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INLEIDING
Met de samenstelling van dit proefschrift heb ik beoogd een volledige
beschrijving te geven van de vaktaal van de vlasserij in het Nederlandse taalgebied. Semantisch of etymologisch wordt de woordenschat
niet bezien : dit zou een studie van geheel andere aard eisen en het
mag betwijfeld worden of men daarbij een bevredigende volledigheid
zou kunnen bereiken.
In zoverre in dit boek de taalschat is verzameld van een sociale
groeptaal vertoont het werk overeenkomst met de verschillende Vaken Kunstwoordenboeken die zijn uitgegeven door de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent. In andere opzichten verschilt het hier echter duidelijk van.
Op de eerste plaats heeft het verzamelde materiaal betrekking op de
vaktaal, zoals die in de verschillende industriecentra over ons hele
taalgebied verbreid, voorkomt, en wordt aan de onderlinge verschillen
tussen deze gebieden bijzondere aandacht besteed : dit is bij geen der
publikaties van de Koninklijke Vlaamse Academie het geval.
Verder wordt ook niet volstaan met de eenvoudige samenstelling
van een woordenlijst die alle vaktermen bevat, of met de beschrijving
van het behandelde ambacht naast, maar los van die woordenlijst, zoals
dat bij sommige uitgaven van de Koninklijke Vlaamse Academie is
geschied.
Het feit dat een woord pas zijn duidelijke en volledige betekenis krijgt
in het milieu waarin het voorkomt, heeft mij ertoe gebracht een gehele
beschrijving te geven van de vlasbewerking, met daarin verwerkt de
woorden en uitdrukkingen die aan deze nijverheid verbonden zijn.
Daarna zijn deze woorden in een alfabetische lijst samengebracht met
een verwijzing naar de bladzijde waar zij in de beschrijvende tekst
te vinden zijn. Er is dus getracht de milieu-gebondenheid van het woord
meer nadrukkelijk in de lexicografie te betrekken. Slechts samenstellingen en afleidingen die vanzelf duidelijk zijn als men het grondwoord
kent, komen wel alleen in de woordenlijst voor.
De beschrijving van een vaktaal, het verstaan en definiëren of omschrijven van vaktermen, brengt zijn eigenaardige moeilijkheden met
zich mee, zoals talrijke voorbeelden uit de lexicografie demonstreren.
1
2
Reeds de Во wijst erop, hoe in het Algemeen Vlaamsch Idioticon
1
2

L. L. d e В о : Westvlaamsch Idioticon. Gent 1892, blz. 273.
L. W . S c h u e r m a n s : Algemeen Vlaamsch Idioticon, Leuven 1865—1870.
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het woord „ezel" wordt opgegeven voor „vlaspijlken" en zegt daarvan : ,,dat is geheel mis, want wij zeggen herel met r in plaats van z".
Later zijn het woord „harrel" en het werkwoord „harrelen" in een ander
dialect op soortgelijke wijze misverstaan en begrepen als ,,adel" en
„adelen" 3 . Begrijpelijkerwijze kan men in de meeste lexica 4 , als ze
de woorden al geven, misverstanden tegenkomen, omdat aan de beschrijving van vaktermen een beheersen van de gehele vaktaal ten
grondslag moet liggen.
Deze noodzaak heeft zijn konsekwentie gehad voor de methode die
ik heb gevolgd bij de samenstelling van dit boek. Ik heb nl., na te midden van het vlas te zijn opgegroeid, gedurende verscheidene maanden in
het bedrijf gewerkt en al luisterend, pratend en vakliteratuur lezend,
mij de vaktaal eigen gemaakt van de vlasserij in West-Brabant. Een
aan de hand van deze kennis opgestelde uitvoerige vragenlijst vormde
daarna de leidraad voor een persoonlijk onderzoek in de andere
vlasserij gebieden.
Tot de vaktaal van de vlassers heb ik gerekend te behoren alle woorden en uitdrukkingen die betrekking hebben op hun beroep, mits zij
deze gebruiken of verstaan : hun actief en passief taalbezit dus, voorzover dit samenhangt met hun bedrijf. De grootte van deze taalschat,
vooral van de passieve, kon echter vrij sterk variëren naar gelang de
leeftijd van de ondervraagde, omdat binnen de levenstijd van één generatie de bewerkingsmethode van de vlasserij zich heeft ontwikkeld van
een uitermate primitieve — in zeer veel opzichten nauwelijks verschillend van die uit praehistorische tijden — tot een sterk gerationaliseerde
en in alle bewerkingsstadia van het product gemechaniseerde. Vandaar
dat ik handel over de taalschat in de eerste helft der twintigste eeuw :
de oude Nederlandse vlasser van dit ogenblik heeft in de loop van zijn
leven, al naar zijn streek van herkomst, de in dit boek genoemde begrippen gekend en met de hierin verzamelde woorden aangeduid. De
begrenzing van een vaktaal te binden aan een mensenleeftijd is m.i. de
enige practische mogelijkheid : zou men niet tot deze grenzen gaan,
dan is men in zijn beschrijving zeker onvolledig, en zou men trachten
de grens verder naar het verleden te verleggen, door zich voor die tijd
3

Zie hierover Ts. jrg. LXV (1948) afl. 4.
Ts. jrg. LXVIII (1951) afl. 4.
* b.v. W. N. T. zie : afdraaien-hok-lok.
v a n D a l e : Nieuw Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Den Haag
1950, zie : bolraap, snuit II.
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te verlaten op mogelijk bestaande vakliteratuur, dan stelt men zich aan
hetzelfde gevaar bloot, omdat lang niet alle woorden van de gesproken
ook in de geschreven taal zijn terug te vinden.
Voor wat de in dit boek behandelde materie betreft zou zich daarbij
bovendien het bezwaar voegen dat tot rond 1900 in verschillende
streken van ons taalgebied de bereiding van vlas nog tot de normale
bezigheden op de boerderij behoorde, terwijl ze elders tot een zelfstandige nijverheid was uitgegroeid. De verzameling van de volledige terminologie met betrekking tot de vlasbereiding zou voor die tijd dus
niet één vaktaal opleveren, maar tevens een gedeelte bestrijken van
een andere sociale groeptaal nl. die van de boer.
Anderzijds biedt het uitstrekken van de beschrijving over het taaibezit van alle thans levende vlassers, naast een zo dicht mogelijke
benadering van de volledigheid, ook nog het voordeel dat de bekoorlijke
dynamiek van de wisseling en groei duidelijk naar voren komt.
Na de bepaling van de doelstelling en het vaststellen van de grenzen
kwamen de volgende gebieden voor een onderzoek in aanmerking : in
West-Vlaanderen de streek rond Kortrijk, in Oost-Vlaanderen het
Land van W a a s en het Meetjesland, Zeeuws-Vlaanderen, op Schouwen-Duiveland het plaatsje Dreischor en omgeving, westelijk NoordBrabant, in Zuid-Holland verschillende plaatsen op de eilanden : IJsselmonde, Beierland en het eiland van Dordrecht en, in mindere mate,
het Noorden van Friesland en van de provincie Groningen. Eenzaam
buiten deze centra lag dan nog de vlasfabriek te Orvelte, 3 km. ten
oosten van Westerbork in Drente. Hiervan stond tevoren vrijwel
vast dat zij tot de verrijking of differentiatie van de taalschat weinig
of niets zou hebben bij te dragen : zij is tijdens de eerste wereldoorlog
gesticht door een uitgeweken Vlaming en later onder leiding gekomen
van een Westbrabander. Alle daar gebruikte vaktermen vindt men
dan ook reeds in het taalgebruik van deze gebieden met uitzondering
van één woord nl. zaadknotten. Dit komt in geen der centra voor en
het stemt overeen met het vroegere taalgebruik in andere oostelijke
streken van ons land, zodat men moet aannemen, dat een woord, in
Drente nog bekend uit de vroegere huisvlijt, in de vaktaal is doorgedrongen, nadat de vlasbereiding voor eigen behoefte in deze streek
reeds tot het verleden was gaan behoren. Voor het overige wordt
Orvelte dus buiten beschouwing gelaten.
De vaktermen die in de verschillende gebieden in gebruik zijn worden niet in het dialect, maar in de klankstand van het A. B. opgege3

ven. Van het standpunt der vaktaalbeschrijving uit gezien, is het immers
van geen belang dat men in Groningen riepeln en in Friesland roepelje zegt, wanneer deze vormen slechts de door de fonologische systemen van deze streektalen vereiste klankstand representeren van het
algemeen beschaafde repelen. Voor de kennis van de vaktaal is het van
belang dat b.v. eenzelfde vlasafval in West-Brabant en Holland bolraap, in Dreischor bolkwaad, in Groningen baard, in Friesland ruig, in
het Kortrijkse kring en in Zeeuws-Vlaanderen reepkmid wordt genoemd, of dat het ontzaden van het vlas langs de Leie veelal op een
andere wijze geschiedde dan in andere streken, en dat daar boten
heette wat elders repelen genoemd wordt. Alleen wanneer een bepaald
woord in het algemeen beschaafd geen representant heeft, wordt het in
zijn dialectische vorm opgegeven en dan tussen aanhalingstekens
geplaatst.
In de beschrijvende tekst zijn de vaktermen aangegeven door cursivering ; als ze slechts in bepaalde streken voorkomen, is dit er bij
vermeld. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de volgende afkortingen :
Kr.
= Kortrijk en omgeving (de Leiestreek)
VI. W . = Land van W a a s
VI. M. = Meetjesland
Z . VI. = Zeeuws-Vlaanderen
Br.
= West-Brabant
Holl. = Hollandse eilanden
Drs.
= Dreischor en omgeving
Fr.
= het Noorden van Friesland
Gr.
= het Noorden van Groningen
Ook in de alfabetische woordenlijst wordt van deze afkortingen
gebruik gemaakt om aan te geven dat het woord slechts in die streek
of streken bekend is ; als er geen beperking aan is toegevoegd, komt
het woord in alle vlasgebieden voor.
Hoewel de geschiedschrijving van de vlasindustrie in Nederland nog
zeer onvolledig is, wordt in een afzonderlijk hoofdstuk gepoogd het
ontstaan van de huidige industriecentra in grote trekken aan te geven,
opdat daardoor mede bepaalde taalkundige gegevens tot klaarheid
komen.
Moge dit boek een bescheiden bijdrage vormen tot de kennis van
het geheel der vaktalen in de Nederlanden.
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HET O N T S T A A N VAN DE T E G E N W O O R D I G E
INDUSTRIECENTRA
Het vlas schijnt schier zo oud als de mensheid en in de nevelen der
praehistorie is onder de weinige met zekerheid te benamen dingen op
ver uiteenlopende plaatsen deze vezelplant aanwijsbaar i. De Egyptenaren hebben meer dan dertig eeuwen voor onze jaartelling hun grote
doden linnen, vlas en zaadknoppen naar hun laatste rustplaatsen mee
gegeven 2 en hun bewerkingswijze is ons uit wandschilderingen be
kend 3 . Het linum usitatissimum dat zij bereidden, stamt wellicht van
een meerjarige plant — linum angustifolium — die vanaf de Kanarische
eilanden tot aan de Kaukasus in heel het Middellandse-zeegebied in
het wild voorkwam 4 .
Onafhankelijk hiervan heeft men vlas als meerjarige plant — linum
austriacum — ook in het cultuurgebied rond de Alpen in het Neolithische tijdperk reeds kunnen aanwijzen rond de Bodensee, Mondsee en
Wolfgangsee 5 . De Zwitserse paalhuisbewoners hadden in de bewer
kingskunst een vrij hoge trap bereikt, zoals uit de gevonden werktuigen
blijkt 6 , al kenden zij ook alleen de overjarige plant, waarvan de sten
gels, die vrij grof waren, boven de grond moesten worden afgesne
den 7 . Ook in Duitsland en Denemarken wijzen vondsten respectievelijk
uit de ijzer- en bronstijd op een zeer hoge ouderdom.
In onze streken gaat de verbouw en bereiding van het vlas eveneens
zover terug als de geschiedenis reikt : Plinius verhaalt, dat de Morini
— de Keltische stam die ongeveer tussen Boulogne en leper woonde —
linnen weefden en ook verhandelden 8 . Dat hier dus ,,in het latere
1
H. В 1 i η к : De Geschiedenis en de Geografische Verbreiding der Vlascultuur
en Vlasindustrie, in het bijzonder in Nederland. Tijds. v. Econ. Geogr., jrg. III,
1913, blz. 277 e.v.
2
J o h . H o o p s : Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Strassburg
1911—1919 dl. II blz. 58 v.v.
3
W a l t e r W г e s ζ i η s к i : Atlas zur Altaegyptischen Kulturgeschichte, Leip
zig 1935, dl. I. Tafel 193.
4
J. d e C a n d o l l e : Ursprung der Kulturpflanzen, Berlin 1884, blz. 159.
5
J o h . H o o p s : í.a.p
β
O s w a l d H e e r : Die Pflanzen der Pfahlbauten, Zurich 1865, blz. 8.
7
T. T a m m e s : Was en Vlasveredeling, Haarlem 1924, blz. 7 v.v.
8
P l i n i u s : Historia Naturalis, lib. XIX, cap. 7—8.
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Nederlandsche geografische kader de vlasindustrie gelocaliseerd
was" 9 is echter een te vergaande conclusie. Immers ook de Germanen
kenden vlas en bereidden hun linnen. Dit blijkt niet alleen uit de mede
delingen van Tacitus ю, maar ook uit de zuiver Germaanse terminolo
gie, die voor het vlas en zijn bereiding bekend is. W a n t naast de aan
het latijnse linum ontleende of hiermee in oerverwantschap staande vor
men als ohd., os., ags., on. : lïn, got. : lein, ndl. : lijn zijn er twee woorden van Germaanse oorsprong nl. ohd. : flahs, nhd. : flachs, mnl. : vlas,
ofri. : flax, ags. : fleax, eng. : flax en nnl. : vlas en verder ohd. : haro
mhd. : har, nhd. dialectisch haar ; on. : horr en Deens hör en nnl. :
harrei 11.
Onder de werktuigen voor de vlasbereiding is er verder een dat duidelijk bij de Germanen is ontstaan nl. de repel 1 2 — een grote ijzeren
kam, met behulp waarvan men het vlas van de zaadknoppen ontdoet —
in tegenstelling tot de boot- of beukhamer, die in andere cultuurgebieden tot dit doel gebruikt wordt en nog uit het stenen tijdperk moet
stammen : terwijl men in het eerste geval het vlas door de kam haalt
en de zaadbollen zo afrukt, verplettert men ze in het andere geval
onder de zware slagen van de boothamer. De bewerkingswijze met de
eerste is uit technisch oogpunt gezien verre superieur aan die met de
laatste. De boothamer nu is binnen ons taalgebied van ouds in gebruik
in West-Vlaanderen ; overal elders de repel. Uit de combinatie van deze
gegevens zou men dus eerder gerechtigd zijn te concluderen, dat bij
de aanvang van de geschiedschrijving de vlasbereiding elders in ons
taalgebied op een hoger niveau stond dan bij de Morini. Ook het uit
zeer oude tijden stammend ribmes 13 , bij de Friezen in gebruik, illustreert dat bij ons zeer vroeg en zeer primitief ook buiten de streek die
later het belangrijkste vlasbereidingscentrum zou worden, de bewer9
E t S a b b e : D e Belgische Vlasmjverheid Dl. I : De Zuidnederlandsche
іазnijverheid tot het verdrag van Utrecht 1713, Brugge 1943, blz. 39.
10
T a c i t u s : Germania, cap. 17.
11
F r a n c k-v. W ij k-v. H a e r i n g e n : Etymologisch Woordenboek der Ne
derlandse Taal, s-Gravenhage 1949 zie vlas.
W . N. T. zie barrel.
12
R a g n a r J i r l o w : Zur Terminologie der Flachsbereitung in den Germani
schen Sprachen, Göteborg 1926, blz. 25 : men vindt de repel nog wel in het Duitssprekend deel van Zwitserland en het Alpengebied van Oostenrijk, maar niet in
Savoye en de Dauphiné, terwijl hij ook in een zuiver Romaans cultuurgebied als
Sardinië ontbreekt.
13
R. J i r l o w : op. cit., blz. 3, vergelijkt dit met het ulo dat bij de Eskimo's
gebruikt wordt om huiden te ontvlezen.
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king bekend was. Eveneens blijkt dit uit een hoeveelheid zaadknop
pen van 10 liter, die men in een terp te Usquert (Gr.) heeft
gevonden 1 4 .
