
in deze provincie'r (Z). We hebben naar 66n naam van de toen-
nalige eigenaars van de tlrie betlrijfjes kunnen achterhalen,
nl. de Gêzusters Douven (5).
Volgens tret overzicht van Fabrijken en andere bertrijfsgebou-
wen, v66r in de eerste legger van het kadaster (van 1832),
was toen het aantal cichore i fabr ieken in het C.enertse tot
twee verminderd. De fabriek van de Gezirsters Douven was in
tle tussenliggende periode klaarblijketijk overgegaaÍI aan hun
neef, Bartholoneus Douven, arts te Genert, en zijn deelgeno-
ten. Zijn hele bezit gaat na zijn dood over aan ziin zus, de
weduwe van de niet gdre I onbemiddelde Helmondse brouwer Lam-
bertus Swinkels. Na haar dootl wordt Maria Elisabeth Swinkels t
getrouwd met de steenrijke Hehnondse wijnhandelaar FYedeik
de Bruyn, de nieuwe eigenares. Via hun zoon, Stephanus Leo-
nardus dloysius tle Bruyn, belandt het fabriêksgebouwtje ten-
slotte in 1875 in handen van de GÊÍÍertse brouwer Godefridus
Bijvoet (+). tlet bedr i j fsgebouwt je 

' 
getegen achter een woon-

huis aan de rvestzijtle van de Nieuwstraatr is vermoedelijk
gesloopt toen Bijvoet de kapitale villa liet bouwen die in
de twintigste eêurr' tot woning diende van achtereenvolgens de
huisartsen Tiddens, Pannekoek en Beukers en sedert de tweede
wereldoorlog de farn. Crommenacker (Nieuwstraat 38/4t-).
Gezien |thet aanzienrr van de rêspectievel i jke eigenaars is
vermoedelijk tle dagelijkse gang van zaken van dê cichoreifa-
briek aan een. plaatselijke zaakwaarnener ovêrgelatenr naax
wie dat geweest nag zijnr heb ik niet kunnen achterhalen. Of
het pand al die tijd ook in gebruik is geweest als cichorei-
fabriek is mij evenmin bekend.

De tweede rrsuiker i.jrr-f abr iek was in 1832 het e i gentlom van de
cenertse koopnan Àdriaan Leyten. Hlj tloet ín 7842 aL ziin za-
ken van de hand. zíi\ zoon, eveneens Ad-r i.aan Leyten gehetent
winkelier te Gemert, wordt de nieuwe eigenaar.Na diens dood,
aI in 18430 koÍnt het fabriekje (gelegen achter het hoekhuis
H. Geestlaan/Binderse ind ) aan de weduwe Mari.a van Asseldonkt
die het tot rrlakenfabriek" inricht (5).

In 1845 was er dus nog maar 66n cichoreifabriek in Genert
over. Het is dan opvallend dat in dat iaar hleer twee nieuwe
cichore ifabrieken worden opgericht. Dat jaar was ook het be-
gin van een langdurige crisisperiode voor heel West-Europa
en ook Nederland. Door misoogsten stegen tle prijzen van de
eerste lêvensbehoêften tot ongekenile hoogten. De gemiddelde
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Kêpitale v111a aan d€
Nisuw6traet, g€boued
Ín opilracht van ale
Gsrertse bierbrolrve.
Codef!ídus lijr/oet.

