CICHOREI
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!e_!sel!:
0p veer plaatsen was de cichorei-verbouw in de vorlge
eeuw een antrekkelljke bijverdienste. rn mei werd d;
cichorei gezaatd., somd raet gebruikmaking van een vorentrekker of een zaal-apparaat om mooie rechte rijen te
kriigen. Dit zaan-apparaat is een toestel op tw6e raderen" Aan de twee raderen zttten trommels met gaatjes"
zaat-t' men te royaal, dan worden in enkere gaaf jes"houten pennetjes gestoken" Achter ieder rad revindt zich
een harkje, om het gezaalde zaad te bedekken"
fn de herfst waren het vaair de dagloners, die s€men
met hun kinderen de wortels glngen rooi-en. De kopper
werden van de wortels gescheiden, zonder dat de ivortels
beschadigd werden, want dan zou het mekkachtige vocht
wegvloeien. De kinderen moesten vervolgens de wortels
uit de grond peuteren en ze op hopen leggen. Daarna
werden ze naar de sloot vervoerd r offi ge*assen te worden"
gebruikte men houten vorken" Pond 1B9o was de
'Tierbij
cichorel-verbouw niet meer lonend en werd vervangen
door de beetwortel-teelt. Dit was onder rree-r te w1lten
aan bemoeilijking van de uj-tvoer naar Duitsland en arn
het toenenende gebruik van thee in praats van koffie.
voor dle tijd werd cichorei verbouwd in de omstreken
yal Gronlngen en Onnen (g"" ), Dokkum en l-urmerwoude (f,r;
Zuidlaren (fr. ) en Dalfsen (Ov" ), terwijl ook in limlrioo..d-Erabant en Zeeland in bepaalde perioden
!r"g,
de cult:irur niet onbelangri jk was. we denken hier voora1 aan Genert, waar in de eerste helft van de negentlend,e eeuw in ruime mate en tot in het begin van onze eeuw
nog een weinig cichorei werd verbouwd en verrderkt "

!e_Ie!r15sss"

tr{aren d,e wortels gewassen van

het veld gekomen (men

moet hierbij even stilstaan bij de el1ende, die vaak
geleden werd door de slecht geklede arme mensen op de
natte en koude velden), dan vrerden d.e schone wort-els
1n stukjes gehakt en vervolgens goed ged,roogd op de
eest of droogoven, tot dat ongeveer 75 percent van de
1n de wortel-s a.anwez;. ge vloeistof was vErdwenen.
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Teze gedroogde wortels werden opgeslagen, om later in
draaiende tronmels
boven het vuur te worden geroosterd
en gebrand". -i{ierdoor ontstond de juiste smaak" -{et
branden is juist ;ihet geheim van de smid'r" Wanneer de
gebrande stukken wa-ren afgekoeld, werd,en ze gemalen,
zodat een bruinachtige kruimelige naterie ontstond.
Cp de molen van Van der Ve1den in de l.olenstraat
( ae nolen is in 1937 afgebrand ) werd indertijd nog we1
cichorei gemalen. Ien jaar of wat geleden werd in een
optocht in de Geniertse straten een wagen rreegevoerd,
waarop de iichorei-molen was nagemaakt.
\.la n"* nialen i-s de cichorei klaar en kan verpafi1
worden. Deze verpaklcing is niet altijd hetzelfde geweest. Vroeger werd gebruik geniaakt van papieren zakjes, vraarln de cichorei maandenlang werd opgeslagen,
orr vocht te treliken, zod.at het 66n rrarde klont werd,"
Later rirerd d"e droge cichorei in poedervorrq in bussen
gedaa.n en zo verlrocht.
Tn -il-oosterburen (Cr. ) ontstond, in 1819 de cichoreifabrlek van cle fima r:usschenga, clie 66h van de
weinigi, nog bestaancle beorijven 1s en daarom zo interessant is, or.rdat l,et bedrijf word"t uitgeoefend in
een boerd-eri-j, vraar het als l;Ieinbedri jf is begonnen.
in de r:Statistreken van de i'Iederlandsche iiijverheid uit de eerste ]relft der 19*de eeuw:: van
Ilr.I.J.-rugrians, zien we, hoe toen de verdellng van