In de Karolingische tijd is de bewerking van vlas en de bereiding van
linnen een zaak die veel aandacht krijgt : de vrouwen zijn verplicht
linnen te weven, de priesters moeten hun opdragen linnen altaardwalen te maken, op Zondagen mag geen vlas bewerkt worden, men
moet er tienden van opbrengen en wie van het veld van een ander vlas
steelt, wordt tot zware boete veroordeeld 1 5 . Ook op de kloosterlijke
hoeven, waarvan de organisatie was afgestemd op die van de keizer
lijke, heeft de vlasbereiding haar plaats en we zien dan ook de abdijen
Fulda en Werden vlas krijgen van hun Friese bezittingen i 6 . Ook was
het linnen opgenomen in het handelsverkeer, blijkens het feit, dat
A 1 с u i η u s verzoekt, kleren van geitenhaar en wol naar Engeland
te zenden voor zijn dienaren en voor eigen gebruik linnen stoffen 1 7 .
Voor de Karolingische tijd mag men derhalve aannemen, dat de
bereiding van vlas algemeen verbreid was binnen ons taalgebied, dat
deze verwerking plaats vond ter voorziening in eigen behoefte en dat
hier en daar en nu en dan 1 8 het linnen — voorzover overschot van
eigen behoefte — in het handelsverkeer werd betrokken, zonder dat er
nog ergens sprake was van een regelmatig op de handel gerichte
productie.
Hierna valt de geschiedenis van de vlasbereiding in Noord- en in
Zuid-Nederland in tweeërlei opzicht uiteen : op de eerste plaats gaat
zich in het Zuiden in een regelmatige groei een groot bewerkingscentrum ontwikkelen, wat in het Noorden niet het geval is, en op de
tweede plaats is de geschiedenis van de Belgische vlasnijverheid op
voortreffelijke wijze beschreven 1 9 , terwijl omtrent de vlasserij in Nederland maar heel weinig met zekerheid te zeggen valt. W e l heeft
P r o f . Z . W . S n e l l e r het voornemen gehad, de geschiedenis van
14
R. W e s t e r h o f : Over boonen, vlas en haver uit onze terpen of wierden.
Bljdr. t. d. Gesch. en Oudhk. inz. v. de Prov. Groningen, dl. XIII, (1871), afl. 4.
blz. 324.
15
S t . B e l u z i u s : Capitularía Regum Francorum, Parijs 1647, blz. 101, 240,
299, 510, 730.
10
Η. Ρ o e 1 m a η : Geschiedenis van den handel van Noord-Nederland
gedurende
het Merovingische
en Karolingische tijdperk, z.p., 1908, blz. 135.
« ibidem, blz. 143.
18
J. F . N i e r m e y e r : Landbouw en Handel in Friesland in de ХШе eeuw.
In Econ.-Hist. Opstellen voor Prof. Dr. Z . W . Sneller, Amsterdam 1947, blz. 19 v.v.
19
E t . S a b b e : op. d t .

7

de Nederlandse linnennijverheid in de middeleeuwen en de XVIe eeuw
te beschrijven 2 0 , maar hij is nooit tot de uitvoering van het plan gekomen. Heeft hij moeten ervaren dat ook elders de bronnen hem in de
steek hebben gelaten, zoals hij dat in de aanvang reeds voor Eindhoven
en omgeving moest betreuren ? 2 1 Toch is het ook voor Nederland
mogelijk, zij het ook in dunne, voorlopige en onvolkomen lijnen, een
ontwikkelingsbeeld te schetsen, dat althans voor ons doel niet zonder
waarde hoeft te zijn.
Gelijk is de geschiedenis van het Zuiden nog in zoverre aan die van
het Noorden, dat de ontwikkeling van de vlasnijverheid zich vanaf het
einde van het Karolingische tijdperk tot aan het stedentijdvak aan ons
oog onttrekt 22.. Waarschijnlijk is er helemaal geen ontwikkeling geweest : pas bij het ontstaan van de steden had de werkelijke verandering plaats van de domaniale eigenverbruiksproductie tot ruilindustrie.
En ook nog in een ander opzicht is de geschiedenis van het Zuiden
gelijk aan die van het Noorden, nl. hierin, dat er voorlopig van de
vlasserij als zelfstandige nijverheid — als de bereidingsindustrie van
het landbouwproduct tot de grondstof voor de spinnerij — geen sprake
is. De vlasbewerking blijft een onderdeel van het boerenwerk en de
geschiedenis ervan gaat dus schuil in die van de landbouw, en zij
strekt zich tevens uit over het spinnen en weven en is dan verborgen
in de geschiedenis van de linnennijverheid. Maar deze laatste is, zo
goed als de blekerij, secondair aan de vlasindustrie 2 3 en derhalve mag
men voor deze tijd vlasbereiding aannemen in een omgeving waar
linnenweverij gevonden wordt.
Voor de Zuidelijke Nederlanden nu is bekend, dat stedelijke kooplieden, al vroeg, van de Xe eeuw af, en steeds talrijker in de Xle en
Xlle eeuw, de overschotten van de domaniale productie opkochten en in
de steden verhandelden. In 1036 fungeerde Atrecht reeds als bevoorradingsmarkt, waar o.a. linnenkramen waren opgesteld. Hoewel de linnenweverij in deze tijd in vele dorpen van het graafschap Vlaanderen
beoefend werd, is de industrie tot het einde van de XlIIe eeuw toch
meer gecentraliseerd in Artesië en in Frans-Vlaanderen. Essentieel
20
Z . W . S η e 11 e г : De Tijkweverij te Rotterdam en Schiedam in de eerste
hellt der XVIIe eeuw. Tijds. ν . Gesch., jrg. XXXXV, 1930, biz. 237 noot.
21
Ζ . W . S η e 11 e г : De opkomst van de Plattelandsnijverheid
in Nederland in
de XVIIe en XVIIIe eeuw. De Economist, jrg. LXXVII, 1928, biz. 696.
2 2
E t . S a b b e : op. cit., biz 43.
23
S. C. R e g t d o o r z e e - G r e u p R o l d a n u s : ' Geschiedenis der Haarlem'
mer Bleekerijen, 's-Gravenhage 1936, blz. 2.
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voor de geschiedenis van deze tijd is, dat haar bestaan voor het eerst
te bespeuren valt in de steden : in Donai, Rijssel, St. Omer, leper.
Gent, Brugge, Kortrijk, Bergen, Valenciennes, Kamerijk zijn tekenen
die wijzen op een min of meer belangrijke linnennijverheid. Ook in
het internationale handelsverkeer heeft dit linnen zich een plaats verworven : er is sprake van export naar Italië, Engeland en Frankrijk.
Nochtans mag men de betekenis van deze industrie niet overschatten :
in het binnenland vormde zij een secondaire bedrijfstak naast de machtige Vlaamse lakennijverheid ; in vergelijking met het buitenland stond
zij ver achter bij de Franse en Duitse linnenfabricage.
Toch heeft — en dat toont S a b b e onomstotelijk aan 2 4 — de Zuidnederlandse linnennijverheid om tot ontplooiing te komen niet hoeven
te wachten tot in de XVe eeuw de draperie ten onder ging, zoals
sinds Pirenne werd aangenomen, maar zij heeft zich reeds in de X l V e
eeuw ontwikkeld tot grootindustrie. Dit geschiedde echter buiten de
centra van de lakennijverheid : in Henegouwen, Kamerijk en Nijvel.
W e l heeft de draperie de linnennijverheid zijdelings beïnvloed : het
weven van laken was op het platte land verboden om knoeiende concurrentie voor de steden te beletten en daardoor dreef men het platteland min of meer in de richting van de linnenweverij. Juist op de plaatsen waar een stedelijk privilege de draperie ten plattelande verbood,
kwam de linnennijverheid op — Tielt, Land van Aalst, Oudenaarde —
terwijl in de kasselrij van leper en Kortrijk, waar zo'n verbod niet gold,
de bloei van de lakenweverij de opkomst van de linnenweverij
belemmerde.
Ook de vaak genoemde invloed van de Leie op het ontstaan van de
Vlaamse vlasnijverheid moet — voor deze tijd — als een fabel worden
aangemerkt : het algemeen verbod in stromend water te roten heeft
ook voor de Leie tot in de XVIIIe eeuw gegolden.
Al kwam echter de Henegouwse linnenindustrie op, toch behield
Frankrijk nog een groot deel van de X l V e eeuw zijn plaats op de
Europese linnenmarkt en het oorspronkelijke centrum. Champagne,
had zich zelfs uitgebreid tot Laon en Compiègne. Maar de honderdjarige oorlog veroorzaakte de ondergang in dit oude gebied en de opkomst in Henegouwen, Nijvel, Kamerijk enValenciennes ; parallel aan
de landelijke industrie was hier een bloeiende stadsindustrie. In Belgisch Vlaanderen was het karakter van de nijverheid nog geheel lan24
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Et. S a b b e : op. cit., blz.62 v. v.

delijk : terwijl Henegouwen exporteert, importeert Vlaanderen nog
linnen uit Duitsland.
Eerst op het einde van de X l V e eeuw en vooral in het begin van
de XVe vangt de uitgroei van de Vlaamse linnenweverij tot grootbedrijf aan, maar de kenmerken van een volwassen industrie — uniformiteit in kwaliteits- en afmetingsnormen — die in Henegouwen sinds
1418 gevonden worden, ontbreken in Vlaanderen in de XVe eeuw nog.
In deze tijd begint de stedelijke nijverheid — voordien afhankelijk van
het teeltgebied in de omgeving — ook de noodzakelijke aanvulling van
grondstof op grotere afstand te zoeken. Het Land van Dendermonde,
het Hulsterambacht en het Land van W a a s worden vlasserijgebied in
de eigenlijke zin van het woord : het landbouwproduct wordt er verwerkt tot spinklaar lint en dan naar het Zuiden verkocht 2 5 . Deze vlasbereidingsnijverheid, die voordien in de Leievallei ontbrak, begint zich
daar in de XVe eeuw te ontwikkelen.
In de XVIe eeuw verschuift 2 6 het zwaartepunt van de industrie van
Henegouwen naar Vlaanderen, waar ook in de steden, maar toch vooral
op het platte land een ongekende bloei ontstaat, doordat het industriearme Spanje voor zijn monopolistische handel op het pas ontdekte
Amerika grote hoeveelheden linnen koopt. Het ruwe, goedkope product
van de Vlaamse landelijke weverij voldeed beter aan de eisen van deze
handel dan het Henegouwse keurlinnen. Met de bloei van deze linnennijverheid gaat gepaard een intensivering van verbouw en bereiding
van vlas, vooral in de Leiestreek.
Aan het einde van de eeuw deelt de vlas- en linnennijverheid in de
ellende van de economische ineenstorting van de Zuidelijke Nederlanden tengevolge van het Spaanse wanbeheer, de opstand en troebelen
en het uitwijken van vele energieke ondernemers. Maar onder het bestuur van Albrecht en Isabella treedt een geleidelijk herstel in, dat voert
naar een nieuwe bloei.
W a s in de XVe eeuw reeds in sommige streken — Dendermonde,
Hulsterambacht en Land van W a a s — min of meer duidelijk de scheiding ontstaan tussen vlasserij en linnenindustrie en zijn deze gebieden
hierdoor als de oudste vlassersstreken te kenmerken, pas in de XVIIe
en XVIIIe eeuw begint de vlasserij zich los te maken van de boer25
P. L i n d e m a n s : De geschiedenis van de Landbouw in België. Antwerpen
1952, blz. 214 v.v.
26
E t . S a b b e : op. cit., blz. 175 v.v.
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derij 2 7 . Zowel in bovengenoemde streken als in het Meetjesland, waar
men al vanaf de XVIe eeuw in lopend water mocht roten, als langs de
Leie, waar het sinds 1757 geoorloofd was te roten in kreken die met de
rivier in verbinding stonden, komen er „vlassers", die het grootste deel
van het jaar hun werk vinden in de vlasbereiding, maar in de stille tijd
tussen de verschillende seizoenbezigheden nog aangewezen zijn op ander werk.
Als vanaf de Franse revolutie vrij in de Leie geroot mag worden,
verplaatst het zwaartepunt van de vlasserij zich naar de omgeving van
Kortrijk en de streek ten N . W . daarvan, en neemt een ongekende
vlucht. De fijngarenspinnerijen van Belfast (Ierland), die in het eerste
kwart van de XlXe eeuw hun grondstoffen nog zoeken in het land
van W a a s , ontdekken spoedig de uitzonderlijke kwaliteiten van de
Leie-root : de naam van de „Golden River" wordt wereldberoemd en
Kortrijk wordt de voornaamste grondstoffenmarkt 2 8 .
Tengevolge van deze evolutie gaat de spinnerij op het platteland
voorgoed ten onder en verdwijnt in Z . W . Vlaanderen het dauwroten :
vanaf plaatsen, twintig kilometer van de rivier gelegen, wordt het vlas
naar de Leie-oever gebracht, om daar geroot te worden. En ook dan
nog is de vlasserij niet geheel los gekomen van de boerderij : het zijn
vaak boeren die langs de rivier niet alleen root-installaties en droogweiden inrichten, maar ook zelf aan de vlasbereiding deelnemen. Toch
zet de aangevangen ontwikkeling zich voort en de vlasserij wordt geleidelijk, vooral na de opkomst van de warmwaterroterij, rond 1900 een
continubedrijf, hoewel er altijd vrij veel vlassers zijn gebleven, die, mede
om het speculatieve karakter van hun vak, een nevenberoep uitoefenen.
Zo is dan in Vlaanderen het verreweg belangrijkste vlascentrum gegroeid, dat zich uitstrekt van Wervik tot Deinze en van Kortrijk tot
Torhout, met als voornaamste plaatsen Kuurne, Wevelgem, Gullegem,
Wielsbeke, Oostrozebeke, Harelbeke, Ooigem, Desselgem en Heule.
Daarnaast vindt men dan het Land van W a a s en het Meetjesland. Deze zijn echter uit het oogpunt van economische belangrijkheid niet te vergelijken met de Leiestreek, doordat de vlasbereiding er
nooit die graad van perfectie bereikt heeft en steeds een meer landelijk
karakter heeft behouden.
27
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Na dit overzicht van de ontwikkeling in Vlaanderen valt de historie
van de vlasserij in Nederland het gemakkelijkst te vermoeden voor
zover het Zeeuws-Vlaanderen betreft. Reeds in 1373 zochten Brusselse
en Leuvense vlashandelaars hun voorraad in het Hulsterambacht 2 a en
met de landen van Dendermonde en W a a s vormde dit gebied het bevoorradingscentrum voor de Henegouwse industrie. Uit 1441 dateert
het linnenambacht te Sluis 3 0 . Hieruit, alsmede uit het feit, dat de bereidingswijze — veel dauwroot — en de kwaliteit van de bewerkte
vlassen in Zeeuws-Vlaanderen geheel overeenkomen met die uit het
land van W a a s en het Meetjesland, mag worden afgeleid, dat ZeeuwsVlaanderen gedeeld heeft in de ontwikkeling van de plattelandsnijverheid in Belgisch Vlaanderen. Tot aan de laatste wereldoorlog was de
handel van de Zeeuws-Vlaamse vlasserij dan ook geheel op Gent,
Lokeren en St. Niklaas georiënteerd en de Hollandse lintkopers waren
er onbekend.
Overigens geldt voor Nederland nog goeddeels, dat de vlasnijverheid „door haar bestendig landelijk karakter aan de weetgierigheid van
de geschiedschrijving is ontsnapt" 31, al wijzen talrijke gegevens erop,
dat de vlasbereiding, sinds zij op de hogere gronden in de vroegste
tijden hier haar intrede deed, ononderbroken is blijven voortbestaan,
met in verschillende tijden op wisselende plaatsen perioden van bloei.
Men moet aannemen, dat de linnenweverij, voordat de handel in haar
producten in een of andere stad haar bloei demonstreert, reeds lang in
de omgeving van dit centrum bestaan heeft 3 2 .
Zulk een van ouds bestaand middelpunt was 's-Hertogenbosch 3 3 en
mogelijk was het reeds betrokken bij de internationale handel van Brabants linnen op Engeland, dat daar al 25 jaar vóór het Henegouws en
Vlaams wordt aangetroffen 3 4 . Reeds in 1349 staat Hertog Jan III
toe accijns te heffen op o.a. vlas en linnen lakens en in 1363 zijn deze
laatste handelsartikelen onder de Bossche import op Schonen 35. De
grote bloei van de Bossche linnenweverij begint echter pas tegen het
einde van de XVe eeuw : in 1473 verwerven de linnenwevers een autoïe

E t . S a b b e : op. cit., blr. 139.
ibidem, blz. 136.
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ibidem, blz. 10
' 2 S . С R e g t d o o r z e e - G r e u p R o l d a n u s : op. cit.. blz. 5.