Noordbrabander moest bijv. in 1846 bijna trr'ee keer en het
jaar daa-rop bijna drie keer zoveel voor zijn aardappelen be-
talen dan in 1844. Ook de roggemik en de boekweitpap l'erden
een flink stuk tluurder (6). Het gewone volk, clat toch al op
het randje van het bestaansminimum leefden was nu het karige
inkonen compleet kwijt aan eten, stook en huishuur. GeId voor
iêts extrars zoals koffie, bleef er niet over. Vandaar dat
er rrreer vTaag naar een goedkoop surrogaat ontstond.In Gernert
haaktên de winkelier Cornelis van Schijndel en de leerlooier
Jan (de) Haest op deze hernieuwde vraag in. De eerstgenoemde
liet in zíjn tuin op de Molenakker een fabr ieksgebouwt je
neerzetten, dat na zijn dood aan zijn zoon l{illem Ántonius
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varr Schijntlel (eveneens winkelier)kr*am (?). Het verdere rer-
loop r+as niet te achterhalen, maar de zaak zal na verloop van
tijd wel hebben opgehouden te bestaan, evenals het tweedre
nieuwe bertrijfje dat in 1845 Fefd ingericht. JaÍr Haest, in
784? tot burgemeester benoemd i.p.v. Hendrik Rietnan in datjaar overleden (8), richtte zijn cichore ifabr iekje aan het
Bindêrseind rond 1860 in tot woonhuis (9).
De grootte en het belàng van de Gemertse c ichoreifabr iekjesin het mitlden van de 19e eêuw is vernoetlelijk naar zeer klóin
geweest. Zo I'orden ze niet eens venueld in het uitgebreide
overzicht van ambachten en nijverheid in de jaaxlijkse ge-
meenteverslagen o die vanaf 1850 verschijnen. Men krijgt enigs-
zins een indruk van het afzetgebieal uit een nededeling uit
de correspondentie van burgemeesb Jan Haest Íitat ziin knecht
die voor zijn cichoreifabriek te voet de bestellingen rond-
brengtrr, zich op een bepaaldÏi 6T te Roggel (eèn dorpje
tussen lÍeert en Roernond) bevindt (1O). Dat stemt wonderwel
overeen met een andere mededeling orntrent het afzetgebied:
In 1834 werd door de katoendrukkers Lodewiik Favier en Rutlolf
Smits te Boxtreer een trsuiker i j fabr iekrr in alie plaats opge-
richt. 'rHet debiêt is redelijk naar Gelderland en Vriesland,
uit welke laatste provincie de geeroogde wortelen worden ge-
trokken. Deze fabriek vindt eene mededingster in eene andere
te Gemert reeds -velé jaren bestaanden welke den geheelen om-
trek voorziet" (11).

NOTE! :

afkoltlnSen: cÁc = ceD€e4t6archiêf cêEelt
l.s.= :ng6ko!6n 6tukkê[

(1)

ti|
iil

À.J,v8.n aler l.a, o.c., !aA.512.
GÁ4, l. s. 1 116, !o,1'l l
GAC, i,E. 1415, brtêf contlo]eu! Di!êctê Bela6tt!8ên d.d.19 luj:i.cÁC, kadastral€ lee9er, a7.t.l|rj,725,99t el 2iOS.
:"t, 1d. , art.412,1126 6n 1217.Prov,!lad. oordhrabant 1|g47| rlo.SOt pzs.2i.
GÁG, kad.Iêsgêr, a*.92O ên 2552.
GÁC, SuppletoÍ. ÁaleÍjzendê Tafet, S6ctl€ K, Eo.640.Èov. Blad_ Nooldbrabant 1847, ao.5ó, pae.B. -
cÁc, kad.leAaer, alt.266.
GAC, Supllêtoir Aa!ïtJzende Taf6I, SsctÍé \ Iroa. ,6a/164.jiyl "9rliip: burseEeêÊter 14 B.prLr 1,a49, no. 1tj9.
jll::?l:ltr-9* sevorterins van d€ NÍJverhsid, 1arj, pas,z42.
Kêcasrra.Le lrenst te lindhovên, Supll. ÁaaÍ. Ta.fêl rárieár, Sáetre B,r,oe,16r/166

{;i
(1o)
(ii)

***
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41€ aan-v.u1Llns oD dtt erttkêl ovèr ,rcfanertsê koff16,, toont hêt dê r.pite,dê twee .srder Ín c€oerrs rrÀeb vêrschenen art.ikelen, 
"rr-i-..t.,"irr: !,,,ereêrpge.rlJd, er !ro8 êenÈ op na lê staan.