de cichorel-fabrlelien over d,e verschillende provincles
was: Friesland 61 , :-,imburg 26, Groningen 19,
0veri jssel 7, Iioord-Brabant 4, I,troord-l{ol1and 3,
Zuid-.iolland 3, Utrecht 2e Drenthe 2, Zeeland 1.
Totaal dus 128. Irv'e zlen hieruit rvel, dat Genert met
de cichorei geen bijzondere plaats innam 1n ons land,,
Ttaar nogeli jk i,'ras Genert wel de belangrijkste plaats
j-n dit opzicht voor de streek van Oost Brabant.
Ie wortelproduktle in ons land wordt op het
ogenblik geschat op (schrik niet) ff,,O tot 600 ton
per jaar"
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!c-cersgCsg4eppgl"
Hj-erbovcn wcrden al cnkele wcrktuigen gcnocmd. Dc
hcle verzameling geree.d"schappcn cn toebchorcn van ecn
clchorcifabriek vinden we in een boed.elinventari-s van
Gcncrt van 25 septembcr i81B" De taxatiebedragen teven
dc irclft van de waarde aan, ondat hct hier cen geschciden boedeI betreft. 1{e trcffen aani
Cudc stukkcn van oude cichoreimolon bcstaande in
hout- en itrzerwtrk f. 3r50,
Twec rcll-cn pakdoek f . 1r50
ecn kofflcmolcn
f' o'75
dc r,vinkcl- of toonbank rret de planlicn van dc
achte rwi-nkc1, v,'inkelstoe 1 en trcc f . 6 rdrie }<opcren schalcn mct balansen, twcc grote LJZ':rcn balansen en ccn klclne, alle nct houtcn schalcn mct hondcrd cn vicr pond"cn tJz.rcr' gevricht,
achtticn ponden 1od,on gcwicht, dric bl-ikllen bussen,
vier blikkcn trcchtcrs, vi jf b11kki.n scheplepels

f. 24,_
vlurhondcrd grot e en klcinc ci-chorcivaten f " 50 ,hond crd kleine cichor:ei- zakTcs f . 7 r50
drio cichorcitronmcls dienendc voor cichorci- tc
branden f" 6,zcs bairken, tang en schop mot blikksn lamp f " 1rtwcc gcvlochten LJZeren zevan en clric andcrc
zeven, c€n aanrccht mct dric vlootjes f" 3,dc' cichoreinolcn rrict buidclmolcn d.aartoe behorcndc f. 40reen trekstok, dlenondc voor do cichoreimolen f"
f. 37r5O. Hieruit blijkt, dat voor het malcn van
de cichcrei niet altijd gcbruik is ger:raakt van d.e korenmole.ns, maar dat ook de fabrikanten zeTf cen ci-

chorei-mo1en hadden.
De voorraad, vraarbij de taxatlebderagcn de vo1le waarde €.&flSCVerr, be stond" uj-t:
Cichorerlworte 1s, kofficbonen, peper cn tabali f ,344 "nog e cn parti j c j-chorciworte l-s f " 3852,75 "

cen dito partij tcn laste van St"Catharina gasthuis tc Grave f" 1100r- En tcnslotte 5 partijen
tcn laste van particulieren te Gemcrt f. 765r-
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zlen uit d.eze laatste opsomming welke kapitalen er
in de cichorej- zaten dn daaruit is wel te concludcren,
dat de Genertse naam op dit gebicd toch weer niet uit
de lucht gegrcpen 1s.
In de verzamellng van het Openluchtmuseum te Arnhem
ziTn aanwe zlg,. con strepentru'hkcr, ccn cichorci zaaler
twwe clehorcigrepen en ecn fragnient van een cichoreirooster van dc cest. Gcnoemde voorwerpen z)-Jn afkomstig uit het noofdcn des lands. Daarnaast ztJn er vc.rschillende clchoreizak1es, waarvan dc mecste ult llest-
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Brabant komin"