33
E t . S a b b e : op. cit.. blz. 192.
34
ibidem, blz. 117.
85
N. v. d. H e u ν e 1 : De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629.
Utrecht 1946, blz. 394 v.v.
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nome keur — bewijs van grote economische macht — en de grondstof,
het vlas, wordt niet meer alleen aangevoerd uit de onmiddellijke omgeving, het Land van Heusden en Altena, maar ook uit Holland en Zeeland. De ontwikkeling ervan is dan duidelijk te volgen in de opbrengst
van de „Line Weverzaet en de Lynwaetpacht", het aandeel van linnenwevers in de burgerlijke plichten, nl. te velde komen tegen de Geldersen, en aan de geschenken die aan vooraanstaande personen worden
aangeboden 3 6 .
Zo is tussen 1496 en 1511 de opbrengst van de linnenaccijns vertienvoudigd, terwijl die van andere goederen slechts met het dubbele
is toegenomen ; terwijl in 1497 8 linnenwevers deelnemen aan de strijd
tegen de Geldersen, naast o.a. 11 bakkers, zijn er dat in 1508 21 tegen
10 bakkers. Vanaf 1512 overvleugelt de linnenweverij de lakenindustrie
en de opbrengst van de Lijnwaetpacht, die in 1496 nog 8J/2 oude schild
bedroeg, was in 1547—'48 opgelopen tot 294 oude schilden. W a a r schijnlijk heeft dus ook de Brabantse plattelandsnijverheid geprofiteerd
van de kooplust van de Spaanse koloniale handel.
Het was echter niet alleen ruw linnen dat men wist voort te brengen, maar ook producten van hoge waarde werden er gemaakt : als
in 1569 de Spaanse koningin een bezoek brengt aan 's-Hertogenbosch,
wordt er wel een bode naar Antwerpen gezonden, om drie stukken fijn
linnen te kopen, maar zij krijgt ten slotte 6 stukken, die van Bossche
burgeressen gekocht zijn voor prijzen die variëren van 25 st. tot 3 gld.
4 st. per el. Ook de gouverneur van de stad krijgt, als hij naar Spanje
terugkeert, stukken linnen geschonken, opdat hij bij de koning pogingen zou aanwenden, de bezetting uit de stad te doen terugtrekken. Zo
zijn er ook in de volgende jaren talrijke bewijzen, dat de linnenweverij
een gestadige bloei beleeft en dat haar producten een hoge waarde
vertegenwoordigen : in 1594 wordt 125 gulden betaald voor een „stuksken" lijnwaet, dat aan de Heer d'Assonville wordt gegeven, ter beloning van aan de stad bewezen diensten. In 1611 en 1630 is ook aan de
prinsessen van Oranje fijn linnen geschonken. Rond 1660 komen er
plotseling bijna geen schenkingen in de vorm van fijn linnen meer voor,
maar in plaats daarvan worden personen van verdienste vereerd met
glaswerk uit een dan pas opgerichte glasblazerij.
Dat met deze linnenindustrie in de stad een intensieve vlasbereiding
in de omgeving ongetwijfeld gepaard is gegaan blijkt duidelijk uit het
36
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feit dat na 1510 de plattelandsindustrie een zo zware concurrente ge
worden was voor de stedelijke nijverheid, dat de buitenmeesters tot in
Son bij Eindhoven verplicht werden tot het Bossche gilde toe te treden.
Hierdoor telde het in 1590 rond 300 leden — leerlingen en gezellen
niet meegerekend — en het is dan ook waarschijnlijk het grootste dat
tot nu toe uit de XVIe eeuw bekend i s 3 7 . Het landelijk bedrijf is, zij
het ook kwijnend, blijven voortbestaan, toen de industrie en handel in
Den Bosch ten onder gingen. Op het einde van de XVIIIe eeuw wordt
tenminste door een vertoogschrijver opgemerkt dat „het niet nodig is
het groot voordeel, nut en noodzakelijkheid van het vlas hier op te
haelen, aengezien dezelve beter bekent zijn als ze ik kan vertoonen. Ik
weet zeer wel, dat men tot hiertoe in de Meyerye wel vlas gewonnen
heeft, dog op verre na niet zoo goed, fijn en kostbaar als in Vlaande
ren" s 8 . Men heeft het ook niet zo goed behandeld : men laat het te
rijp worden, gebruikt inlands zaad, zaait te dun, bereidt de grond niet
goed en let te veel op het winnen van zaad. Al was de cultuur er dan
niet hoogstaand, zij is blijven voortbestaan en zo is het verklaarbaar,
dat er in de XlXe eeuw, als de vlasserij door de stagnatie in de aan
voer van de Amerikaanse katoen een onnatuurlijke bloei beleeft
(1860—1870) in die streek (Veghel, Uden, Nistelrode, St.-Oedenrode, Schijndel, Berghem) een plotselinge en grote herleving van ver
bouw en bereiding kan worden waargenomen 3 9 .
Naast 's-Hertogenbosch heeft Bergen op Zoom, zelf vroeg marktcentrum en exporthaven voor Vlaamse en Brabantse linnens i0 in zijn
omgeving waarschijnlijk ook linnennijverheid gekend.
Ook in de streek rond Helmond en Eindhoven heeft de linnenweverij
bestaan voordat zij in de XVI Ie eeuw in totale afhankelijkheid van de
41
Haarlemse handel en rederij tot betrekkelijke bloei kwam . De be
moeiingen van de overheid met het ambacht dateren reeds uit 1524 4 2
en een bestaan lang voor die tijd is derhalve aannemelijk. Tot het ont37
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staan van een werkelijke vlasbereidings-industrie heeft zij echter nooit
aanleiding kunnen geven : in haar vroegste tijd was ze daarvoor te
klein van opzet en later werd door de entrepreneurs uit Haarlem afkomstig en goeddeels geïmporteerd garen ter beschikking gesteld. Niettemin bleef men ook hier tot het einde van de XlXe eeuw vlas verbouwen en bewerken.
Noch de handel en nijverheid van 's-Hertogenbosch, noch die van
Eindhoven-Helmond e.o., noch de elders in Brabant nog aanwijsbare
activiteiten op dit terein *3 hebben echter rechtstreeks bijgedragen tot
het ontstaan van het huidige vlasbewerkingsgebied in West-Brabant.
Dit is veel jonger en direct voortgekomen uit zijn verbondenheid met
het industriegebied van de Zuidhollandse eilanden.
Voor de Zuidhollandse vlassers was de Westbrabantse kleistreek
nl. een belangrijk grondstoffengebied. Toen nu in de Napoleontische
tijd het verwerkingsgebied van het teeltgebied werd afgesneden door
de inlijving van het laatste bij Frankrijk, gingen de Westbrabantse boeren zelf over tot de bereiding van hun product 44 of droegen aan anderen op dit te doen. Ofschoon aanvankelijk nog nauw met de boerderij verbonden, ging de bereiding van het vlas geleidelijk over in handen van anderen, voor wie het echter bijna steeds een nevenbedrijf bleef.
Pas sinds de ontwikkeling van de laatste twintig jaar is de vlasserij
in Brabant voor vrij veel vlassers uitgegroeid tot hun enige bestaansbron en voor zeer velen tot hun hoofdmiddel van bestaan.
Voorzover zij bekend is, vertoont de geschiedenis van de vlasbereiding in Overijsel een grote mate van overeenkomst met die op de
zandgronden van Brabant : zij is ongetwijfeld oud, heeft een periode
van grote bloei gekend en is ten slotte geheel te gronde gegaan. Reeds
in de X l V e eeuw bestonden er linnenweverijen te Kampen en vermoedelijk te Deventer, behoorden linnen stoffen tot de handelsartikelen
die de Nederlandse kooplieden op Schonen verhandelden 45 en waren
er linnenwevers onder de burgers die zich voor het eerst in Kampen
vestigden 4e . Deventer heeft dan als markt nog geen andere dan lokale
43
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betekenis en dit houdt in dat het achterland, Twente, de linnenweverij
alleen nog maar kende ter voorziening in eigen behoefte. Dit is des te
meer verwonderlijk, als men bedenkt dat het land van Munster, waarmee Twente toch van oudsher betrekkingen heeft onderhouden, reeds
sedert onheugelijke tijd een productiegebied van linnen was. In de
XVIe eeuw wordt Overijsel echter een belangrijk exportgebied, dat een
product met eigen kenmerken levert en o.a. rechtstreeks naar Noorwegen uitvoert 47. De snelle opbloei van de Twentse vlasbereidingsnijverheid op het emde van de XVIe en- in de XVIIe eeuw schijnt
plaats gehad te hebben onder sterke invloed van de Vlaamse en Westfaalse uitwijkelingen. In Enschedé en Ootmarsum komt de hnnennijverheid tot bloei, maar het voornaamste centrum ervan wordt Almelo : daar groeide een uitstekend vlas en vond men uitgezochte bleekvelden 48. Van de ongeveer 265.000 hier te lande vervaardigde stukken linnen die in 1668 via Amsterdam werden geëxporteerd 49 was dan
ook zeker een aanzienlijk deel uit Twente afkomstig.
Met de komst van de Zuidnederlandse emigranten werd ook de
bombazijn-industrie in het Noorden geïntroduceerd, waar vóór 1585
nog geen katoen verwerkt was. Amersfoort werd de vestigingsplaats,
gunstig gelegen als het was voor de aanvoer van katoen uit Amsterdam
en vlaslint uit Twente en Westfalen. Toen er echter een conflict ontstond tussen de stad Amersfoort en de Twentse entrepreneurs, besloten
laatstgenoemden zelf de fabricage van halflmnen stoffen ter hand te
nemen 50. Vanaf dit moment, en dat was in 1728, verminderde de productie van linnen en in 1795 waren er in Enschedé nog maar 6 van de
37 „fabnqueurs" die zuiver linnen maakten, in Hengelo nog 4 van de
11, in Almelo echter nog 26 van de 27 51. Ofschoon de natuurlijke
kwaliteiten van de vlasvezel die van katoen verre overtreffen, heeft de
mechanisatie van spinnen en weven van katoen een veel sneller verloop gehad en een veel hogere graad van perfectie bereikt, zodat de
vlasserij in Twente, mede hierdoor, vlug achteruitging. W e l wordt op
het einde van de XVIIIe eeuw nog gezegd, dat een grote boerderij in
Twente als een kleine fabriek is, waar men wel vijf soorten vlas maakt
47
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en met eigen volk doek weeft van verschillende kwaliteiten en afmetingen 52, en worden er in 1837 pogingen gedaan om door de oprichting
van een stoomspinnerij „de verachterde vlasbouw en kwijnende linnenfabricatie weder op te beuren" 53, maar dit heeft niet kunnen voorkomen, dat de verbouw en bereiding van vlas gedurende de XlXe eeuw
steeds verder terug is gelopen 5i en op het einde ervan gezakt is naar
het niveau van de voorziening in eigen behoefte. Z o is de vlasserij in
Twente, die wellicht eens de bloeiendste in Noord-Nederland geweest
is, uit de geschiedenis verdwenen, zonder in de huidige vlasindustrie
een ander spoor achter te laten dan het woord „knotten" voor zaadbollen op de vlasfabriek te Orvelte.
Voor Holland moet wellicht als oudste aanduiding van vlasbereiding beschouwd worden de vermelding van vlastienden in 1282 en het
is zeker dat in het eerste kwart van de X l V e eeuw een gedeelte van
de linnenproductie naar buiten het gewest ging 55. Misschien huisden
op het einde van de X l V e eeuw er reeds enige linnenwevers aan de
Binnenrotte in Rotterdam 5 6 . In Leiden bestond een keur van 1384
en de linnenwevers waren er thuiswerkers 57.
Het centrum van de Hollandse linnennijverheid was echter Haarlem.
O p het einde van de X V e eeuw was een zeer aanzienlijke linnenhandel
een van de voornaamste bronnen van bestaan, samen met de brouwerij
en de draperie, en in het begin van de XVIe eeuw was deze bij een
algemene achteruitgang onverminderd gebleven 5 8 . Hoe omvangrijk
deze handel geweest moet zijn, blijkt uit de accijns die voor één jaar
ruim 102 pond moet hebben bedragen, bij een belasting van #,één groten
van elke honderd ellens" 59 hetgeen neerkomt op een omzet van bijna
23^ millioen el. Het is dan ook niet te verwonderen, dat, wanneer
krachtens besluit van 20 maart 1663 van de Staten van Holland en
52
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Amsterdam 1916, blz. 6.
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West-Friesland elf steden moeten adviseren over de verslechterde toe
stand in de textielnijverheid en de „middelen tot hare bevordering",
Haarlem klaagt over de zware belasting op de invoer van garens en
op de uitvoer van de daaruit geweven stoffen e 0 . En ofschoon de
andere adviserende steden het hoofdzakelijk of alleen van de laken
industrie moeten hebben, waagt Haarlem het de veel lagere in- en
uitvoerbelasting op wol en lakens als argument naar voren te bren
gen : wel een bewijs hoezeer de linnenindustrie daar prevaleerde bo
ven de draperie. Nu mag het waar zijn, dat de komst van vele ZuidNederlanders in deze tijd reeds heel wat tot die bloei heeft bijgedra
gen β 1 , anderzijds staat vast, dat lang voordien niet alleen door Haar
lemmers verhandelde, maar ook in Haarlem geproduceerde linnenstoffen werden geëxporteerd e2 .
Ook het omliggende platteland voedde echter de Haarlemmer handel β 3 , (zo bijv. Assendelft e 4 ) en wel op tweeërlei wijze : uit de overproductie van de huisnijverheid, maar ook uit de daar gevestigde linnenweverijen, die men bijvoorbeeld vond in Krommenie, Schoorl, Maasland e5 . In het stedelijke Holland was deze plattelandsactiviteit een
doorn in het oog en het stadsbestuur van Amsterdam verbood dan ook
linnengarens buiten de stad te voeren teneinde ze daar te laten bewerken, terwijl in december 1554 de steden optraden tegen de plattelandsnering van twee linnenwevers te IJsselmonde, twee te Ridderkerk,
één te Wensveen en drie te De Rijp · · . Hoezeer vlas en linnen een
plaats hebben ingenomen in het handelsverkeer van XVIe en XVIIe
eeuw blijkt ook uit het feit, dat men onder talrijke vooraanstaande
Amsterdamse families vlaskopers vermeld vindt β 7 .
Hoewel voor deze linnennijverheid ook garens geïmporteerd werden,
is het zeker dat zij gegroeid is uit plaatselijke vlasbereiding en deze ook
altijd gestimuleerd heeft. Dit treedt duidelijk naar voren, als na de
hoogbloei van de XVIIe en begin XVIIIe eeuw het verval oorzaak
co
N. W . P o s t h u m u s : Adviezen betreffende de Textielnijverheid in Holland,
1663. B. M. H. G., XXXVII, 1916, blz. 6.
01
J. L. E g g e η : De Invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uit'
geoefend op het einde der XVIe en het begin der XVIIe eeuw. Kon. VI. Ac, 1908,
blz.0 2 172 v.v.
E. B r u n n e r : De Order op de Buitennering van 1531. Utrecht 1918, blz. 68.
63
S. C. R e g t d o o r z e e - G r e u p R o l d a n u s : op. cit., blz. 4.
64
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65
E. B r u n n e r : op. cit., blz. 102.
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E. B r u n n e r : op. cit., blz. 186.
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wordt tot bezorgdheid. Dan schrijft, in 1781, de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam een prijsvraag uit : Welke
zijn de oorzaken, dat de vlasteelt, die voor deezen hier te lande aan
zoo veele handen werk verschafte, tegenwoordig in verval geraakt is ?
Zijn er middelen om dezelve wederom te doen bloeijen ? — en zoo
ja — welke ?
Uit de publicatie van de binnengekomen antwoorden e8 blijkt, dat
de vlasserij als zelfstandig bedrijf zich hier — in vergelijking met
elders — reeds vrij vroeg heeft ontwikkeld. Het zelf spinnen en weven is op de boerderij in de loop van de XVIIe en het begin van de
XVIIIe eeuw al geleidelijk verdwenen en tegelijkertijd is de vlasserij
opgekomen in twee streken ,,aan de kant van de Poeldijk, achter Schagen naar de kant van Colhorn" en in de omgeving van Rijnsburg, Lisse,
Sassenheim en Noordwijk. Vooral in de laatste streek had zij in die
tijd een industrieel karakter en in Lisse en Sassenheim vond men zeker
50 „vlassersbazen" die samen aan meer dan 600 mensen werk verschaften. Maar ook hier is in de dagen dat de Maatschappij van den
Landbouw haar bezorgdheid toont de nijverheid sterk achteruitgegaan.
