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Vooraf 

De eerste maanden van 2013 zitten erop. 

Hoewel het daarvoor ‘officieel’ al te laat is, 

wenst het bestuur van de Stichting Vrienden 

van de Cabauwse Molen zijn vrienden een heel 

voorspoedig jaar toe. 2012 is voor onze 

stichting een feestelijk jaar geweest, waarin de 

wens om het in 1990 gesloopte zomerhuis 

terug te laten bouwen, verwezenlijkt is. 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op het 

afgelopen jaar met het traditionele jaarverslag 

van de hand van molenaar Erik Stoop. 

Daarnaast kijken we ook even vooruit.. 

Tenslotte wijzen wij onze donateurs graag op 

de bijgevoegde acceptgirokaart, waarmee de 

contributie voor 2013 betaald kan worden. Het 

minimumbedrag is net als vorig jaar tien euro. 

 

JAARVERSLAG 2012 

Het jaar 2012 begon al op oudejaarsdag toen 

een aantal Vrienden zich bij de molen meldde 

met een glaasje en een drankje om het Nieuwe 

Jaar in te luiden. Klokslag twaalf uur werd het 

glas geheven op wat een bijzonder jaar zou 

gaan worden.  De eerste drie zaterdagen was 

het al gelijk stormachtig, maar dan letterlijk. 

De molen maakte een record aantal 

omwentelingen en was helemaal in zijn 

element. Het kan niet anders of ook de 

molenaar was dat ook. 

 

Dat je tijdens het jaar allerhande bezoekers in 

de molen krijgt spreekt voor zich, maar als je 

het bovenhuis binnenkomt en gelijk oog in oog 

staat met een uiltje is toch wel apart. Jammer 

genoeg heb ik de uil daarna niet meer gezien. 

 

ONDERHOUD 
 

Net al vorig verslagjaar is er geen groot 

onderhoud aan de molen verricht. Wel werd de 

verfkwast weer gehanteerd en dat is elk jaar  

hard nodig. Vroeger werd ook elk jaar geteerd. 

Helaas is teer niet meer toegestaan en dat 

betekent dat er vervangingsmiddelen op de 

markt zijn gekomen. Helaas hebben die niet 

dezelfde eigenschappen als teer. Nadeel van de 
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moderne middelen is dat ze snel van het oude 

teerwerk afregenen en dus moet je wel twee 

keer per jaar aan de slag. Ook doodt het op 

geen stukken na zo effectief de algen en het 

gevolg is dat de trap zo nu en dan spekglad is. 

Op je klompen kan je aanvoelen dat dit niet 

handig is als je klompen draagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de laatste restauratie is het schepradhek 

vernieuwd en daarbij naar de mening van de 

molenaar veel te hoog opgetrokken. Het zicht 

op het scheprad ging hiermee verloren. Een 

zaag doet wonderen en nu is het weer 

teruggebracht tot de oorspronkelijke hoogte en 

is het scheprad weer helemaal in beeld. 

 

Eind november moesten de roeden worden 

doorgehaald. Hierbij worden de roeden (het 

dragende deel van de wieken) in de askop naar 

boven getakeld om het deel dat normaal in de 

askop zit te ontroesten en van een nieuwe 

verflaag te voorzien. Zoiets moet eens in de 

tien jaar gebeuren en hier was het al veel 

langer geleden voor het laatst gedaan. 

Gelukkig was de conditie daar uit de kunst. 

Vervelender was wel dat onder een zeilarm een 

scheur in de roede werd ontdekt en dat 

betekende dat de molen tot nader orde niet 

mocht draaien. De roedemaker (ja, die bestaan 

echt nog!) werd erbij gehaald en die 

constateerde dat er gelukkig nog geen ernstige 

schade. Zodra de temperaturen boven de 10-15 

graden komen kan dit worden gerepareerd. 

Inmiddels draaien we wel weer met de molen, 

maar wel iets voorzichtiger. 

 

BEZOEK 
 

Diit jaar kregen we een ongekend aantal 

bezoekers bij de molen. Het begon al op een 

mooie vriesdag in februari toen de twee 

provinciënschaatstocht werd verreden. 

Weliswaar kwamen de schaatsers niet dicht 

langs de molen, maar toch mochten we die dag 

33 bezoekers zich laten warmen.  

Ook Nationale Molendag mocht zich weer in 

heel wat bezoekers verheugen. Overigens 

draaiden die dag in het land in totaal 950 

molens! 

Een ander bijzonder bezoek was van een 

Chinese dame, die een interview afnam voor in 

de Chinese National Geographic Magazin. 

Gelukkig sprak ze uitstekend Engels. In het 

Chinees was het íets moeilijker geworden. 

Helaas heb ik daarna niets meer vernomen van 

haar, maar wie weet wordt de molen volgend 

jaar overstroomd door Chinezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verreweg de meeste bezoekers ontvingen we 

op 16 september ten de molenwerf zwart van 

de mensen zag. Rotary en Lions hadden een 

proeffietstocht georganiseerd en daarbij waren 

wij stempelpost. Voor een klein bedrag kon 

boezemwater worden geproefd en daar werd 

gretig gebruik van gemaakt. Geschat wordt dat 

er zo’n 400 mensen zijn geweest. Dat is op één 

dag meer dan normaal in het hele jaar. Een 

geweldige dag, alleen lagen aan het eind van 

de dag de molenaars en de helpers enigszins op 

apegapen.  
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SCHILDERIJ 
 

Op 11 augustus werden we door Helmy 

Frankemölle verrast met een door Suze van 

Harmelen vervaardigd schilderij. Zo kregen we 

de eerste aankleding voor een van de muren 

van het zomerhuis.  

