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Jacop Herberts kon in 1533 op zijn twagenmolent no8 €er &&rmerkelijk hogere meelproduktie leveren dan die 3oo liter per
dag, zo leert ons de schepenakte. Allereerst leggen Gemertse
schepenen daarin getuigenis.af van het feit dat zij rrgesien
hebben ende daerb{j ende aengeseten hebbenr(...) eenen heelen
dach lanck ter tijt en ter wilen toe dat dat mudde roggen
maelen wastr. Vervolgens verklaren ze dan dat op dezelfde dag
nog zoveel tijd over was dat nog wel een rrmalderrr ( d.i. een
half mutl) "ogge gemalen had kunnen worden (3).
Wanneer we nu n6g eens de produktiecapaciteit van Jacops wagenmolen vergelijken met de bii iedereen in Gemert bekende
Bijenkorf, dan zien we molenaar Gerrits, bij windkracht 4 en
- het moet gezegd - een uiterst trage windmolen, t6ch zorn
uur of 5 aan het werk om Jacops dagproduktie van toen te ha-

len...... (4).
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Over techniek, grootte der molenstenen e.d. wordt niet geschreven. WeI wordt gewag gemaalct van het feit dat zich op de
wagenmolen ook een bakoven bevond waarin de schepenen rhebben
zien schieten roggendeech ende kermyckendeechrende weder uut
hebben zien trecken neytuerlicken gebaeckentt.
Met tkermyckendeechf is tarwedeeg bedoeld (5). En wanneer we
aannemen dat het tarwemeel ook op de wagenmolen zou zijn gemalen dan wordt daarmede ook iets gezegd over de kwaliteit
van het nalen. Het malen vap tarwe geldt immers als veel bewerkelijker dan rogge. Het tarwebrood stond niet voor niets
eeuwenlang bekend als het rrhsrsn-of hofbroodrl en.ttfugf, sstrssnbroot (= mooi brood), dat die edele luden etentt (6).
Een aanbeveling van de wagenmolen schuilt in ieder geval in
het in de alcte gestelde rrmet welken wagerlmoelen ende backoeven men wel soude hebben mogen volgen eenen heerre (= leger)
treckendelt.
En wanneer men vervolgens in een Gemerts testanentnan 12 november 16O2 leest van rreen malder rogge gekomen van de molen
van tt legersvolckrf dan gaan de gedachten onwillekeurig weer
naar Jacop Herbertsz vatr Helmont en zijn wagenmolen (7).
Zou Jacop, met de aanbeveling van de Gemertse schepenbank op
zak, zaken hebben kunnen doen?
I{OtErl:

(1) Rijlrsarchief fs-Bosch - Rechterlijk Archief Gemert R1O3 (ongepagineerd)
alcte d.d. rrrijdags voor Pinksteren anno 1533rr.
(2) Vgl. J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichtenr Ardamt 1983.
voor maten te Helmond, Eindhoven en Den Bosch zie PBs. 21r 35 en 37.
Tevergeefs zoekt men in ilit uerk naar Gemertse maten (n.b. Gemert rerd
niet rgecontroleerdr door AIva, en ook niet door de Staten-Generaal).
(3) RA rs-Bosch - Genert n112 f.146 (malder is een half nrutl).
Vgl. ook J. M. Verhoeff (maten van ts-Bosch).
(e) De molenaar van de Bijenkorf in de DeeI heeft in Gemert tientallen
jaren bekend gestaan als lde luie nuldert, naar dat zat hem eerder in
de nolen dan in de uulder. Ter vergelijking moge nog dienen dat
nolenaar van Roy van de Oudestraat ne vertelde dat op de stenen
berpolen rrl),e Volksvriendrr van een ffi tot vel een 7 I 8OO kilo per
uur gemalen kon rorden. De capaciteit van rrDe Volksvriendrr is ook
groter dan die van l}e Bijenkorf. Maar ook Jan Scheirsr vrijuillig
nolenaar te Hilvarenbeek, verklaarde me dat bij redelijke wind een
vindmolen toch enkele honderden kilols roggemeel Per uur moet kunnen
leveren.

) Verilan, lliddelneder lands l$oordenboek:
credemicke, g1g-, cranicke, znw. vr. fijn taruebrood, uittebrood.
(o) vgr. Prof. Dn. L. Burena in: 58 Miljoen Nederlanders en hun voedsel.
(?) RA ts-Bosch - Genert R112 f. 66v-6? (testament d.tl. 12-11-1602).
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