
  
 

 

De molens van Anloo (deel 2) 

 

Twee molens zijn er geweest nabij de markegrens Anloo – Annen. Een ervan was het onderwerp van 

een vorig artikel, dat eindigde met het vertrek van Willem de Juis Albertus van der Molen naar 

Noord-Amerika, nadat zijn molen in 1834 alweer in brand had gestaan. Het hier volgende verhaal 

mochten wij overnemen van de website roosterroots.nl (waar het ook in het Engels te vinden is).  

 
Willem de Juis Albertus van der Molen werd op 19 

april 1802 te Loppersum geboren, zoon van 

Willem Dejui Albertus en Geesjen Willems. Op 25 

april werd hij gedoopt. Willem de Juis Albertus 

heeft 5 jaar als militair gediend bij de 8e afdeling 

Infanterie van 1821- 1826.  

Hij is molenaarsknecht te Noorddijk en huwde op 

8 november 1830 te Wildervank met Aaltje Jurjens 

Brouwer, geboren te Muntendam op 2 oktober 

1805.  

 

 
 
Figuur 1. Willem de Jui Albertus van der Molen trouwt in 
1805 met Aaltje Brouwer. 

Na zijn huwelijk met Aaltje Jurjens Brouwer gaan 

ze wonen aan het Oosterdiep in Wildervank. 

Omstreeks 1832 wordt hij molenaar te Anloo. 

In de nacht van 11 op 12 mei 1833 is de 

standerdmolen afgebrand. De molen werd iets 

noordelijker weer herbouwd maar is in 1834 

opnieuw afgebrand.  

 

Op 11 februari 1846 verkoopt Willem de Ju 

Albertus van der Molen, op een veiling, zijn 

"koornwindmolen en erf staande en gelegen in het 

Anlöerveld aan de groote weg tusschen Anloo en 

Annen in sektie K no. 551" aan Albert Homan te 

Tinaarlo, gemeente Vries, voor Daniël Geert 

Herman Tjassens te Anloo voor Fl.2.251,50.  

In de nacht van 8 op 9 juli 1880 brandt deze molen 

af.  

Op 24 maart 1849 verkoopt Willem de Ju Albertus 

van der Molen op een publieke verkoop een erf en 

perceel bouwland te Anloo aan Roelfien Meijering,  

 

 

Figuur 3. Molentype dat Willem gebruikte: stenen 
grondzeiler bovenkruier. 

weduwe van Jan Kloek te Anloo voor fl.61,--, op 6 

maart 1850 zijn landbouwgereedschap, 
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Figuur 2. Locatie molen voor en na 1833. 



Figuur 4.  Doopinschrijving Willem van der Molen. 

 
Figuur 5. Drentsche Courant 4 november 1834, waarin de 
brand in de molen van Anloo wordt genoemd. Er is een 
vermoeden van branstichting. 

 
Figuur 6. Aankondiging van de verkoop van de molen, 
Drentsche Courant 3 februari 1846. 

 
Figuur 7. Castle Garden in 1850. 

 

aardappelen, enz. voor fl.162,95 en op 27 april  
1850 huisraad, gereedschap, kabinet, klok, enz. 

voor fl.224,--. Hij wordt dan landbouwer genoemd. 

  

Na deze publieke verkoop heeft het gezin Anloo 

verlaten en is toen geemigreerd naar Amerika. 

Castle Garden registreert hun aankomst op 22 juli 

1850 met het schip Baltimore:  

 Willem Vandermolen farmer 48 male  

 Aaltje Vandermolen housewife 45 female  

 Grietje Vandermolen daughter 16 female  

 Hendertje Vandermolen Daughter 16 female  

 Albertus Vandermolen Child, youngster 8 

Male  

Geesje wordt Grietje genoemd en haar leeftijd was 

19 en geen 16. Hindrikje wordt vermeld als 

Hendertje.  

 
Figuur 8. De Baltimore, waarmee het gegin naar Amerika 
vertrok. 

De familie vestigde zich in Wisconsin. Hier 

verandert de naam van Van der Molen in 

Vandermoon, waarschijnlijk vanwege 

moeilijkheden met de uitspraak van de 

Nederlandse naam. Willem, nu William, overlijdt 

in Paris (Kenosha county, Wisconsin) op 12 

september 1875. Aaltje, nu Alje, overlijdt daar op 

20 maart 1878. Beiden zijn begraven op de 

Lutheran Cemetery in Paris. 

 

 
 

 
Figuur 9. Willem (William) en Aaltje (Alje) zijn begraven op 
de Lutheran Cemetery in Paris. 
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Bron: www.roosterroots.nl/verhalen. 

Zie aldaar voor nadere bronverantwoording. 