Hebben de hoge lonen, die de linnenweverij van Haarlem goeddeels
naar Helmond e.o. deed verhuizen en de Tilburgse entrepreneurs in
dienst riep van de Leidse lakenindustrie, ook hier wellicht een rol
gespeeld, de hoofdoorzaak moet toch gezocht worden in het algemeen
verschijnsel, dat in het begin van de XVIIIe eeuw de vlasteelt van de
zandgronden verdwijnt en zich verplaatst naar de klei 69. In de droogmakerijen en op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden treft men
voortaan veel vlas aan: vooral Beierland wordt genoemd als voorraadschuur : ,,in de tijd van de inzameling van het vlas is er grote drukte
in de haven" en de huizen zijn er met pannen gedekt in verband met
het brandgevaar door het vlas 70. Met de verschuiving van het zwaartepunt der teelt heeft zich ook de vlasserij verplaatst en verre van in
verval te zijn, demonstreert zij in de streek tussen Rotterdam en Dordrecht een bloei als nooit ergens tevoren. In Ridderkerk zijn wel ,,70
tot 80 vlassersbazen, die ieder wel 20 à 25 morgen vlas bewerken".
68
Verhandelingen uitgegeven door de Maatschappij ter Bevordering van den
Landbouw, dl. IV. Amsterdam 1788, blz. 13 v.v.
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„Hieromtrent tot aan de Dortse W a a r d kan men wel 200 vlassersbazen tellen, terwijl in voorleden jaren toen de vlasserijen op voorheen
gemelde plaatsen (Sassenheim enz.) zo sterk bloeiden, hier geen
vlasserijen van aanbelang bijna waren" 71.
Sinds de vlasserij zich in verschillende plaatsen van de Zuidhollandse eilanden in de loop van de XVIIIe eeuw vestigde, heeft zij zich
daar gehandhaafd en ontwikkeld tot een industrie, die in organisatievorm, structuur en kwaliteitsbereiding, meer nog dan de Westbrabantse, die van de Leiestreek dicht benaderde. Dit neemt echter niet
weg, dat zij ook daar in de loop van de tijd, zo goed als overal elders,
momenten van diepe neergang gekend heeft. Reeds op het einde van
de XVIIIe eeuw wordt erop gewezen, dat de prijzen kunnen wisselen
van 15 à 16 stuiver tot 38 à 40 stuiver per steen 72 en dit is steeds
zo gebleven. Dit sterk speculatieve karakter van de vlasserij is er de
oorzaak van geweest dat slechts weinigen alles op deze éne kaart zetten en die gedeelde belangstelling is mede de oorzaak van haar trage
ontwikkeling. Z o is het mogelijk geweest, dat in het midden van de
XlXe eeuw in Dordrecht een fabriek heeft bestaan, die naar het voorbeeld van Ierse proefnemingen, alle elementen bevatte van de moderne
vlasfabriek tot en met een drogerij en het beginsel van een zwingelturbine, die een product voortbracht dat niet van het Kortrijkse te
onderscheiden was en toch ten onder is gegaan zonder ook maar iets
tot de ontwikkeling van de Nederlandse vlasserij te hebben bijgedragen, omdat de aandeelhouders op het kritieke moment, toen de periode
van geldrovende en op vele punten mislukte, maar op andere ook volkomen geslaagde, experimenten was afgelopen, en een rendabele bedrijfsvoering binnen het bereik lag, mede door toedoen van een toevallig ongunstige markt, hun geld niet langer wilden riskeren 73.
Door deze onstabiele bouw ziet men, veel sterker dan in andere
bedrijfstakken, vlasserijen opkomen en weer verdwijnen, tegelijkertijd
soms het aantal hier toe- en daar afnemen, zodat ook de streek wel
verschuiven kan, maar als totaliteit genomen, zijn de aangegeven Zuidhollandse eilanden als vlasserijgebied sinds de XVIIIe eeuw onaangetast gebleven.
Hoewel er ook op de Zeeuwse eilanden zeker vlasbereiding is geweest ter voorziening in eigen behoefte en het linnenambacht van
71
72
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Verhandelingen uitgegeven door de Mij. t. Bev. v. d. Landb. : op. cit., blz. 22.
J. D. H u i c h e l b o s v. L i e n d e n : t.a.p., blz. 209.
J. K e u r e n a e r : Kunstmatige Vlasbereiding, Schiedam 1872.

Middelburg van 1395 74 zelfs op een vroege ontwikkeling duidt, is
vooralsnog over de geschiedenis ervan weinig te vertellen. Zeker is,
dat de verbouw er al vroeg omvangrijk was en het schijnt, dat ook de
bewerking er eens een belangrijke plaats heeft ingenomen 75. Daar er
echter in brak water geroot moest worden, was het product altijd
minderwaardig aan dat van andere streken, terwijl de grondstof over
het algemeen van beste kwaliteit was. Zo kwam het, dat het de boeren
al spoedig voordeliger bleek, het vlas onbewerkt te verkopen naar
Vlaanderen en later ook naar Holland en Brabant, dan door eigen
bewerking de kwaliteit ervan aan te tasten. Alleen voor iemand die zijn
eigen arbeid en die van zijn gezinsleden weinig telde was er nog voordeel in te behalen ; vandaar dan ook dat in Dreischor en omgeving
landarbeiders in hun vrije uren zich gingen toeleggen op de vlasbewerking, daartoe aangemoedigd door een beurtschipper uit 's-Gravendeel. Deze, van huis uit met de vlasserij bekend, verschafte kredieten voor de aankoop, vervoerde het vlaslint naar de markt te Rotterdam en verkocht het daar tegen een bepaalde provisie. Zo althans
wil de overlevering dat de vlasserij op Schouwen-Duiveland in het
eerste deel van de XlXe eeuw is ontstaan en haar geïsoleerd karakter
laat zich er zeer wel door verklaren. Anderzijds vertoont de oude rootwijze specifieke Zeeuwse trekken, samenhangend met de bijzondere
omstandigheden waaronder men moest werken, die het aannemelijk
maken, dat de vlasbewerking er niet vanuit Holland heringevoerd is,
maar verbindingen heeft met vroegere Zeeuwse tradities.
De bewerking van vlas moet ook in Friesland tot vroege tijden teruggaan, getuige het primitieve „ribmes" dat men er gekend heeft 7 β . Het
feit echter, dat het er nog laat een onmisbaar deel van de uitrusting
vormde, alsmede verdere achterlijkheid in bewerkingsmethoden, recht
vaardigen het vermoeden dat de vlasserij er nooit op een hoog peil
heeft gestaan. Al is er in 1598 linnen uit Franeker naar Haarlem ter
bleek gegaan 7 7 , toch moet men uit de bewerking van de grondstoffen
concluderen, dat er uit Fries vlaslint nooit eerste kwaliteit linnen ge
produceerd kon worden. Trouwens uit „des tolnaers rekenschap" van
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Kampen blijkt, dat er tussen 1553 en 1577 regelmatig linnen uit Deventer naar Friesland werd vervoerd, zodat het blijkbaar niet in zijn
eigen behoefte kon voorzien 78. Ook schijnt de verbouw van vlas, eerst
in de XVIIIe eeuw op ruimere schaal ter hand genomen, aan grote
schommelingen onderhevig geweest te zijn en vooral afhankelijk van
de opbrengst van andere producten, die minder zorg vroegen : bijzonder de opkomst van de aardappelteelt heeft de verbouw van vlas sterk
doen afnemen 79 . W e l schijnt de productie van ruwere stoffen als
zeildoek en bombazijn in Harlingen en Bolsward niet zonder betekenis
geweest te zijn 80 .
De vlasserij in Friesland was in handen van landarbeiders en zogenaamde gardeniers : meer of minder zelfstandige arbeiders, die bij de
boeren een stukje grond huurden, om dan voor eigen rekening het vlas
in de wintermaanden te bewerken 81 . Door de economische kwetsbaarheid van deze mensen hing ook de vlasserij er voortdurend aan een zijden draad en had zij eigenlijk veel eer een sociale dan een economische
functie. Wanneer in de jaren negentig van de vorige eeuw een van de
periodieke dieptepunten in de vlasserij de nijverheid weer eens aan
de rand van de afgrond brengt 8 2 , kan zij in Friesland alleen in stand
gehouden worden met de hulp van commissies tot wering van werkeloosheid, die met gemeentelijke subsidies aan duizenden arbeiders winterwerk trachten te verschaffen e3 . Het aantal arbeiders dat 's winters
in Friesland in de vlasbereiding werk vond was echter tweemaal zo
groot als dat in het veel belangrijker vlasserijgebied van Holland
(± 5000) en met recht kon er beweerd worden, dat de hoeveelheid
vlas die in een plaats of streek aanwezig was, de graadmeter was voor
de werkeloosheid 84. Deze door de nood in stand gehouden huisnijverheid, beoefend onder de meest primitieve en met alle begrippen van
hygiëne spottende omstandigheden, kon moeilijk de kiem zijn voor een
78
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gezond bloeiende industrie. Het product dat zij voortbracht, kwam dan
ook niet op de normale Rotterdamse vlasmarkt, maar werd veelal te
Leeuwarden verhandeld : het leverde over het algemeen wel een sterke
vezel, maar was zelden of nooit schoon en vaak wankleurig.
Daarom, als er op het eind van de X l X e eeuw door een studiecommissie pogingen in het werk gesteld worden om de vlasbereiding op
Kortrijkse leest te gaan schoeien, en er na verloop van enige jaren ook
uitvoering gegeven wordt aan deze plannen, door de oprichting van
een tweetal fabrieken te Molenend en Hardegarijp, spreekt het welhaast vanzelf, dat dit niet organisch groeit uit de oude Friese vlasserij
en deze heeft er dan ook weinig contact mee :men slaagt er niet in
zoals elders de vlasserij te mechaniseren, maar terwijl men op een
paar plaatsen nieuwe werkmethoden introduceert, sterft alom de huisnijverheid af. Terwijl er in 1907 nog bijna 3000 braakhokken gevonden
worden, is dit aantal vooral sinds 1914 gestadig achteruit gelopen.
De gemeente Het Bildt heeft het langst stand gehouden en hier is dan
ook nog een poging gedaan om het restant van de Friese handvlasserij
te moderniseren : in 1938 is er op coöperatieve basis een warmwaterroterij opgericht, in 1940 gevolgd door een zwingelarij, maar van betekenis mag dit nauwelijks genoemd worden 8S.
Vandaar dat in de inleiding op de betrekkelijke waarde van Friesland met het oog op ons taalonderzoek gewezen is : er is daar eigenlijk
geen sprake van een vlasindustrie die voldoende banden vertoont met
het oude handwerk, om de garantie te hebben, dat ook de passieve
taalschat van vroegere vlassers in een bevredigende mate van volledigheid is geregistreerd.
Om andere redenen kan men ook het noorden van Groningen slechts
tot op zekere hoogte tot de vlasserij-gebieden rekenen.
Hoewel blijkens de oude vondst te Usquert de verbouw van vlas er
ook ver in de historie terug gaat, heeft de bewerking ervan, voor zover
beschikbare gegevens toelaten te concluderen, er nooit een noemenswaardige omvang aangenomen. De blekerijen die er in Groningen wel
geweest zijn, hadden geen andere dan plaatselijke betekenis 8e . Oude
Groningse spreekwoorden moeten er duidelijk op gewezen hebben hoezeer men het weven minachtte en men liet dit werk dan ook over aan
85
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vreemdelingen . In het begin van de XlXe eeuw kwam vlasbewer
king alleen voor op sommige plaatsen van het Westerkwartier en had
daar hetzelfde karakter als in het aangrenzende Friese gebied : zij werd
in zelfstandigheid bedreven door arbeiders met hun gezinnen om een
schamel loontje bij te verdienen en bracht een laag gewaardeerd pro
duct voort. Nog in 1913 werden in Grijpskerk een aantal braakhokken
aangetroffen, al was het getal maar gering meer 8 B .
Inmiddels had rond 1870 de teelt en gedeeltelijke vlasbereiding een
nieuwe impuls gekregen : vanaf die tijd komen de Vlamingen in steeds
groteren getale en later ook wel Hollanders en Brabanders naar het
Noorden om zich van aanvullende grondstoffen te voorzien, nadat zij
de bijzondere kwaliteiten van het Groningse vlas hadden leren kennen.
Bijna algemeen werd echter het naar elders verkochte vlas in Gronin
gen gerepeld bij wijze van winterwerk voor de vaste arbeiders van de
boeren en pas daarna naar de Leiestreek of elders verzonden. Z o ont
stond er in het noorden van Groningen een zeer intensieve vlasteelt
met daaraan nog verbonden het oogsten, repelen en zaadschonen. Over
het algemeen is het daar ook bij gebleven.
Maar het feit dat het aantal ha geteeld vlas tussen 1860 en 1905
toenam van 360 tot 4722 had hier en daar ook tot gevolg, dat men
zelf de hele bereiding ter hand nam. Men baseerde zich hierbij niet op
de primitieve methoden, die in het Westerkwartier werden gevolgd,
maar op die, welke men kon leren van Hollanders en Belgen. Die
hadden inmiddels de rolbraak en de zwingelmolen in gebruik geno
men en in 1869 vindt men dan ook op verschillende plaatsen in N. Gro
ningen 8 6 inrichtingen voor vlasbewerking, waar men over deze nieuwe
werktuigen beschikt en die door paardekracht of stoommachine worden
aangedreven. Een grote vlucht heeft echter die zelfbewerking nooit
genomen : enerzijds had de Groningse landbouw door zijn grotere
differentiatie niet zo'n behoefte aan winterwerk als dat in Friesland
het geval was, waar de overwegende teelt van aardappelen en suiker
bieten soms veel en soms heel weinig arbeiders werk verschafte, ter
wijl anderzijds concurrentie tegen de Vlamingen, die door hun ver
87
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geperfectioneerde bewerkingsmethoden voor de grondstof veel hogere
prijzen konden bieden, bijna onmogelijk was. Dit heeft ertoe geleid, dat
er in 1912 nog maar 8 fabriekjes over waren 90, waarvan alleen die in
Appingedam de tweede wereldoorlog heeft overleefd.
Derhalve is het Noorden van Groningen zeer belangrijk als teeltgebied, maar voor de verwerking en dus ook voor de daarbij gebruikte
terminologie alleen interessant tot en met het zaadschonen, terwijl dan
Appingedam voor heel de rest een zeer onvolwaardig representant is.
Vandaar dan ook dat voor de beschrijving van de vaktaal van de
vlasserij deze streek slechts een beperkte betekenis heeft.
Deze historische beschouwing mag natuurlijk niet gezien worden als
een poging de geschiedenis van de Nederlandse vlasserij te schrijven :
als de uitgestippelde waarschijnlijke ontwikkeling bijdraagt tot het
verklaren van bepaalde taalkundige overeenkomsten of verschillen, die
bij de nu volgende beschrijving van de vaktaal naar voren zullen treden, heeft ze aan haar doel beantwoord.
90
Verslagen en Mededelingen van de Directie van den Landbouw 1913, No. 3,
blz. 25.
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о о = intensieve vlasbereiding
+ = verspreide vlasbereiding
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DE TEELT
Bij de verbouw van vlas is, als bij iedere andere plant, de keuze van
het zaad van groot belang. Dit heeft men altijd ingezien en sinds eeuwen tot aan de vorige wereldoorlog betrok men zijn lijnzaad uit Rusland en de Baltische Staten, daar dit het beste heette te zijn. Onder de
naam Riga-zaad of tonnezaad, omdat het veelal in tonnen werd aangevoerd, werd het door importeurs in de handel gebracht.
Dit zaaizaad was vrij duur, bevatte vaak bepaalde onkruiden — wat
zelfs voor een bewijs van echtheid werd gehouden — en had niet zo'n
grote kiemkracht als zijn eersie nabotiw of revelaar. Dit zaad, in Groningen en Friesland ook wel enter, in de Leiestreek rozezaad of tweede
smete genoemd, gebruikte men dan ook vaak om te zaaien en velen
verkozen het zelfs boven het originele tonnezaad. Vooral gerust rozezaad — dat een jaar lang op zolder had gelegen — was in WestVlaanderen zeer in trek. Ook de afstammeling van deze uitzaai, tweede
nabouw of revelaarskind, in Groningen en Friesland ook twenter
genoemd, achtte men nog wel geschikt voor verdere teelt, al was het
dan geraden het zaad uit een andere hoek van het land te doen komen
b.v. voor Friesland uit Zeeland en voor Groningen uit Holland. Revelaarskindskind (Br.) of oudere nabouw vermeed men liefst, omdat dan
de kiemkracht zeer was afgenomen en de plant verschillende tekenen
van zwakte begon te vertonen. In Kr. heette dit zaad natonne.
