
Wilhelmus van Dieten 
 
Willem van Dieten werd op 19 september 1833 in Zeeland geboren. Zijn ouders waren Steven van 
Dieten en Petronella van Schijndel. Hij was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader. 
Waarschijnlijk is Willem vernoemd naar de broer van zijn vader die ook molenaar was. Steven van 
Dieten was geboren in Geldrop en molenaar in Heeswijk en Uden. De grootvader van Willem kwam 
uit Bergharen en was ook molenaar in Heeswijk. 
 
Volgens het bevolkingsregister van Uden 1840-1849 woont de 6 jarige Willem met zijn ouders en 
broers en zussen, dienstmeiden en knechten op de molen, nr 132. In 1835 werd zijn zus Hendrica in 
Uden geboren dus toen woonde het gezin daar al. 
 
In het bevolkingsregister van Uden 1850-1859 is te zien dat het gezin nog steeds op de molen nr 132 
woont. Willem is nu molenaar net als zijn vader en broers. 
 
Op 12 februari 1867 trouwt Willem met Everdina, zuster van Egidius van der Zande. 
Op dezelfde datum wordt hij ingeschreven in de gemeente Wamel en woont hij bij de oude molen 
aan de Molenstraat. Hij komt dan van Uden. Voor zijn huwelijk woonde hij dus niet in Leeuwen. 
Op dezelfde datum verhuist Egidius van der Zande met zijn bruid van de Molenstraat naar de 
Zandstraat naar het nieuw gebouwde molenhuis. 
 
Op 14 maart 1868 kopen Willem en Egidius samen de molen van bierbrouwer Francis van de Koolwijk 
voor een bedrag van ƒ10.000 
 
In het bevolkingsregister van 1870-1880 staat Willem van Dieten op blad 194, huisnr 146 aan de 
Molenstraat. Francis van de Koolwijk woont bij hem. Egidius van der Zande staat op blad 432, huisnr 
338 aan de Zandstraat. 
 
Op 24 september 1870 verdelen Willem en Egidius de bezittingen. Willem gaat naar de nieuwe 
molen aan de Zandstraat en Egidius naar de oude standerdmolen aan de Molenstraat. In het 
bevolkingsregister van 1880-1890 staat Willem van Dieten op blad 457, Zandstraat 362, en Egidius 
van der Zande op blad 203, Molenstaat 157. 
 
In het bevolkingsregister 1890-1900 van de gemeente Wamel is Willem te vinden op de Zandstraat nr 
148. 
 
Op 8 augustus 1908 is Willem met zijn vrouw en jongste dochter van Wamel naar Dinther gekomen. 
Ze wonen dan bij zijn zoon Stephanus Jacobus die notaris is en dochter Anna Petronella. Willem is 
dan zonder beroep. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Wamel. 
 
Willem van Dieten overleed op 3 augustus 1913 in Dinther. Zijn vrouw overleed op 8 januari 1921 in 
Schijndel waar ze bij haar dochter woonde. 
 
 