!eslsr!"
fn het iialgeneen }luishoud.c lijk \Ioordenbock" van
,."i'I. Cho,ael scliri jft .T.A. c1c Chalnot ovcr cichorci--koffic ;
:Wannecr L1en","" de lvortcl . .
d.roogt en" . " .
"
roost, Iaat dlc ztch
als"voorzicb,ttg
koff ict/eirken'. en le vcrt.
Yoor vcl-cn ge zcnde r en.... onder $of fic geriengd " " . . ene. .
siliake }i jke drank op " .
De cichorei , zoals boven reeds gemeld vaak 1n d.e
volksmond ''suikeriji genoemd, heeft haar naam ge,geven
aan een carnavalsclub, in trimburg en wel De Sokkc.reipens;nri te Roosteren en bove.ndien aan e cn carnavalsverenlging
in Gemcrt, nameli jk I'De Soikcri jte ulde rsi;
'llet
i-n caf 6
Centrurri:.
Dat hct gebruik van de cichorcl nlet aan grenzcn
is gebonden, noch van tj- jd, noch van plaats, b1i jkt uit
de hicr volgcndc regels uit ecn rcclanc-foIder, waarme e ik dit ariikcl
w11 bcsluiten' 'il)e Romeinen aten
het blad he erli jk gestoofd met tai'nmc konl jn, ltrapoleon
dronk het op Sint ilelcna en Kaatje genlet er van in dc
lteuken. Drinkt cichorci;r .
"
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(Bovenstaand artikel wcrd eerder recds opgenomen in
"Bi jdragen cn ilededelingen;i van het iiijksmuseum voor
Volksicundc, 26-ste Jaargang, 1953, nr. 1, ziJ het
in ecn anderc bewerking).
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( ce n. f.u"I?!1ct je :naar ecn oud vcrte lsc'f )
Ie kcrkklok sloegf net elf kirrc, toe ze den elfdcn
borrbl"ingbotc" t \i'as zo alengske s d'e gcwonte 8eaawt cn nelj vicrde bci
worrc, db ze mt zrn vicrre
f oon Serk op den hcrd" tt ];iaren Toon Berk zLblf ,
I,as iioB,'Hbnnes Tcutc cn Ticnuskc van dcn i1urk,
vier a:.aw kneutcrs.
''Proost, z7- Toon, db w'um nog laang muggen hebbe .
lussc d"ocn wrurr we1.1!I
:iAs tc r,ri-e tGr", was t coinrientaar cn toen hurde me
ifiies nlks nir as rt geslurp an de gleisires.
zc zi.tte rikke. Db
In het be gin van d.en aovund- han
rt
glciske
zuvvende
no
Kas
toe
hurt er b-j. i'lar
ware
skuppe
vrouw,
vur
h.a
oitgcspuld
ktivveren boer
tt
rr
jgeluk
de
van
zcuncl
jc.
ok
e
1,Ias
c
mi oitgeske
zc
pruuvce
verstaand
mi
vcol
sne i-vc1" Die moete
Ze ginge nbg hcil wa vcrhale ztttc oophaalc van tt
lcilt JaOr cn oh van vruuger cn op tiid hi-cle ze drr
gleiske bcJ.
in, doc op acn gegivvcn owgcnbllk
nierncs hattir
"rg
Hannes Tcute opsproong cn 'zaltg ne i j j jaorl' begos te
roepe " ze ]rcekc vlug no dc r,vckker en ginge toe lilekaar c1c haand skuddc.
tt liebaal was nog nlc hillemol- opgchaawe, doc Ti-encskc as ne gch bcg6s te :'"kweike . ,rrt fs nog nie zo laat,
I t is nog nic zc laat
tt ves jcszckske
Ka.s viot vurzichtig zurLne lozzte oit
r'"
en zLi rt Is lcrbk kr,art vur twbblf
\vel vcrdorri-e , dor ha Tienuske de wekker 'n ketier
vroit gczct. zo hattic ze al vur den dcrden kcir tc
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pal<kc

2. zaate nekaar ifkes beduust an tc kieke'
rKo::t t z1 Tienuske , wc llannncn cr nog nct inne vatte
di jaorrr tln ie Laagtc mar.
"
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