Dit tonnezaad was blauw bloeiend, maar hier en daar vertoonden
zich soms witte bloempjes. Een boer in Ternaard moet in het begin van
de XlXe eeuw op het idee gekomen zijn deze witbloeiende stengels te
verzamelen en weer afzonderlijk uit te zaaien !. Door van de nieuwe
planten telkens weer de sterkste te verzamelen zou hij erin geslaagd
zijn een nieuwe, zuiver wit-bloeiende vlassoort te winnen, die de naam
kreeg van het Fries landras. Beide soorten, van elkaar onderscheiden
als witbloem en blauwbloem, (tegenwoordig spreekt men steeds meer
van witbloei en blauwbloei) of kortweg witte en blauwe, hebben in de
1
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loop der tijden hier en elders hun afstammelingen gekregen en in beide
onderscheidt men nu verschillende rassen, die alle hun eigen kwaliteiten heten te hebben. Natuurlijk hebben de voortdurende proeven en
onderzoekingen in de laatste tientallen jaren een groot aantal rassen
voortgebracht, waarvan het een het ander weer spoedig verdrongen
heeft en die aan de vlasser dan ook nooit met naam bekend zijn geweest
of weer spoedig uit zijn taalschat verdwenen. Sommige maken hierop
een uitzondering zoals Concurrent, een voorname afstammeling van
het Friese landras. Het vlas hiervan was wel niet zo fijn van vezel als
dat van de beste blauwe, maar beter weerstandig of resisíení tegen verschillende, vooral in Zeeland, Holland en Brabant in blauwbloei optredende ziekten. Enige tientallen jaren is het het meest gezaaide vlas
geweest. Sinds kort is het echter vrijwel geheel verdrongen door Wiera,
dat bij dezelfde goede eigenschappen nog een hogere opbrengst geeft,
meer oogstzeker is en bovendien minder vatbaar voor roest. Onder de
witte mag verder nog genoemd worden Diana.
Hoewel de vezel van blauwbloeiend vlas over het algemeen fijner
is — het lintgehalte hoger ligt — wordt het maar heel weinig meer
gezaaid omdat de planten zoveel zwakker zijn. De oudere rassen Hollandia en Percello zijn alleen nog van belang omwille van de exportmogelijkheid als zaaizaad, terwijl de nieuwe Solido en Noblesse ook
weinig bekend zijn.
De keuze van goed zaaizaad alleen is niet voldoende garantie voor
een goede opkomst ; men dient ook te weten hoeveel zaad per ha. gezaaid moet worden, om het vlas op gewenste dikte te krijgen. Daartoe
moet men op de hoogte zijn van de kiemkracht, men moet nl. weten hoe
groot het percentage wegblijvers — niet ontkiemde zaden — is en verder moet men het duizendzadigkorrelgewicht
kennen : deze factoren
bepalen de hoeveelheid zaad, die per bunder (ha.) moet worden
gezaaid.
Voordat men echter met zaaien begint heeft de keuze en het klaarmaken van het land de nodige zorg vereist. Hoewel vroeger op alle
gronden vlas werd geteeld is toch wel gebleken dat lichte klei en
zavelgronden er het meest geschikt voor zijn, omdat zij aan de twee
voornaamste eisen van de gevoelige plant het best voldoen : nl. dat ze
goed doorlatend en tevens watethoudend zijn : het regenwater mag
niet op het land blijven staan, maar tevens ook niet zo diep wegzakken,
dat het voor de wortels onbereikbaar wordt.
Maar niet alleen de soort van de grond is beslissend voor de vraag
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of hij geschikt is voor vlasland, ook de voorvrucht of stoppel speelt
hierbij een grote rol. Hoewel hierin van streek tot streek enige variatie
te constateren valt, heeft men over het algemeen het liefst een haverstoppel. Ook zomergerst wordt voor een goede voorvrucht gehouden.
Minder verkieslijk reeds zijn tarwe en rogge ( het vlas loopt dan gevaar te
hard, niet zoet (VI.) genoeg te worden), terwijl erwten, paardebonen
en bieten over het algemeen als slecht bekend staan en vlas zelf allerminst geschikt is. Merkwaardig is, dat men in Holland en West-Brabant, maar daar ook alleen, ook van stoppel spreekt als de voorvrucht
eigenlijk helemaal geen stoppel had, bv. bieten- en aardappelstoppel.
Wanneer een goed stuk grond eenmaal gekozen is, eist het klaarmaken (VI. gereed leggen) van het vlasland een uitgebreide en grondige bewerking. Nadat men in het najaar reeds niet te diep geploegd
heelt om zoveel mogelijk onkruid te verdelgen, begint men in het voorjaar te eggen of, zoals men in Br., VI. M., Z.V1. en Drs. zegt, slechten. Met de vijfbalkse-, zigzag- en kettingegge en in Groningen met
de lepelegge wordt het land ovedangs, overdwars en in Friesland ook
nog vaak uit een hoek, geslecht : alles om een goede verkmimeling en
een gelijkmatig zaaibed te krijgen. Daarna wordt het in Br.Vl.W. en
VI. M. soms nog gesleept, d.w.z. een stuk vloer als het ware — nl.
balkjes met planken erover, sleep geheten, — wordt over het land getrokken, om oneffenheden weg te werken en de grond nog beter fijn
te maken.
Om de laatste kluiten te doen verdwijnen en de bodem overal een
gelijke vastheid te geven, wordt het land verder gerold of, in Z.V1.,
VI. M. en W . Br. geblokt. Een cilindervormige houten of ijzeren rol,
blok (Br. en Z.V1.) of rolblok van ongeveer 2 m lengte en 60 cm
diameter wordt hiertoe door een paard over het land getrokken.
Zijn deze werkzaamheden verricht, dan ligt het land klaar en kan
begin april of vroeger — maar volgens oud gezegde „omtrent den
honderdsten dag" — het zaaien een aanvang nemen. Dit geschiedt
breedwerpig, met de hand of met de viool, of op rijen, met de machine.
De viool is een ingenieus bedacht, toch eenvoudig zaaiwerktuig, dat
tot in de laatste tijd alleen in Groningen en Friesland in gebruik is
geweest maar vroeger ook in Holl. bekend was, en de volgende constructie heeft : Men heeft een zaadbak, die in de zijde gedragen wordt
en voor-onderin een gleuf bevat, waarlangs het zaad uit de bak loopt.
De hoeveelheid van het uitlopende zaad kan geregeld worden met een
schuif je. Voor aan de bak onder de gleuf is een rond bakje gemonteerd.
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met een viertal wigvormige vakjes
— als een bonbonschaaltje — .
Door het midden van dit ronde
bakje loopt een ijzeren staafje, dat
boven en onder zodanig aan de
zaadbak is bevestigd, dat het kan
draaien. Men heeft verder een stok
met aan het ene uiteinde een soe
pel-leren riempje of
touw. Door het touw
СЗЖnu eenmaal rond het
Zaaiviool
ijzeren staafje te doen,
het uiteinde samen met
de stok in de rechterhand te nemen en met de stok weg-en-weergaande
bewegingen te maken, als bij vioolspelen, brengt men het ijzeren staafje
en daarmee het daaraan vastzittende ronde bakje in een draaiende be
weging, waardoor het zaad, dat uit de zaadbak op het schaaltje loopt,
binnen een bepaalde straal wordt weggeslingerd en gelijkmatig verspreid.
Gelijkmatige spreiding is een eerste vereiste voor een goede vlas
stand en daarom acht men het vaak bij machinale zaaiing, 'waarbij de
standruimte tussen de rijen vaak groter is dan erin, geraden om ot>erkruis (Fr.) te zaaien, d.w.z. de ene helft van het zaad dat men op het
land denkt te brengen in de lengte van het perceel (Holl.), de andere
helft in de breedte. Hetzelfde tracht men bij rijenteelt (machinale
zaaiing) soms te bereiken door het zaad overdwars in te eggen, doch
men heeft dan het gevaar, dat het zaad op verschillende diepte valt en
ongelijk opkomt, men krijgt dan vlas van twee kornuiten, zegt de
Vlaming.
Met bemesting van het vlas is men voorzichtig. Natuurlijk is dit ver
schillend naar gelang de aard van de grond, maar over het algemeen
verwacht men zijn heil eerder van oude kracht, navette (Kr.), oud
vet ( V l . W en VI. M . ) . — de door de voorvrucht in de grond achter
gelaten groeikracht dus — dan dat men door veelvuldig gebruik van
stikstof en kalizout de plant aanzet ( Gr. ) Fr. helpt of opjaagt.
Heeft de Vlaming zo zijn vlasaard of groeite vlas, de Groninger of
Fries zijn stuk en de Brabander of Zeeuw zijn blok, dan moet hij deze
vanaf het uitkomen tot het rijp-zijn beschermen tegen allerhande be
dreigingen.
Daar zijn in de eerste plaats de onkruiden — het vuil zoals men
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zegt — waarvoor hij moet wieden of kruiden (Kr.), zodra de plant
goed en wel boven de grond staat. Dit doet men, of deed men voor
enige jaren althans nog, door op handen en voeten door de vlasaard
te kruipen en met de hand de onkruiden uit te trekken, of, als het
vlas al groter was, door op kousenvoeten door de blok te lopen en
met een wiedmes het onkruid uit te steken. In Groningen had men
hiervoor een bepaald instrument, beitel geheten, dat de vorm had van
een heel klein schop je aan een steel van 40 tot 50 cm. In Zeeuws
Vlaanderen gebruikte men wel afgesleten spaden, waar men suikerbieten mee steekt.
De meeste in het vlas voorkomende onkruiden, die het doel van de
jacht vormen, zijn : het vlaswarkruid (cuscuta epilinum), in Vlaanderen
vlasruie of -ruwe, in Friesland woelsel of duivelsnaaigaren genoemd ;
de deder, vlasdoddec of huttentut (Fr.) (camelina sativa); het rijzaad
(camelina dententa) ; drip of duist (VI. strogras) (bromus secalinus) ;
melde (Br.), ganzevoet of dauwkool (Z.V1.) (chenopodium album) ;
hoef blad (tussilago farfara), in Z.V1. en VI. ook wel dokke, in Groningen stinkblad genoemd en vooral voorkomend in nieuw-ingedijkte
polders ; akkerwinde ( convulvulus arvensis ), waar men in de Leiestreek ijf te tegen zegt, en tenslotte spurrie (spergula arvensis).
Behalve door deze onkruiden, die alle in meerdere of mindere mate
de gezonde ontwikkeling van de plant belemmeren of, in de ergste
gevallen, zelfs geheel beletten, wordt het vlas in zijn groei bedreigd
door ongedierte en ziekten.
De, gewoonlijk bij de eerste droogte optredende, schadelijke dieren
zijn de aardvlooien, meestal kortweg aangeduid met vlooien, of, in
Z.V1., VI. W . en VI. M. met springers, die de jonge blaadjes aanvreten. Veel ruïneuzer in hun optreden dan deze zijn de thrips, de veroorzakers van kwade koppen. Deze naam hebben de vlassers leren
kennen door de uit Engeland afkomstige bestrijdingsmiddelen. Deze,
tot op heden althans, vrijwel alleen in de Zuidwestelijke vlasstreken
optredende plaag bestaat hierin, dat de thrips of onweersbeestjes de
toppen van de plant uitvreten, daardoor de vorming van zaadknoppen
beletten en de verdere uitgroei belemmeren. Daar het weer het optreden van deze beestjes zeer kan beïnvloeden, beschouwde men vroeger de beschadigingen als directe inwerking van het weer zelf. Men
was bang voor al te grote hitte en vermeed daarom bij het uitzaaien
van het vlas die percelen die begrensd werden door zwarte grond
(Z.V1.) — grond waarop geen lang stro, zoals tarwe, rogge of haver
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gezaaid werd, die wit heten (Z.V1.), maar aardappelen, erwten e.d.
korte vrucht (VI. M.) — omdat de grotere warmteontwikkeling boven
deze gronden aanleiding kon zijn tot het optreden van de gevreesde
ramp. W a s men, om een of andere reden, toch gedwongen naast zwarte
grond zijn vlasland te kiezen, dan zaaide men niet zelden langs die
zijde of rond het hele perceel een schutstrook van haver, ter breedte
van 2—4 m. Kantenzaaien
noemde men dat (Z.V1. Br. Drs.).
Tegenwoordig bestrijdt men het ongedierte, evenals de aardvlo, met
succes door te spuiten d.i. het gewas met rotenonpoedets, Derris genaamd, te bestuiven.
Het beste bestrijdingsmiddel voor de meeste ziekten is het ontsmetten van het zaaizaad, waardoor de kiemen die erop zitten, gedood worden. Dit wil echter niet zeggen dat de plant dan voor aantasting is
gevrijwaard ; de mogelijkheden hiertoe blijven velerlei. De meest voorkomende en algemeen gevreesde, zijn de volgende :
Vlasbrand, in Brabant en Groningen ook wel koude brand, in Vlaanderen het vuur en in Dreischor e.o. brand of stuif brand genoemd, wordt
veroorzaakt door een zwam in de grond, die daar jaren en jaren kan
blijven leven, en zelfs na 20 jaar nog oorzaak kan zijn van het heroptreden van de ziekte. De kenmerken zijn, dat zich hier en daar in
het perceel grotere en kleinere plekken vertonen, waar het vlas in
lengte achter blijft ; de blaadjes worden van onderaf geel, verdorren
en vallen af 2 .
Wasroesf of roesi is een ziekte die bruinrode vlekken op de stengel
en bladeren veroorzaakt. Ook op het gezwingelde vlaslint zijn later de
vlekken zichtbaar en de vezel heeft dan op die plaats haar kracht verloren. In Kr. spreekt men dan van gespot, gespetterd of belopen vlas.
In Brabant, Holland en Groningen is de ziekte algemeen bekend onder
de naam van honingdauw. Een minder ernstige vorm ervan, waarbij
de vlekken zwart zijn en het lint sterker blijft, draagt de naam van
zwartstip.
Een paar andere, bij de vlasser minder bekende, maar toch niet onbekende ziekten zijn botrytis en vlaskanker. De eerste doet de kopjes
2
De bij L a n g e n h o r s t en M a r t i n e t ( Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuws*
Vlaanderen, Hulst 1944) opgegeven benaming „voetjesziekte", welke in Groningen
in gebruik zou zijn, omdat de ziekte zich het eerste zou voordoen op de plaatsen
waar de paarden bij de bewerking van het land de grond hebben vast getrapt, kon
ik niet verifiëren. Bij mijn onderzoek in Groningen heb ik niemand getroffen, wie de
ziekte onder deze naam bekend was.
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van de jonge vlasplantjes bruinrood worden en maakt de stengels
slap ; de tweede kenmerkt zich door lichtbruine rottige vlekken op de
stengeltjes.
Dode harrei treedt over het algemeen op na de bloeitijd, kort voor
het vlas geplukt moet worden. Zoals het woord zelf zegt, is het een
verwelkingsziekte, waarbij de stengel geheel of gedeeltelijk afsterft.
Behalve aan de bedreiging van schadelijke dieren en ziekten, staat de
plant natuurlijk ook steeds bloot aan slechte weersgesteldheden, waarvan tijdens de groei de hagel het meest ruïneus kan zijn. Op de plaats
waar de vezel geraakt is ontstaan littekens, die men knopen (in Groningen knoppels) noemt en die ook op het lint later zichtbaar blijven.
In Holland noemt men zulk vlas dan gesprant.
Wanneer de plant al de belagingen van ongedierte.ziekte en weer
te boven is gekomen, staat zij begin juli volgroeid en ziet er dan aldus
uit : een dunne groene stengel van 70 tot 80 cm. lengte, waartegen, met
tussenruimten van een paar cm., kleine groene stengelblaadjes zitten
en boven aan de stam een vijf- tot achtvoudige vertakking met erop de
zaadbolletjes.
De vlasser kan dan reeds bij benadering zien, wat hij van een bepaald stuk vlas te verwachten heeft. En wil hij een vlasaard op zijn
waarde schatten, dan zal hij de stengel bekijken en ziende, dat deze al
te welig (VI. fel) en grof gegroeid is, — vaak een gevolg van te grote
stikstofrijkdom van de bodem — zeggen, dat het vlas geil is ; is hij
een Vlaming dan noemt hij het zoui. Ziet hij, dat er te weinig zaad
ontkiemd is en dat de planten te ver vaneen staan, dan bromt hij, dat
het te dun of hol staat, als hij Groninger is kan hij hiervoor ook nog
de woorden arm en stijl gebruiken, terwijl de Westvlaming ijl zegt.
