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E6n der voorbereidende werkzaanheden betrof een per geÍneente
op te maken staat van voorbeelden, die bij het maken van ta-
xaties, van zowel onbebouwde als bebouwde percelen rlienst
moest doen. 0p 16 decenbêr 1826 r*erd een dergelijke rtabel
der gekoaen punten van aanhoudingrt voor de gemeente Genert
afgesloten er. ondertekend. In dit be$aard gebleven archief-
stukvj.ndt nen beschrijvingen en vervolgens taxaties van zo-
rr.el landerijen als gebouwen, die in het bijzondcr dietlstig
kunnen zijn bij het maken van reconstructies, omdat daaxin
de-waarden in vergelijking met andere zaken tot uiting kornen
(1).
Als een tot op d-it rnoment volkomen onbekend gebleven Gemerts
fenomeen trof ik in deze tabel aan ee.:r chocol aadfabriekl en
nog wel 66n van de eerste klasse! Het overi.gens qua afmeting
bescheiden fabriekske - het grondoppervlak bedroeg slechts
1154 ale - was gelegen achtêr het woonhuis van Bartholorneus
Douve, rnedisch doctor te Gemert, die ook de eigenaar was van
het bedrijf (Douve woonde in de Ni euwstraat op de plaats waar
thans is gevestigd v. d.Crommenacker ,N ieuwstraat 3g-4O). Over
de w{ze waarop de choco ladebere i ding tot stand kwam-wordt ge-
schreven dat dit geschi edde rrmet handmolens in een klein lo-
kaalrr. Bliikens de gegevens van het kaalaster uit 1932 zou het
fabriekje dan ni.et rneer bestaan (2).
Uit de geschiedenis is bekend dat al in 1652 in Den Haag ca-
cao werd verwerkt tot chocolade, De gehêle techniek der be-
reiding bestond uit het roosteren, ontdoppen en daarna malen
van de cacaobonen tot een dikke pap, die men in vormen goot
en tot tabletten liet stol.Ien. Door het koken van zulke ta*
bletten Ínet water of nel-k bereidde men daaruit een choc.olade-
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drank. wel.ke echter ten gevolge van het hoge vetgehaltê nogal
moeilijk verteerbaar was.
Het voorkonen van het GeÍnertse choco ladefabr ieki e in 1g26 isjuist daarom interessant orndat net in die perj.ode een nieuwe
werkwijze ingang vond waarbij êen deel van het vet door uit-
persen werd verwijderd en de resterende rrrassa tot chocolade-
poêder werd vermalen, waaruit op een eenvorrdige vijze een
smakelijke drank was te bereiden. 0p 8 januaxi 1g2g verzocl.rt
de Nederlander C.J.yan Hout.en on een octrooi voor do tijd van
tien jaar op de uitvinding van een verbeterde bereiding der
chocolade waarvan hij verklaarde ale uitvinder te zijn. Het
aangelraagde octrooi zorr hen op 4 april 1828 door Koning Wil-
len f worden verleend. Fn vanaf die tijd ïerscheen in de halr._
del voor het eerst de zo genoende |Koninklijk geoctroijeerde
Poeder:-choco laderr. fn het zgn. Eeuwboek van Van Houten (tgZg_
1928) kan Ínen lezen dat dit octrooi Van Houten het rectrt gaf
rroÍn bij ui.tsluiting door het gebele Rijk, de geoctroijèerde
ïoorh'erpen, alleen te mo€len vervaardigen en verkoopen of net
zijne toestennjng te doen vervaardigen en verkoopenÍ (3).
Zou het octrooi van Van Houten er de oorzaak varr geweest dndat de choco I adefabr iek van Dr.Douve een vroegtijdig eind..
vond ?? Wie zal het zeggen !? Interessant blijft het f€it datjuist in deze perioCe de Gentertse rtmediscf doctorrr de verwer.-
king van cacao ter hand rarn. Het is ilrners zo dat rvanneer erzich in fabr icagetechn ieken nieuwe ontwikkêlineten voordoen,
dat nen tlocrgaans op v(lrschillende plaatsen, onafhankelijk
van elkaar, al lolop aan het experinenter.en is net nieuw ver-
moede moseli jkheden.
Dr Gernertse dokter Douve wa-< 'loirendien ook op andere tet,r,ein_
ên van de voedingsÍni dde lensector actief. Zo exploiteorile hijin Gemert ook nog eerl cichoreifabriekr, een nouterij e* 

",rnbrouwerij (a). Om te voorkonen dat Dr,.óouve nu meteen de ge_
schiedenis i.tl gaat als d6 GeÍnertse voorl.oper vanwelke noder_
ne eeneeswijze (kruidendokter??) dan ook, is het nisschienzinvol op te nerken dat tlij ook roude waarderrr! niet zonaan
opzij schoof. Eerder i_n Gener.ts Heen wertl hij al gesignaleerd
als 66n der laatste Gemertenaren die nog patánt i:etaalde voor
het poederen (!) van zijn pruik (5). Zinvol is het m.i. ver,_
der op te nerken het feit dat de farnaceut ische indu,strie is
voortgekornen uit de voedi ngsÍnidCelenni jverhc id. Zo sloot ook
Iran Houtens choco laCefabr j ek een bO jaar geleden een sanen_
werki.ngsovereenkomst Ínet philips waaruit philips_Duphar ont_
sproot.
Hoe het ook zij, de figuur van Dr,. Dorrye uit Gernert verdi,:nt
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naar mijn mening wel een nader .onderzoek en voor mijn part
kan er or:der het Gernertse straatnaanbordje rDr . DouvestraataI gerr:st komen staan dat Dr. Douve lrdrn lekkerstên alokterrl
was die ceme!-t ooit heeÍt gekend. Bier, suikerij (cichorei),
6n chocolade moeten imners deel hebben uitg..r""it van het henter beschikking staande rrgeneesmiddelenpakiet r' ! !
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