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Vooraf
De tweede nieuwsbrief van dit jaar van de
Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen
opent met een zonnig plaatje van de
vernieuwde situatie bij de molen. Het
‘ensemble’ van molen, zomerwoning, gemaal
en machinistenwoning is weer compleet.
Met de herbouw van de zomerwoning is een
lang gekoesterde wens van de Vrienden in
vervulling gegaan. Meer dan twintig jaar na de
noodgedwongen sloop wegens onherstelbare
bouwvalligheid, is het zomerhuis herrezen.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de open dag
die de Vrienden op 23 november organiseren
en voor een aantal recente activiteiten bij en
om de molen.
Open dag
Zaterdag 23 november is er een open dag bij
de molen. Vrienden en belangstellenden zijn
die dag tussen 14.00 en 16.00 uur van harte
welkom om de molen, het zomerhuis en het

gemaal te bekijken. Behalve de molenaar zijn
die middag ook andere bestuursleden aanwezig
om vragen te beantwoorden.
Leerlingen
Molenaar Erik Stoop heeft de laatste jaren
nieuwe vrijwillige molenbaars opgeleid.
Recent hebben Gerard Troost en Willem Metz,
die hun leertijd in Cabauw hebben
doorgebracht, hun examen met goed gevolg
afgelegd.
Intussen is er alweer een nieuwe leerling:
Zdenko Bebek.

Nieuw in de verf
Wie de open dag op 23 november bezoekt, kan
meteen zien dat de molen weer netjes in de
verf staat. In de maanden juni en juli is John
van Schaik uit Linschoten, werkzaam bij de
firma Rutges in De Meern, druk bezig geweest
om de molen te schilderen.
Hij maakte zelf deze foto van het haantje,
helemaal bovenop de molen.

voor een kleine permanente expositie over de
molengeschiedenis. Die wordt in de loop van
2014 ingericht.

Intussen kan het zomerhuis worden gebruikt
voor educatieve doelen en voor vergaderingen.
Het stichtingsbestuur vergadert er, maar ook
anderen kunnen, tegen een vergoeding, van de
ruimte gebruik maken.
Het college van burgemeester en wethouders
van Oudewater had van die ‘anderen’ de
primeur.

Zomerwoning
Als er één onderwerp is dat de
Vriendenstichting de afgelopen jaren heeft
beziggehouden, is dat de herbouw van de
zomerwoning. Een aantal malen leek realisatie
van het project nabij. Ooit werd zelfs al door
het bestuur de champagne ontkurkt, omdat de
kogel door de kerk was.
Daar leek het toen ook bedrieglijk echt op,
maar uiteindelijk ging het project toen toch
weer niet door. Vorig jaar is de
langgekoesterde wens toch vervuld en nog
voor de winter inviel, was het zomerhuis
herrezen.
Op dat moment was het echter een léég
zomerhuis, want de inrichting ontbrak nog.
Intussen is er een keukenblok aangebracht en
is er, dankzij de Rabobank Woerden,
meubilair. De bank ging verhuizen en had
meubels over. Aan de Vriendenstichting werd
een aantal tafels en stoelen geschonken, dat
inmiddels zijn weg naar de zomerwoning heeft
gevonden.
Molenaar Erik Stoop zorgde voor een verdere
aankleding van de muren. Helemaal klaar is
het van binnen nog niet. Zo zijn er plannen

Even uitrusten
In het kader van het 275-jarig bestaan van
bankiersfirma Van Lanschot, heeft dit bedrijf
275 banken geschonken, die op verschillende
plaatsen in het land een plekje hebben
gekregen. Eén van die 275 staat bij onze
molen.
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Overige werkzaamheden
Rond de molen is de laatste maanden méér
onderhoud gepleegd. Zo werd een nieuw
veiligheidshek gebouwd, waarmee bezoekers
makkelijker op gevaarlijke situaties kunnen
worden geattendeerd.

Griekse molens
En als het dan toch over het buitenland gaat:
molenaar Erik Stoop nam, als lid van The
International Molinological Society (TIMS),
deel aan een molenreis naar Griekenland.

Bij het gemaal werd de schuif vervangen. Het
draaimechaniek is gerestaureerd. Dat was voor
de schuif zelf niet meer mogelijk. Hoewel
deze, ooit bedoeld om de boezem af te kunnen
sluiten, geen functie meer heeft, is door de
Stichting De Utrechtse Molens gekozen om uit
cultuurhistorisch oogpunt de schuif geheel te
vervangen.
Het programma bevatte bezoeken aan zo’n
vijftig Griekse molens. Daarbij ging het niet
om de types die ook bij de meeste Nederlandse
toeristen bekend zijn, maar om andere
modellen, zoals de horizontale molen of de
‘fall tower’.
Bij dit laatste type wordt via een aquaduct
water naar de molen gebracht, Daar valt het
van een behoorlijke hoogte naar beneden op
het rad. Op deze wijze kan het spaarzame
water toch effectief gebruikt worden voor de
aandrijving van de molen.

.
Op bezoek

De molen krijgt regelmatig bezoek. Vrienden
weten de weg te vinden, maar ook anderen
komen kijken.
Zo kreeg molenaar Erik Stoop een Nederlander
met een licht Engels accent bij de molen. De
man bleek al een halve eeuw in de Verenigde
Staten te wonen en was nu terug in Nederland
om zijn kinderen te laten zien waar zijn wortels
lagen.
In zekere zin was Cabauw het centrum van hun
wereld, want de genoemde Nederlandse
Amerikaan woonde in het uiterste westen van
de Verenigde Staten, zijn zoon woonde aan de
oostkust en zijn dochter in Katar
Bij vertrek liet de man een bedrag van 150
euro achter in de ‘fooienpot’ met de
voorzichtige vraag of dat voldoende was voor
het bezoek en de overvloedige uitleg…

De reis ging vanaf Athene naar de
Peloponnesos en vervolgens naar het eiland
Andros.
Het gezelschap molenaars uit onder meer
Nederland, Zwitserland, Frankrijk, België, de
Verenigde Staten en Japan zag vooral ruïnes,
want veel van deze bijzondere molens zijn niet
meer in bedrijf en de Griekse monumentenzorg

houdt zich met heel andere zaken bezig dan in
onbruik geraakte molens.

Hierboven een ruïne van een ‘fall tower’ en
links een van een horizontale molen

En tot slot twee foto’s bij onze eigen molen:

Een nijlgans heeft dit
jaar haar nest op de
staartbalk van de molen
gemaakt. Toch niet zo’n
goede plek, zo zou
blijken. De eieren zijn
niet uitgekomen.
Hieronder een foto van
een dubbele regenboog
bij de molen.

