De korenmolen van Schoonrewoerd.
De geschiedenis van de korenmolen van Schoonrewoerd is eigenlijk vrij kort. De molen
wordt in 1846 gebouwd, maar vanaf 1904 niet meer gebruikt en uiteindelijk in 1955 al
gesloopt.
Van Vliet
De molen wordt gebouwd door Arnoldus van Vliet, een molenbouwer die in 1796 in
Rumpt wordt geboren. Arnoldus vraagt in 1846 toestemming aan Koning Willem I, maar
de omwonenden moesten ook wel toestemmen in de bouw van molen. Antoine van den
Berg van herberg “de Zwaan” maakt zich zorgen over het lawaai, hiervan zouden de
paarden, die voor de herberg staan, kunnen schrikken. Uiteindelijk stemt ook Antoine toe
als de molen wat verder (63 el) van het midden van de weg wordt gebouwd.

De molen gezien vanaf de Kerksteeg.
Met de molen mocht alleen doordeweeks worden gemalen. Als er door gebrek aan wind
toch op zondag gemalen moest worden, dan kon op zaterdag ontheffing bij de
burgemeester worden aangevraagd.
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Blik op de dorpstraat en de molen rond 1913
Arnoldus en zijn vrouw Goudina Zwamborn krijgen 18 kinderen, waarvan 2 zoons het
bedrijf uiteindelijk overnemen. De gebroeders van Vliet plaatsen in 1904 een
petroleummotor en de molen wordt nauwelijks meer gebruikt om te malen.
Ten Brink
Mijn overgrootvader Hendrik Jan ten Brink (1887) stamt uit een molenaarsgeslacht, zijn
vader en opa waren molenaars in Meppel, zijn ooms Jan en Barend waren molenaars in
Avereest en Emmen. Hendrik Jan ten Brink vertrekt uit Meppel en leert het molenaarsvak
op de molen de Bouwing in Geldermalsen. Daar leert hij zijn vrouw, het melkmeisje
Dirkje Jansen, kennen die hij ’s ochtends altijd groet en dan goudlokje noemt.
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Hendrik Jan ten Brink
Na het overlijden van Gerrit van Vliet in 1917 koopt Hendrik Jan ten Brink de molen. Hij
laat de vervallen kap en wieken weghalen en gebruikt de molenstomp nog als pakhuis. In
het eerste jaar heeft hij meteen al pech, want er ontstaat brand in de woning. Door het
ingrijpen van de brandweer van Schoonrewoerd blijft de brand beperkt tot het achterhuis.
In 1935 wordt een stellage op de stomp geplaatst in de hoop dat ooievaars er een nest
bouwen. De ooievaars konden altijd terecht op de schoorsteen van “de Zwaan” maar
“doordat aan dezen schoorsteen eenige veranderingen moesten worden aangebracht was
dit voorwerp niet meer geschikt een ooievaarswoning te dragen en bij hun terugkeer uit
het warme zuiden zaten de dieren wat moedeloos en teleurgesteld de veranderde situatie
op te nemen”. Uiteindelijk bevalt de stelling op de molen ook niet en wijken de ooiveaars
uit naar het gemeentehuis.
Hendrik-Jan gebruikt ook de petroleummotor nog en stond er destijds om bekend dat hij
nogal hard praatte om het geluid van de motor te overschreeuwen. Dit deed hij overigens
ook buiten de molen nog.
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Ansichtkaart uit de jaren ’50 met de molenstomp
Zoon Roel ten Brink (mijn opa) koopt in 1935 de molen “de Jonge Pieter” in Leimuiden,
zoon Piet neemt het bedrijf in Schoonrewoerd over. Hij laat de molenstomp in 1955
slopen en bouwt een elektrische maalderij die inmiddels ook gesloopt is.
Meer informatie over de molens van Ten Brink is te vinden op
www.xs4all.nl/~herbertr/molens.htm
Corrigerende of aanvullende informatie is van harte welkom via herbwww4@xs4all.nl
Bronnen:
De molens van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam,
1993
Archief van de Vereniging de Hollandse Molen
Streekarchief Bommelerwaard
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