Staat het dik of dicht, dan noemt hij het zwaar (Gr. vol) en ofschoon
dit een belofte kan zijn dat hij straks veel kilo's thuis kan verwachten,
is hij er niet onverdeeld blij mee. Zulk vlas kan nl. gemakkelijk gaan
liggen (VI. vallen) en een liggend, gelagerd of gelegerd gewas loopt
bij regenachtig weer gevaar te gaan rotten. Bovendien wordt het krom,
wat bij de gehele verdere bewerking nadelen met zich brengt. De vlasboer, want zo wordt hij veelal nog genoemd, terwijl men hem in Vlaanderen met een ouder woord nog wel eens als vlasreder of vlasbaas
aanduidt — omdat vlasboer daar kan betekenen : iemand die veel vlas
verbouwt zonder het te bewerken — laat dan zijn critisch oog nog
verder speuren en met zijn stok de planten van elkaar scheidend spiedt
hij naar ondervlas. Dit is het vlas van later ontkiemd of zwak zaad.
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V l . W . tweede voortkom, VI. M. tweede opgang of ondergoed, dat
nooit is uitgegroeid en na het oogsten ook als volkomen waardeloos op
het veld achter blijft. De Westbrabander noemt het sluip en als hij
dit woord uitspreekt, ligt daarin meteen uitgedrukt hoe weinig hij
ermee is ingenomen.
Als de vlasser bij het beoordelen van een perceel op al deze dingen
reeds heeft gelet, dan zal hij alvorens het land uit te gaan, ook enige
stengels van de gemiddelde lengte van het gewas plukken en te beginnen boven de wortel zet hij telkens vuist op vuist en constateert dat het
6, 7 of 8 handen (in Drs. en V l . W . zegt men palmen) lang is, onder
de zaadbollen. Is het ruim 7 handen, dan noemt de vlasser uit de Leiestreek dit zeven handen doorgroeid en de Fries zeven handen en een
uitkijk.
Daar er, zoals uit het voorgaande wel blijkt, aan de teelt van vlas
groot risico verbonden is, de boer vaak niet geneigd is zelf te zaaien
als niet een goede markt hem tot wagen verlokt, en de vlasfabrikant
terecht de verbouw niet tot zijn eigenlijk terrein rekent, is het niet zo
verwonderlijk dat men vroeger vaak probeerde de kwade kansen te
delen door het vlas te kopen en te verkopen op Si. Jansberaad. Dit
hield in dat de boer zijn land beschikbaar stelde, zaaiklaar maakte en
alle nodige spandiensten verleende, en de vlasser voor het zaad zorgde,
zaaide en wiedde. O p St. Jan (24 juni) moest de vlasser dan beslissen
of hij het vlas voor de overeengekomen prijs wilde hebben of niet. Als
hij het niet aanvaardde was hij zaad en arbeid om niet kwijt, terwijl de
boer als landhuur een natuurlijk slecht gewas behield. Deze vorm van
coöperatie kent men tegenwoordig niet meer. Wel komt de laatste tijd
in Br. het vlassen voor de helft weer op ; vroeger heeft men dit ook
gekend en het komt steeds voor na enige slechte jaren. De vlasser
bewerkt dan het vlas voor de boer voor de helft van de winst.
Als nu de vlasboer zelf niet het land gehuurd en het vlas gezaaid
heeft, maar het te velde, (op steel is de Friese uitdrukking) van de
landbouwer koopt, zal hij zoeken naar staande of recAf vlas, fijn, maar
niet te fijn van harrei, 7 of 8 handen lang en vrij van ziekten. Hij koopt
het eind juni of begin juli kort voordat het rijp is.
Als het zaad in de bolletjes zich gevormd heeft, het vlas zijn groene
kleur voor een groen-gele begint te verwisselen en de stengelblaadjes,
assels of asselingen in Kr., tot op een derde van de hoogte verdord en
afgevallen zijn, als het vlas zich kuist, zoals men in Vlaanderen dit
afvallen van de blaadjes noemt, dan is de tijd van oogsten gekomen.
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HET OOGSTEN
Tussen 1 en 15 juli begint men meestal het vlas te olukken —
slijten zegt men in VI. en Z.V1., trekken in Gr. en Fr. —. Dit vereist
tot in alle onderdelen grote nauwkeurigheid, daar slordigheid bij het
plukken zich door de gehele verdere bewerking heen doet gevoelen.
Op weinige plaatsen betracht men nog deze nauwgezetheid, maar als
men streeft naar het best mogelijke werk, begint men onmiddellijk bij
het in het veld komen de plukkers in twee groepen te verdelen, nl.
rechtse en linkse trekkers. Een rechtse trekker zal met de rechter hand
inslaan en scheiden, d.w.z. met de rechterhand verzamelt hij de hoeveelheid vlas die hij gaat trekken, en scheidt haar van dat, wat nog blijft
staan. Dit scheiden moet goed geschieden daar anders de zaadbollen in
elkaar haken en verwarringen ontstaan die de Vlaming vingerlingen
noemt en die bij het repelen straks moeilijkheden veroorzaken. De
rechterhand heeft hij zodoende in bovengreep en met de linker in ondergreep trekt hij op d.w.z. het vlas uit de grond. Deze kleine hoeveelheid, die men wel pluk of greep noemt, houdt hij in de linkerhand,
slaat opnieuw met de rechterhand in en als hij weer een pluk verzameld heeft, voegt hij de eerste, die hij in de linkerhand heeft, bij de
nog te trekken greep, zodanig, dat de wortels gelijk komen, en trekt
opnieuw, de elleboog op de knie geleund, met een kort krachtig rukje
op. Dit doet hij drie of vier maal tot hij een handvol bij elkaar heeft.
Bij het omhooghalen strijkt hij met de worteleinden (ook voet- of gateinden en in Kr. en Drs. wel bouten genoemd) in verticale richting
langs het nog te trekken vlas, om overhangende barrels niet in de geplukte handvol te laten strikken, slaat het tegen zijn dijbeen uit om
aanklevende grond eraf te laten vallen en stuikt het tenslotte, op beide
handen gespreid, tegen de borst of buik gelijk. Daarna legt hij het achter
zich op de grond, om zich opnieuw te bukken en de volgende handvol
te plukken, rechts van de eerste en op dezelfde wijze.
Heeft hij deze geplukt, dan wordt deze tweede handvol iets schuin
op de eerste gelegd, zodat het kruispunt dicht onder de zaadbollen
valt. Z o gebeurt het vier maal en dan is de schrank (Gr. en Fr. schoof)
vol. De eerste handvol van de volgende schrank wordt dan weer ge35

plukt juist voor de plaats waar de eerste handvol van de eerste schoof
was getrokken, zodat iedere slijter een bepaalde breedte ineens meeneemt. Dit noemt men in VI. en Z.V1. zijn gang, in Br., Holl. en Gr.
zijn zwad en in Drs. zijn „joatje". Een rechtse trekker begint dus aan
de linkerkant van zijn zwad en wanneer het vlas gelegerd is moet hij
dit in rechts-schuine richting voor zich hebben, zodat hij het over de
kop kan trekken. Een linkse trekker nu moet aan de rechterkant van
zijn gang beginnen en het vlas in links-schuine richting voor zich hebben liggen : vandaar dat ze afzonderlijk zijn opgesteld.
Verder staat de hele groep rechtse of linkse trekkers niet op één
lijn naast elkaar, maar schuin achter elkaar — bij de rechtse trekkers
de meest linkse het verst in het veld, bij de linkse plukkers de meest
rechtse, — zodat iedere trekker aan de kant waar hij begint een, reeds
getrokken, open plaats heeft. De voorste slijter noemt men in Vlaanderen koptrekker.
Wanneer deze regel niet in acht wordt genomen en de plukkers
kris-kras in de blok vlas staan, noemt men dat ongelijke trekken
inboren.
Zelden komt men al deze regels nauwkeurig na en vooral in het
Noorden gaat men vrij ruw te werk. Ook de grootte der schranken of
schoven varieert vaak van 4 tot 12 handvollen, waarvan de grootste
dan vooral in Friesland te vinden zijn.
In Vlaanderen doet men het heel anders : men drijft het vlas met
zich mee naar voren tot men een flinke handvol (een pooi^ bij elkaar
heeft en trekt deze dan ineens uit.
Het plukken geschiedt of wel in uurloon of in het aangenomen,
(entre-prise Kr.) per schrank, per gemet (3/7 ha.) of per roe (Z.V1.) :
de plukkers weten dan, wat ze voor iedere schrank of voor een roe of
gemet aan trekloon krijgen. Deze aanbesteding kan plaats hebben aan
eigen personeel of aan een ploeg oí кгооі (Br. Ζ.VI. en Drs.), koppel
(Gì. en Holl.) of bende (Kr. en Fr.). Deze bestaan uit 10 tot 20 of
nog meer arbeiders met aan het hoofd een ploeg-, kroot-, koppel- of
bendebaas, die het contract aangaat, het geld van de boer of vlasser
ontvangt, het onder de leden evenredig verdeelt — na voor zich het
hem toekomende deel te hebben afgehouden — en ook zorgt dat er
steeds werk blijft, zodat ze van het ene stuk vlas naar het andere kunnen gaan. In Kr. noemt men deze vlasplukkers ook wel slijtvolk
Daar het trekken zwaar werk is, geschiedt het in korte pozen (Br.)
of schoven, zodat men iedere drie kwartier of om het uur, al naar ge36

lang het vlas zwaar of minder zwaar werkt, even ophoudt. Zo'n korte
rust noemt men in Br. schof, in Holl. stop, Br. en Holl. ook opstop,
pijpenschof in Fr. Z.V1. en Kr., in Gr. tabak en in VI. ook nog poos
of smoortijd. Terwijl men dan door zijn zwad naar de tabaksdoos wandelt, verzamelt men de barrels (Br. pijlen en V l . W . nog wel heerd),
die hier en daar nog zijn blijven staan, welke bezigheid men harrelen
(Br. pijlen. Gr. harrels zoeken, V l . W . harrels rapen en VI. M. harrels
trekken) noemt 3 .
Het getrokken vlas laat men een bepaalde tijd, variërend van enige
uren tot één of twee dagen, al naar gelang de graad van rijpheid en
de weersgesteldheid, in ongebonden schranken — welke men in Fr.
kruisen of broeken noemt — liggen, om te verwelken, wat op te stijven
of te verweren zoals men in het Kortrijkse zegt 4 .
In het M eet j esland en het Land van W a a s repelde men het vlas
vroeger onmiddellijk na het plukken, nog voordat de zaadbollen waren
aangerijpt en deze droogde men dan later afzonderlijk. In de Nederlandse vlasstreken worden de schranken, nadat ze opgesteven zijn,
gebonden, ofwel met een enkele band (vooral in Gr.), die bestaat uit
enige lange vlasharrels en in Drs. wisje genoemd wordt, ofwel met
een kruisband. Deze wordt gemaakt door een bosje vlasstengels in de
linker hand te nemen, zodat de zaadknoppen boven de hand uitsteken.
Onder de hand verdeelt men het bosje in twee gelijke helften en
draait de ene helft eerst onder de hand rond de andere helft en vervolgens rond de boven de handpalm uitstekende knoppen. Heeft men
zo een band gevormd, die bijna tweemaal zo lang is als de enkele, dan
haalt men deze onder de schrank door en knoopt hem vervolgens over
de duim vast. Dit gebeurt aldus : men trekt de band niet te vast aan,
slaat het ene uiteinde eenmaal rond het andere en stopt ze vervolgens
samen tussen de band.
In Z.V1. kent men de kruisband niet, maar in plaats daarvan heeft
men een knoopband, die men maakt door twee bosjes vlas van enige
harrels met de topeinden aan elkaar te knopen en waarmee men verder te werk gaat als met de kruisband.
De schoof moet gebonden worden op de plaats, waar de handvollen
3 Zie hiervoor Ts. jrg. LXV (1948) afl. 4 en Ts. jrg. LXVIII (1951) afl. 4.
4
In Verslagen en Mededelingen van de Directie van den Landbouw 1913, No. 3
vindt men het woord „sporre" als benaming voor ongebonden schranken, die
in Zeeland in zwang zou zijn. Deze wordt wel gebruikt voor ongebonden graan,
maar niet met betrekking tot vlas.
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in kruis over elkaar gelegd waren, dus zo dicht mogelijk onder het
boleind (Br. Holl. Drs.), dat men in VI. top, Z.V1. kop. Gr. kopeind
en in Fr. aaretnd noemt.
De laatste jaren heeft de pluk-, slijt- of trekmachine de handenarbeid
vrijwel geheel verdrongen. Nadat men ronden, gangen (Z.V1.) of
kanten getrokken (geplukt) heeft, wat men in Fr. voorplukken noemt,
en wat hierin bestaat, dat men rond heel de blok vlas met de hand een
baan van een bepaalde breedte heeft geplukt, komt de machine in het
veld, getrokken door een tractor of paarden. Terwijl men rond de blok
rijdt wordt een strook vlas van 35 tot 40 cm. tussen een wig gedreven
en in de punt daarvan tussen twee transportbanden geklemd. Door het
voortrijden van de machine wordt het vlas uit de grond getrokken, en
door de transportbanden naar een afvoertafel geleid, vanwaar het weer
op de grond wordt uitgespreid. Al naar gelang de machine voorzien is
van één tot vijf pluk- of trekelementen, wordt er ineens een breedte van
40 cm. tot 1,90 m. geplukt. Op de meeste machines is ook een binderof bindapparaat gemonteerd, dat het vlas meteen tot schoven bindt.
Wanneer de schranken gebonden zijn, worden ze in hopen of hokken (in Z.V1., V I . W . en VI. M. heten ze stuiken) van acht of tien
schoven gezet : twee aan twee tegen elkaar en vier of vijf naast elkaar.
Dit heeft ten doel het zaad te laten aanrijpen en het vlas door verdere
inwerking van de zon een goudgele tot witgele kleur te doen krijgen.
Deze stuiken moeten behoorlijk steil staan, zodat ze bij slecht weer
niet inregenen, en de schoven daardoor tot het hart of de ziel nat
worden. Z e moeten echter ook een weinig schuin staan, om niet bij het
geringste windje omvergeblazen te worden.
In Kr. en soms in V l . W . en VI. M. gaat men heel anders te werk :
als het vlas gesleten is, wordt het niet direct in schoven gebonden,
maar los in hagen gezet. Het begin van zo'n haag, (Vl.W. raam), geeft
men een steunpunt van een stok of iets dergelijks en men begint dan
van daaruit te bouwen tot een lengte van 3 tot 5 m, door telkens
twee poten (de grote Vlaamse handvollen) tegen elkaar te zetten en
min of meer te spreiden. Dit hagen heeft het voordeel, dat het vlas
gelijkmatiger verkleurt, daar de zon er beter op kan inwerken dan wanneer het gebonden is. De kam of nok van de haag moet ook zo scherp
mogelijk zijn, om de schadelijke invloed van de regen te beperken en
te voorkomen dat het vlas, bij te schuine stand, zou door-zakken en
krom worden. Deze werkmethode is vrijwel beperkt tot de Leiestreek en
wanneer ze in Z.V1., V l . W . en VI. M. een enkele keer wordt toegepast.
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noemt men het : los in de stuik zetten. De hagen blijven, al naar gelang
de weersgesteldheid, 10 tot 12 dagen staan, waarna men het vlas tot
schoven bindt, wat men in VI. veelal doet met citroenkoorden (een
soort raff ia-banden ). In plaats van over de duim knoopt men daar met
de wervelknoop (ook werveling genoemd), die men aldus vormt : men
neemt in rechter- en linkerhand een uiteinde van de band, trekt deze aan,
doet het einde van de rechterhand over dat van de linker op een plaats
juist ónder de linkerhand ; met de muis van de linkerhand drukt men op
•de kruising, zodat de band niet terug kan schieten, en draait vervolgens
het einde van de rechterhand enige malen rond dat van de linker,
waarna men ze tesamen onder de band stopt.
Zijn de schoven gebonden, dan zet men ze in kleine mijtjes, ezels
of kareltjes geheten, die de breedte hebben van slechts één schoof en
waarvan de bovenste zo gelegd zijn dat ze een afdakje vormen om inregenen te voorkomen. Hierin kan dan het vlas, als het nog niet te
best droog is, nog wat uitzweten (in Kr. ook wel fermenteren), om
zodoende straks in de schuur broeien of stikken (VI. verhitten) te
voorkomen.