Martl€r van dêr VIJst schreef ove!,'de Cenerrse Botk€rtj,, al tn één dêr
""r"1. IrTTg": vaa ons rlJd€rhrrft ln hêL arr.rk€t .;c"."it""-.iï"."r,"r0 t" a"ê€rstê hstft dêr ne8€ntrênds êêue", c€mêrts rrêeD nr.r, ;""""ii"i;À .Ult86brê1d3. koot h1.i op c6 "sclk6rij" teru6 in rret'aitir"i-;ói"íá""i" i"cêaêlts_Heen 

^t.i4t 1't6tt pag.2-6. Dieper 
"àrat a"á. i"à"e..r-áp 

"",", orr"t,teelt als fabrtclaê van ir€ ctchorêi en de cichorel_koiiï"1-ó"r-i".t r,i3 a"r"aan iIê henit van e€n boedetlnvennerto (uit iel,r) e;n À"i"-i,.,i"",ïï"e *""""0_€:heppen €n roêbêhorên vaD e€n crchorêr_fatrreit de 
";;; ;;;;;;;: rn het d€Ë_berrêrren.r6 artikêr. ontbrak de nead var d" .tse,";"(;)-;,;-áè'ià.",.rrs. r.t"r"r.Martlên zocht tue alsnóa voor ons op: le rnveitarre'várr á" 

"i"r,àr"i_r*ra""r:ult 1818 ras van !,iJlsr r4eJrrfrouw J.r"^* n,"*"rÀ v"""ijr'Ë"'à"'r,"., sarrhoto_oeu6 Íh€oiloruE Douven, Dedictnsê iloctor, Notênstraat CêEer,.
Intêresêa.nt 1Ê zek€r ook d? vêrnèldtne- (tn het arttket van l.,arijien wan der vijst)dat op de Iooter van rtnuËke van der v;tden,rdê r"p.,tu"i-í- á" ri.ïenetraat, in_dêrtlJd noa cÍchorsl zou zlin 'êmalen. 1""á -"r""-á.t"i.r.''ii rl"i rr"t"t" r".rtvan dF 19do eeuvr zodat gesietá tan,orden dat ,,ire Cenertse koffie,, vethaast tot1n r.r-ê eêuv Eoêt zljn aangênaakt.
opvallend 1Ê verder al€.t Een onder de naDên van dè cê:derts,, crchoret-rsblrkantene'n Eêdtcug ên ook de bur!€n6ê êr.r- aantrefr. ook d; i"-rl"i à"iir,ài'""" ci"r *"Hoorr RênoêEd6 uiÍll€n vaa schrJnr"l 

"," "" ir"i-ai"""ï ;;'"il;:';" bêsrs. rlen.vadê.,,,rrnèlrs vah schlinder u;À nler êuêen 
"r"r"ii.. à" "i"i,",* iLr"rt."t ,"".ock boterfabrlkant (zte ítêDêrts HeêE nr.2e,1967,p.1, êr t6). ,,i,Í ce zoon vlt1emvaê op v€rsch11lenile têrr6inên ektÍef. Als botêriab;Ika.,t i,aa r,r.i .en zercerenaaa op re houden (de rabrrek Êrond.acht;,;;;;;á;;-i,.i;,"i,".i.,:lzl, ,"""."nals Eedêftnancter ven.re €erère nàc\rnntê kr.".,."r.u"ràr -ïi"'ï.",.,., 

r,""rt 
","hr1 rekend. *' dÀr het de_. Dê-Á^'n _'.. a"-"iíá;; si"Ë'ir)j;- ;.; i", ,uu", uthêl Íejt dat h1j dê olirarht;n.. de bou,;an'het i."a irt ,," !n cedertdi€net do€t rrÊ .....,. ge,oeàntehura I "?iuu._ou orr."l

bá
Cichorium rnrybu: ..plànr i b. wo.rcl (:.,. nar. srooi'ct i c. btocmi

d. {rucht mcl !rdp.í;.. vrucl,r u msal v.r[roort
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