 

ZOMERHUIS 
 

Toch nog geheel onverwachts kwam de 

definitieve vergunning voor de herbouw van 

het zomerhuis. Dat was prachtig nieuws, zij het 

dat direct daarna de schok kwam dat het ook 

op zéér korte termijn gebouwd moest worden. 

Die vergunning kwam half juni en nu bleek dat 

het huisje eind september al klaar moest zijn.  

 

In rap tempo werd door Het Utrechts 

Landschap gewerkt aan het definitieve bestek 

en kon de aanbesteding plaatsvinden. 

 Aannemersbedrijf Van Baaren kreeg tenslotte 

de uitvoering van het werk opgedragen en zij 

gingen voortvarend aan de slag. Begin juli ging 

de eerste spade in de grond en nog voor de 

bouwvak was de fundering helemaal gereed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak voor het verstrijken van de termijn kwam 

het casco gereed en kon met de afwerking 

worden begonnen. 

Vlak voor de winter werd er waterleiding 

gegraven en werd de gasleiding verlengd naar 

het zomerhuis. Zo kon ook de verwarming 

worden aangesloten. In het komende jaar 

worden er dan nog rioleringswerkzaamheden 

worden verricht en kan de aankleding van het 

interieur worden begonnen. 

Na vijftien jaar vechten om het huisje terug te 

krijgen zijn we uitermate blij met dit resultaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAUWTRAPPEN 
 

Zo’n vijftig deelnemers kwamen in de vroege 

ochtend van 16 mei naar de Cabauwse Molen 

voor het jaarlijkse dauwtrappen. Bestuurslid 

Piet de Vos had zoals elk jaar een mooie tocht 

door de omgeving uitgezet. Onder een 

stralende zon, die net was opgekomen vertrok 

het gezelschap. De molen draaide voorzichtig 

zijn rondjes terwijl de wandelaars door het 

bedauwde gras de polder introkken. Enige uren 

later kwamen deze vroege vogels terug in een 

omgebouwde mest(?)kar. De geanimeerde 

gesprekken toonden weer aan dat er volop was 

 

 

 



genoten. Na afloop van de wandeling kon het 

gezelschap bijkomen met het zelf 

meegebrachte ontbijt en met de koffie, thee en 

(molen-)speculaas. Het was weer een gezellig 

einde van het dauwtrappen, dat komend jaar 

zeker zal worden herhaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIEK 

 

Jaar Draai-   Draai-  Omwen-  Bezoe- 

dagen  uren  telingen   kers 

 

2003 67 337 189295       506 

2004 91 407 221698       941 

2005 71 285 142200       444 

2006 64 307,5 161874       417 

2007 59 199 109156       308 

2008 83 323 175677      658 

2009 66 286 148440       395 

2010 76 303 158573      613 

2011 76 288 154626      540 

2012 79 307 161440       869 

 

OPLEIDING 

 

Regelmatig komen er MIO’s (Molenaar in 

opleiding) de molen bezoeken. Dat is niet 

alleen leuk en leerzaam, maar voor het 

voortbestaan van het (vrijwillige en 

onbetaalde) beroep van molenaar ook 

noodzakelijk.  

Van het jaar waren er twee vaste MIO’s en zo 

nu en dan komen er molenaars uit andere 

regio’s die willen leren hoe een wipmolen eruit 

ziet en hoe hij werkt. Nieuwe molenaars in 

opleiding zijn dan ook altijd welkom. 

VERGADERINGEN 

 

De molen wordt een aantal keren per jaar 

gebruikt als “vergaderlokaal”. Zo ontvingen 

we dit jaar twee keer de redactie van het 

tijdschrift Molinologie, het blad van de 

internationale vereniging voor molenkunde. 

Nu het zomerhuis zowat klaar is zullen er meer 

instantie gebruik gaan maken van die, 

overigens betaalde, faciliteit. 

 

 

VOORUITBLIK 

 
In 2012 is ons belangrijkste doel van de 

voorbije jaren gerealiseerd. De zomerwoning, 

in 1990 gesloopt wegens vergaande 

bouwvalligheid, is herbouwd. Dat betekent 

voor de stichting weliswaar dat er een mijlpaal 

is bereikt, maar niet dat alle werk nu gedaan is. 

Dit jaar is de uitdaging om een goede 

bestemming voor de zomerwoning te vinden. 

Natuurlijk is daarover de afgelopen jaren flink 

nagedacht. Het stichtingsbestuur gaat er 

vergaderen, groepen bezoekers aan de molen 

worden er ontvangen, maar er is méér 

mogelijk. Ook anderen kunnen er vergaderen, 

een presentatie houden. In samenwerking met 

Het Utrechts Landschap willen we tot een goed 

gebruiksplan voor de zomerwoning komen. 

 

Niet verrassend, maar ook voor 2013 een plan: 

het dauwtrappen. Donderdag 9 mei, 

Hemelvaartsdag, is er weer voor gereserveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Jan Dirk Schinkel 