Hetzelfde tracht men in de Nederlandse vlasstreken te bereiken
door het vlas, nadat het enige tijd in hopen of stuiken heeft gestaan,
te schelven (in Br. en Drs. tollen). Een schelf(t) of tol wordt aldus
gebouwd : men zet 20 tot 30 schranken recht overeind tot een ronde
hoop en begint daar bovenop andere schoven te tassen met de gateinden naar buiten. Z o bouwt men kegelvormig door, de ring steeds
kleiner makend met de schranken in steeds steilere stand, om inregenen
te voorkomen. Men voegt vervolgens twee schoven bij elkaar en bindt
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ге zo hoog mogelijk onder de bollen tot één samen, zet de dubbele
schrank met de kop op de grond en spreidt de barrels cirkelvormig op
de grond uit. Aldus ontstaat een soort panama-hoed, die men kop,
pet of muis (Holl. en Br., Fr. kopschoof) noemt, in Groningen ook
wel trientjemui, en die als afdekking boven op de schelf wordt geplaatst. Als het nu slecht weer wordt, kunnen alleen de muts en de
schranken in de bovenste lagen (kopschranken) nog enigszins verweren (in Kr. verongelukken, VI. M. zwart worden, V I . W . velten)
d.i. door de inwerking van het weer hun kleur verliezen en zwart worden. Het vlas raakt daarbij zijn licht-goudgele kleur kwijt, wordt vuilbruin en kan soms gaan schimmelen. Als vrijwaring tegen weersbeschadigingen is het schelven of tollen ideaal, maar het ander doel dat er
door beoogd wordt — het vlas gelegenheid te geven wat uit te zweten
— wordt lang zo goed niet bereikt, als bij de Vlaamse mijtjes, daar
de tollen te weinig luchtverversing toelaten.
De voordelen van beide boven genoemde methodes worden nog het
gelukkigst gecombineerd bij het ruiteren, dat vooral in Groningen veel
gedaan wordt. Men heeft dan drie, schuin opstaande, in één punt
samen-lopende stokken, die, een paar decimeter van de grond, onderling verbonden zijn door drie andere, welke gehele constructie een
ruiter genoemd wordt. Op de driehoek van de onderste stokken begint
men nu op soortgelijke wijze als boven beschreven een kegel te bouwen, die dus de grond niet raakt en van onderen in het midden hol is,
zodat de wind er beter bij kan en het vlas gemakkelijker droogt. De
ruiters hebben verder dit voordeel, dat het vlas niet zo lang in de
hopen of stuiken hoeft te staan, omdat het eerder geschikt is om te
ruiteren dan om te tollen — het hoeft niet zo ver gedroogd te zijn —
en dus minder gevaar loopt door slecht weer te verongelukken.
Als het vlas zo nog enige tijd getold heeft gestaan en men het geschikt acht om naar huis te worden gehaald, gaat men vlas mennen
{uitrijden zegt de Fries). Met paard en wagen of met auto's gaat men
naar het land, waar een paar man het vlas opsteken (Z.V1. vorken.
Gr. opvorken. Drs. opgeven) en anderen de wagen laden. Een vracht
noemt men overal, behalve in Z.V1., een voer, onverschillig of het een
auto of een boerenwagen betreft. Als de wagen vlas (Z.VI.) thuiskomt klimt een afsteker of afgooier (Drs. losser. Gr. afvorker, VI.
afsmijter) erop en lost het vlas in de schuur, terwijl een ander het met
een vork aangooit en de tasser het tot een ias, lek of bint (Holl.), of
tot een gooi (Gr. en Fr.)opstapelt. De onderste laag staat gewoonlijk
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recht overeind met het topeind omhoog en heet in Gr. beleg, VI. M.
foei en overal elders staande laag.
Is er in de schuur geen plaats meer, dan zet men buiten een stapel of
klamp (Br. en Drs.), die in Holl. schelf genoemd wordt, ongeacht de
vorm, in VI. en Z.V1. echter alleen wanneer hij rond is schelf heet en
anders mijt. Over een kleine ronde schelf spreekt men in Z.V1. bovendien ook als opper, terwijl men in Kr. voor mijt ook wel loei en vim
kent.
Het buiten tassen is natuurlijk veel moeilijker dan in een gebint
(Kr. ias, V l . W . vak en VI. M. koker) van de schuur, omdat men daar
altijd steun heeft van een muur en gewoonlijk van pilaren of van reeds
in de schuur zittende tassen. Daarom is het eis dat zo'n stapel goed
in verband wordt gezet (opharten zegt men hiervoor in Drs.), waartoe de gateinden van de volgende laag over de boleinden van de vorige
moeten liggen, en de beide zijden van de buitenste omtrek — kantof ringlaag geheten — op de hoeken goed in elkaar moeten grijpen.
Terwijl zo'n stapel zich zet d.w.z. het vlas door de druk dichter in
elkaar gaat, kan een kleine ongelijkheid oorzaak zijn dat de stapel zijn
kant kiest — naar de een of andere zijde scheef zakt — en zelfs omver
valt. Vlas, dat al enige tijd in een mijt heeft gezeten, en gezeten vlas
genoemd wordt, tast gemakkelijker en een stapel daarvan zal niet zo
licht verongelukken.
Als het gewas goed droog van het land is gehaald spreekt men in
Kr. en V l . W . van sprok, en in Z.V1. van bros vlas, terwijl men in
Br. en Drs. zegt, dat het scherp is ; de andere streken hebben hiervoor geen speciaal woord. Het tegendeel noemt men klam, in VI. wak
en in Br. duidt men dit aan met taai.
Wanneer het eerste vlas thuis is, begin tot half augustus, en men
voldoende personeel heeft om het oogsten toch te laten doorgaan,
begint men onmiddellijk met het ontzaden of repelen.
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H E T REPELEN
Zolang op de kleine vertakkingen boven aan de vlasstengel, spranken genaamd, nog de zaadbollen zitten, spreekt men in Br., Holl.,
Z.V1., VI. M. en Drs. van schrankvlas, in Gr. van knopvlas en in Fr.
van vlas met knop, in Kr. en V l . W . vlas met top. Deze zaadbolletjes
te verwijderen is het doel van het repelen of repen, welke bewerking
in Z.V1. zelden boken. en in Kr. boten genoemd wordt. Dit verschil in
benaming tussen repelen enerzijds en boken en boten anderzijds berust
op een verschil van werktuigen die daarvoor in de diverse streken
gebruikt worden, of tot voor vrij korte tijd nog in zwang waren.
Het repelen gaat dan als volgt in zijn werk : Men heeft een repel
of reep, die in grotere en kleinere uitvoering bestaan, welke echter
essentieel niet van elkaar verschillen, en waarvan de constructie in
hoofdzaak hierop neerkomt : in een zwaar houten voetstuk zijn op
korte afstand van elkaar vierkante ijzeren tanden opgericht, een weinig
spits toelopend, met een lengte variërend van 20 tot 40 cm. en in een
aantal dat schommelt tussen 16 en 42. De kleinste bieden maar werkruimte aan één persoon, terwijl aan de grote twee man tegelijk repelen.
De grote repel is dan dwars op het midden van een repelbank gemonteerd. Aan iedere
kant ervan zit een
reper, die telkens een
handvol vlas neemt en
het door de kam trekt,
zodat de bollen, in Gr.
en Fr. knoppen, in Kr.
hippens,
in V l . W .
knippens en VI. M.
knibbens genoemd, eraf vliegen. Het gereepte vlas gooit hij naast
zich op de grond waar
een boter gereed staat
om het op te boten,
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tegenwoordig veelal binden genoemd. Deze haalt het vlas met beide
handen langs zijn benen omhoog, het daarbij als het ware als een
gordijn spreidend en met de handen bekloppend, zodat de verdroogde
stengelblaadjes eruit vallen.
Toen er vroeger in sloten geroot werd, bond men in Br., Holl. en
Drs. een hoeveelheid van ruim 1 kg. met een biesje aan het gateinde
bij elkaar en zo'n bosje heette dan een bootje. In Gr. en Fr. bond men
het met vlas en daar heette het respectievelijk rootschoofje, en pijlsnoekje. Later toen men in warm water ging roten, werd in Br., Holl.
en Kr. viermaal zo'n hoeveelheid, ongebonden, om beurten top en
aars op elkaar gelegd — dus het worteleinde van de tweede hoeveelheid op het topeinde van de eerste — en dan tezamen gebonden tot wat
men noemde een dubbelschoof. In Kr. heette zo'n schoof „begeon"
en zij werd daar gebonden met roggestro.
Toen men echter bemerkte dat deze schoven zich niet goed en gelijkmatig lieten roten, is men puntbossen gaan binden : bossen van ongeveer 4 kg., waarin al het vlas in eenzelfde richting zit, dus geen topen gateinden over elkaar. Deze puntbossen worden in Br. en Holl.
gewoonlijk kortweg bossen genoemd, dragen in Drs. nog steeds de
naam van boot, ook al zijn ze veel groter dan die men in de sloot rootte,
en in Kr. zegt men bundel, in Z.V1. en VI.W. bussel, in VI. M. bond.
terwijl Gr. en Fr. alleen maar schoven kennen. Het binden geschiedde
tot voor kort in Br. gewoonlijk in een bootbakje, in Holl. bootstoel.
Dit is een langwerpig bakje,
ongeveer 75 bij 30 cm., voor
en achter open en door
pootjes een 15 cm. van de
grond gehouden, met in de
opstaande zijwanden ongeveer 15 cm. van de kant inkepingen, die tot de bodem
toelopen. Hiertussen liggen
Bootbakjt
de alfabanden ( Br. ), sinaasappelbanden (Holl.) of koorden (VI.), waarmee men de bossen bindt.
Dit zijn een soort gevlochten raffiabanden, die rond sinaasappelkisten
zitten als deze bij de importeurs aankomen.
De bossen worden dan goed gelijk, effen, vlak gemaakt, doordat
men ze aan beide zijden afpijlt (Br.) (in Holl. afplukt, Fr. aftrekt,
VI. Z.V1. en Drs. af snuit). Deze pijlen (Br.), (in Drs., Gr. en Fr.
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harreis, in Holl. trekvlas of reevlas en in VI. en Ζ.VI. snuit genoemd)
worden bij elkaar tot een bos gebonden, die men in Br. de naam heeft
gegeven van schooier (om zijn haveloos en wild voorkomen in verge
lijking met de andere bossen) en die men in Holl. tuitlok en speciaal
in het dorp 's-Gravendeel (Z.Holl.) beer of tuitbeer heeft gedoopt,
terwijl hij in VI. en Z.V1. bussel-snuit en overal elders harrelschoof
genaamd is. In het Kortrijkse kent men voor deze verwilderde bossen
ook de naam allegiezen, hoewel men dit meer zegt, wanneer ze geheel
zijn afgewerkt en bundels lint vormen.
Met het aftrekken van de bollen worden ook alle dubbelgevouwen,
gebroken of geknakte stengels uit de handvollen vlas getrokken ; ze
blijven tussen de tanden van de reep zitten. Als er zoveel pijlen in de
kam zitten, dat men niet goed meer kan inslaan gaat men poetsen
d.w.z. de lange, nog bruikbare barrels worden uit de reep getrokken en
bij de schooiers gevoegd, terwijl de rest uit de kam wordt gelicht en,
nadat men er de zaadbollen goed heeft uitgeschud, op een afzonderlijke
plaats wordt opgeslagen, om onder de naam van bolraap (Br. Holl.
V L M . ) , kring (Kr.), reepkruid (Z.V1. en Vl.W.), bolkwaad (Drs.),
baard (Gr.) of ruig (Fr.) op een verdere bewerking te wachten.
Is het vlas niet goed droog, dan blijven de kelkblaadjes boven op de
stengel zitten. Men noemt die in Br. dan sluiven en in Drs. hoedjes.
Wanneer de bollen rond de repelbank zich zodanig ophopen, dat er
niet voldoende werkruimte overblijft, gaat men ze in zakken doen en
opslaan, om er later het zaad uit te halen. Voordat men ze echter op
schept, worden de knoppen met een grote houten hark — in Br. rijf
genaamd — uitgereven, of, zoals men in Fr. zegt, uitgeklauwd, in VI.
uitgerakeld, waarna men weer eerst de goede barrels uit deze afval
raapt en de rest bij de overige bolraap voegt. Uit deze bolraap maken
de repers zich onmiddellijk een reepkussen, door hem tot een soort
guirlande te draaien en deze vervolgens in de vorm van een ring op
de repelbank te leggen en te overtrekken met een zak, om zodoende
het harde zitten op het hout een beetje te verzachten.
Als boven beschreven, verliep dan ongeveer het repelproces in alle
gebieden waar men bij het ontzaden gebruik maakte van een reep en
dit was oorspronkelijk overal behalve in de Leiestreek. Slechts enkele
kleine onderlinge verschillen vallen op. Z o is de term opboten beperkt
tot Br., Holl, en Drs. ; elders spreekt men gewoon van binden. Verder
is het in Gr. veelal gebruik, dat de reper zelf zijn vlas opbindt. Hij
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gooit het dan niet naast zich op de grond, maar legt het in een ezel,
die geconstrueerd is als nevenstaande tekening laat zien.
Verder wordt er in Gr. om het vlas
bij de reep te brengen wel gebruik gemaakt van een klos : een lang touw, met
aan het ene uiteinde een houten klos
eraan, wordt op de grond uitgespreid,
men tast het te repelen vlas erop en
door het uiteinde van het touw rond de
klos te slaan, bindt men het tezamen en
draagt of sleept het zo naar de reepbank.
In Friesland werd er vroeger veel op
het land gereept. Men spreidde dan een
kleed op de grond uit, waarop de repelbank werd opgesteld. De kruisen
of broeken (ongebonden schranken) werden dan veelal door kinderen
aangedragen en dit werk heette broekdragen. Het was een reden om de
school te verzuimen, zoals elders aardappelen rapen of erwten plukken.
De wijze van ontzaden in de streek van Kortrijk vroeger in gebruik,
is geheel verschillend van de bovengenoemde. Daar werd het vlas nl.
in een dunne laag op de bootvloer uitgespreid en vervolgens met boofhamers op het topeinde geslagen. Deze bewerking heette boten. De
boothamers waren vrij zware houten blokken met een kromme steel
erin, die even buiten het
midden van het blok bevestigd was en ongeveer
de lengte had van een bezemsteel. De houten blok
lag dan in dezelfde richting als de steel en stond
er niet, zoals bij een bezem, loodrecht op.
Bij deze bewerkingsmethode werden dus de
bollen verwijderd, doordat men ze kapot sloeg, wat bij de verdere bewerking van het zaad
natuurlijk een voordeel was : een groot nadeel echter was, dat het
onkruid en andere ongerechtigheden, anders dan bij het repelen, in het
vlas bleven zitten.
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Al vroeg heeft men het ontzadingsproces gemechaniseerd. Het eerste
werktuig, dat hiervoor werd gebruikt was de bootmachine, in 1902 door
C. Vansteenkiste uitgevonden. Deze machine, die later ook in Z.V1.
en nog later, zij het ook in veel mindere mate, in Br. ingang vond onder
de naam klopper, is de automatisering van het Kortrijkse boten : zes
of acht hamers, mechanisch op en neer bewogen, slaan onder oorver
dovend lawaai op een tafel de bollen fijn van het vlas dat men er
onderdoor schuift.
Een andere ontzadingswijze, die men practisch alleen in Br. en Holl.
gekend heeft en niet eens op grote schaal, kwam tot stand met de rolmachine. Deze bestond uit twee draaiende ijzeren walsen, waartussen
men de topeinden van het vlas liet doorlopen, zodat de zaadbollen ver
pletterd werden. Naast de machine stond in Brabant dan een geselaar,
die het vlas goed uitsloeg, geselde, tegen een balk of iets dergelijks,
opdat er geen zaad en kaf tussen zou blijven zitten.
Noch de eerste noch de tweede machinale bewerking voldeed echter
geheel en geen van beide kon het resultaat benaderen van de repel,
doordat niet alleen de zaadbollen, maar ook de topeinden van het vlas
geplet werden.
Pas toen in de jaren dertig de repelmachine geconstrueerd was, kon
men zeggen dat er een bevredigende machinale ontzading mogelijk
was. Deze zit als volgt in elkaar : een 2 m lange insteektafel, waar
op het vlas wordt uitgespreid en die is opgebouwd uit een aantal ijze
ren buizen, waartussendoor de verdroogde stengelblaadjes als bladkaf
(Kr. assels of asselingen, Vl.W. lover of roof, VI. M. eggel) naai
beneden kunnen vallen. Aan de kant waar het vlas met de wortel—
einden komt te liggen, is een stuik- of stootplank aangebracht, waar
tegen de instekers het zoveel mogelijk gelijk stuiken. Is het gewas wat
wild gegroeid of door legering krom geworden, zodat men het niet
gemakkelijk gelijk krijgt, dan zegt men dat er #ееп stuik in zit.
Van de insteektafel schuift men het vlas op een rondlopende trans
portband, waarop het in het midden vastgeklemd wordt tussen deze
band en een transportwiel, dat de vorm heeft van een gewone auto
band. Terwijl het hiertussen is vastgeknepen, slaan aan voor- en achter
zijde twee kammen respectievelijk door de bol- en gateinden, waardoor
aan de ene zijde de bollen, dubbelgeslagen barrels e.d. en aan de an
dere kant aanklevende grond en onkruid worden uitgekamd. Over de
transportband loopt het vlas tegelijk verder en achter de machine bindt
men het weer tot bossen. Sommige machines hebben maar één kam
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voor het afslaan van de bollen ; dit heeft tot voordeel, dat er minder
pijlen of barrels komen, maar het nadeel, dat er vaak veel grond aan
de wortels blijft zitten en ook dat er meer onkruid tussen het vlas blijft.
Behalve andere grote veranderingen die de repelmachine de laatste
tijd heeft ondergaan en waarop in het volgende hoofdstuk zal worden
gewezen, kent men sinds kort een binder, bindapparaat of zelf binder :
een instrument, dat achter de repelmachine staat opgesteld en het gerepelde vlas onmiddellijk machinaal bindt.
Op de plaatsen waar men er naar streeft kwaliteitsvlas te produceren,
en dit is practisch alleen in de Leiestreek en hier en daar in Holland
en West-Brabant het geval, gaat men het vlas, als het uit de repelmachine komt, alvorens het te binden, eerst sorteren, of zoals men in
VI. zegt, vertezen. In Groningen, waar nog veel met de hand gerepeld
wordt, hoewel de machine er ook steeds meer inkomt, doet men het
ook wel met het oog op de Belgische kopers, en men noemt het daar
schiften. Hierbij worden de wankleurige, die door slecht weer of anderszins hun lichtgoudgele kleur verloren hebben eruit gehaald en als
uitschot van de partij voor verdere bewerking apart gehouden. In Vlaanderen sorteert men zelfs op grovere en fijnere stengels, om iedere partij
vlas toch maar zo gelijk mogelijk te houden.
Wanneer het vlas dan gerepeld, gesorteerd en gebonden is, is het
gereed om te roten.
Intussen echter ondergaan de zaadknoppen een verdere bewerking.

47

BOLLENBREKEN EN Z A A D S C H O N E N
Om het zaad uit de bollen te krijgen werden die vroeger veelal gedorst met de vlegel of later met de dorsmachine. In Holland reed men
er ook vaak met paard en wagen overheen en noemde dit bollenrijden.
In Friesland liet men ze dikwijls door paarden alleen kapot trappen
en de gebruikelijke benaming hiervoor was knopjagen. Ook ging men
er wel mee naar de molenaar, zoals in Groningen nog lang algemeen
gebruikelijk was, om ze daar te laten malen.
Naast al deze middelen bestond er echter al vroeg de bollenbreker
(Gr. en Fr. knopbreker, Kr. hippenbreker). Dit was een X-vormig
toestel aan alle zijden met planken
betimmerd met uitzondering van
een gedeelte van de onder-voorkant. In de bovenste driehoekvormige bak werden de bollen ingeschept en in de onderste driehoekvormige ruimte was een houten cilinder aangebracht, bezet met ijzeren baleinen, die schuin in de houten rol waren bevestigd. Juist onder
de kruising zat aan de voorzijde
een houten balkje, kussen genaamd. Tussen dit kussen en de
baleinen van de cilinder werden
de bollen kapot gedrukt, waarna
ze gebroken onder op de grond
vielen. Om de bollenbreker te
laten werken moest men hem
Bollenbreker
aanvankelijk met de hand draaien,
wat een zeer zwaar werk was en waardoor het te verklaren is, dat voor
vlasknoppen minder geschikte dorsmethoden als bollenrijden en knopjagen nog vrij lang in gebruik zijn gebleven.
Voordat de bollen, VI. hippens. Gr. en Fr. knoppen V l . W . knippens, VI. M. knibbens, echter gebroken werden, waren ze reeds door
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de kafmolen (Drs., V L M . windmolen en Fr. V l . W . wanmolen) gedaan, om de stengelblaadjes, die bij het repelen tussen de knoppen waren gevallen, eruit te verwijderen. Dit bladkaf werd verkocht voor
veevoer en is tijdens de laatste oorlog in de handel gebracht als . . . .
shag.
Nadat het bladkaf eruit was verwijderd werden de knoppen in zakken geschept om te voorkomen dat ze, op een grote hoop liggend,
zouden gaan broeien.
Werden de knoppen bij een molenaar gemalen, dan gingen ze eerst
over een bollenzeef — een grote ronde zeef met vrij grote gaten erin,
waar de bollen gemakkelijk door konden — om wortels, spranken en
andere ongerechtigheden, die in de bolraap thuis hoorden, eruit te
verwijderen.
W a r e n ze voor de eerste maal door de bollenbreker geweest, dan
passeerden ze de kafmolen, waarbij de goed gebroken bolomhulsels
als bolkaf (knopkaf, hippenkaf enz.) uit het zaad werden verwijderd.
De minder goed gebroken bollen, die nog zaad bevatten, kwamen bij"
het lijnzaad terecht. Dit deed men gezamenlijk op de grove snijzeef, in
Drs. trijselzeef, in Gr. lijnzaadzeef en VI. M. splenterzeef geheten,
waar langwerpige sneetjes in zaten, die het zaad doorlieten en de rest
tegenhielden. W a t in de zeef bleef en de naam droeg van nabollen,
deed men nog eens door de breker en kafmolen en opnieuw op de
snijzeef.
Hierna werd het platte, niet volgroeide licht of loos zaad, in Kr.
krense en in Drs. kuister genoemd, met de kafmolen eruit gezuiverd,
waarna het goede zaad in Br. nog wel werd gebuild.
De buil was een zeshoekig prisma overspannen met dun zink, waar
kleine gaatjes in zaten en dat diende om de kluitjes grond, die nog in
het zaad waren achter
gebleven, eruit te halen. Hij was ongeveer
4 meter lang en werd
in een hellende stand
opgesteld.
Bovenaan
werd het zaad ingeschept en doordat men
de buil langzaam draaide viel het van de ene
zijde van het prisma op
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de andere, waardoor de grond fijn werd, en terwijl het zaad door de
schuine stand en de draaiende beweging steeds verder naar achter werd
geschud, viel de grond door de gaatjes onder de buil, zodat men aan
het einde ervan het zaad schoon kon opvangen.
W a s men van plan het verkregen product zelf als zaaizaad te gebruiken of als zodanig te verkopen, dan eiste dit een verdere bewerking. Bepaalde in het zaad nog aanwezige onkruidzaden moesten er
dan uit worden verwijderd. Daartoe moest men het afdraaien (Br. en
Holl.) ; een bewerking die verricht werd met behulp van de af draait
zeef, in Drs. klutszeef, in Kr. splenterzeef, in VI. M. inhouder en in
VI. W . scheidingszeef geheten. Zoals ook bij alle vorige bewerkingen
met een zeef, werd dit instrument aan drie, naar één punt samenlopende touwen opgehangen. Door de fijne gaatjes kwam hoegenaamd
geen afval meer, maar doordat men met de zeef op een bepaalde wijze
manoeuvreerde, gaf men het zaad een draaiende beweging. Daar nu
de onkruidzaden lichter zijn dan het lijnzaad, kwamen ze op den duur
in het midden van de zeef op een rond hoopje boven op het lijnzaad
te liggen. Dit noemde men in Br. en Holl. de pannekoek, en met behulp
van een klein stofblikje en in het Land van W a a s met de vlerk van
een duif, werd deze eraf geschept. Daar op de onkruidzaden soms
kleine haartjes staan, onderscheidde men in Holl. een aangeklede en
een uitgeklede pannekoek.
Deze bewerking, die men in Drs. met een misschien juistere naam
opdraaien noemde, was een van de moeilijkste van de gehele vlasserij ;
men leerde het vrij vlug of, als men geen gevoel had voor de te maken
beweging, leerde men het nooit. Het was een kunst, die betrekkelijk
weinigen verstonden.
Bij de bereiding van het zaad werd het bolzaad (Gr. knopzaad),
dat verkregen werd uit de knoppen die afkomstig waren van de repel,
zorgvuldig gescheiden gehouden van het kluitzaad (Gr. baardzaad},
dat afkomstig was uit de hele of kapotte bollen, die bij het vervoeren,
laden en lossen, afgooien en tassen van het vlas waren afgerukt en
dat natuurlijk vaak gekwetst was en vermengd met veel meer zand,
steentjes e.d.
De eerste vereenvoudiging van de ingewikkelde zevenbehandeling
was de trijselmolen (Br.), elders ziftmolen, in Drs. wanmolen en VI. M.
lijnzaadmolen genoemd. Hij heeft de vorm van een grote kafmolen, en
is voorzien van een windverwekkend instrument als de gewone wanmolen en verder van een vijftal grovere of fijnere zeven, die, al naar ge50

lang het soort zaad, door nog
grovere of fijnere zeven worden
vervangen. Door de schuddende beweging van de zeven valt
het zaad van de grove op steeds
fijnere, terwijl de windmolen
tegelijkertijd het kaf wegblaast
en licht en zwaar zaad scheidt.
Later is de zaadmolen of
zaadschoner, ook nog wel bollenbreker genoemd, gekomen,
die de mechanisatie is van alle
vroeger achter elkaar verrichte
werkzaamheden. Achter worden de bollen ingeschept. Eerst
vallen ze op een zeef met grote gaten, waar de knoppen door gaan,
maar losse harrels, spranken e.d. voor blijven, en vervolgens komen
ze beneden in de molen, waar ze worden gebroken. Vandaar worden de
gebroken bollen opgezogen door een exhauster of met een jacobsladdec (een draaiende ononderbroken riem, waarop bakjes gemonteerd
zijn) omhoog getransporteerd, waar ze op zeven vallen. Terwijl nu
een ingebouwde windmolen het kaf er voorlangs uitblaast, valt het
zaad weer van zeef op zeef, waardoor het steeds verder gezuiverd
wordt. Langs afzonderlijke gleuven komt dan aan de zijkant van de
molen het zwaar zaad, licht zaad en de overmaal naar buiten. Het
laatste is een mengsel van goed en licht zaad met kaf en wordt weer
bij de ongebroken knoppen gedaan, om nog een keer overgemalen
te worden.
Sinds kort is het gehele proces dat tot het vrijmaken en zuiveren van
het zaad moet leiden, geheel samengegroeid met het repelen : men heeft
een repelmachine geconstrueerd, waarbij de afgerukte bollen onmiddellijk in een zuiveringsinstallatie komen die op ongeveer dezelfde wijze
werkt als de juist beschreven zaadschoner.
Lang niet in alle opzichten is het op deze wijzen geschoonde zaad
zo zuiver als vroeger het met de hand bewerkte. Maar de zaadhandelaars en exporteurs beschikken zelf over nog betere machines, zodat
verdere moeite de vlassers niet loont. Alleen de zeldzame keer dat men
van eigen zaad wil zaaien, komen buil en handzeven nog wel eens voor
de dag.
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Sinds de N.A.K. (Nederlandse Algemene Keuringsdienst) en in VI.
de A.K.D. (Algemene Keuringsdienst) bestaan, wordt het zaad veelal
tijdens de groei op het land reeds gekeurd en later als het schoon is
nog eens, zodat men gekeurd en ongekeurd zaad onderscheidt. Is het
zaad geschikt bevonden om als Ie, 2e of oudere nabouw, al naar gelang
het is, voor de uitzaai verkocht te worden, dan worden de zakken
voorzien van een plombe, veelal loodje genoemd, zodat na de keuring
geen bedrog meer kan worden gepleegd. Het plomberen of loden geschiedt door controleurs van de N.A.K. en A.K.D.
Mindere soorten licht en geschoten zaad (dat door de vochtigheid
al gekiemd is) gaan als slagzaad (VI. stampzaad) naai de olieslagerijen, waar de lijnolie eruit geperst wordt en men er verdere producten
als lijnkoeken voor het vee uit vervaardigt.
Goed zaad is rap (Br., Hol!., Drs.), glad zegt men in Z.V1. en in
Gr. gauw of vlug (Fr. en VI.), d.w.z. als men met de hand erin pakt
loopt het er vlug uit ; het is vol d.i. niet alleen in de lengte uitgegroeid,
maar ook gezwollen, dik (Z.V1. en Drs.) of zwaar (Gr.) ; het is glanzig of blinkend en goed droog. Slechte eigenschappen van zaad zijn
dat het stijf (Br., Holl., Gr. en Fr.) of stug (Z.V1., Drs.) en (VI.)
steeg is ; het is plat of licht ( Gr. ) ; het koekt — omdat het niet droog
genoeg is kleven de zaadjes tot klontjes aan elkaar — is taai Br., wak
VI. en klam elders en er zitten loze zaadjes in.
De opbrengst aan zaad kan zeer verschillend zijn en variëren van
500—1200 kg. per ha. Wanneer de zaadopbrengst gering is zegt de
vlasser : de kop geeft het niet, van het lijf zal het moeten komen en
met „het lijf" bedoelt hij dan de stengel, waarvan we thans weer de
verdere behandeling zullen volgen.
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НЕТ ROTEN
In de gehele reeks van bewerkingen, die het vlas ondergaat om van
plant tot lint bereid te worden, neemt het coten een centrale plaats in.
Voor de kwaliteit van het eindproduct is het verloop van dit proces
van eminent belang, en grote nauwlettendheid en voortdurende controle
zijn vereist. In de verschillende streken van het Nederlandse taalgebied
zijn onderscheiden rootmethoden in gebruik geweest of nog in zwang,
die een verschil in gebruiksvoorwerpen en terminologie met zich mee ge
bracht hebben, maar die essentieel hetzelfde beogen, ni. de verwijde
ring van de houtachtige delen en het schoonmaken van het lint, waarop
de verdere bewerkingen zijn gericht, mogelijk te maken of te verge
makkelijken.
De vlasvezel zit nl. rond een houtpijp, in Holl. en Br. scheef en in
VI., Z.Vl. en Drs. leem genoemd, en wordt daaraan vastgekleefd door
een laagje pectine. Rondom de vezel bevindt zich de schors of bast,
een licht pectine-laagje, dat rijk is aan bladgroen. Het roten nu heeft
ten doel de pectine waarmee de vezel aan de houtpijp is gekleefd en
die haar overdekt, op te lossen, zodat het lint vrij komt te liggen. Dit
nu gebeurt op de eerste plaats door het vlas in water te stoppen. Dit
heeft men van de oudste tijden af geweten en reeds bij de Egyptenaren
was deze rootwijze in het bewerkingsproces opgenomen. Van geslacht
op geslacht werd dit overgeleverd zonder dat er zich een noemenswaar
dige ontwikkeling in voordeed, omdat men het proces, dat zich tijdens
de roting voltrekt, niet kende. In het water komen nl. reeds op het
vlas aanwezige bacteriën tot ontwikkeling en door de inwerking van
deze microben is het dat de pectine zich oplost 5 .
5

Niet-deskundigen kan men herhaaldelijk — en in verschillende tijden — erop
betrappen, dat zij ter aanduiding van dit proces de term rotten bezigen, zo b.v. in een
vertaling van Abraham a S t Clara : De Kapellen der Dooden, A'dam 1741, pag. 221 ;
Dr. W . Janssen : Uit Venray's verleden. V.E.L.D.E.K.E. 1944 en Volkskrant van
20 nov. 1948. En al is dit verklaarbaar uit volksetymologische klankassociatie, waartoe men gemakkelijk kan verleid zijn door de onaangename geur waarmee de voltrekking van het rotingsproces gepaard gaat en door de zeer nauwe verwantschap
die het als oplossingsproces met het eigenlijke rotten heeft — zozeer zelfs, dat dit
slechts een voortzetting ervan is — toch zal niemand die persoonlijk bij de bereiding
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Om dit proces te doen plaats hebben dan, werden in Holl. en Br.
de kleine bosjes vlas, bootjes, zodra ze gerepeld waren naar een wei
of stoppelveld in de polder gebracht, om daar in de sloot gelegd te
worden. Tevoren had men deze getrokken (Br.), — in Holl. zei men
schieten — d.w.z. gras, riet en andere waterplanten eruit verwijderd.
Vervolgens ging men dammen zetten. Aan beide oevers van de sloot en
in het midden sloeg men op ongeveer 30 cm. van elkaar twee paaltjes
in de grond, waartegen enige planken werden gezet en waartussen
men vervolgens modder, zoden en grond gooide, zodat er een waterdichte afdamming ontstond. Dit deed men aan beide kanten van het
stuk sloot dat men voor de te roten hoeveelheid vlas nodig had. W a n neer nu de waterstand in de polder door de werking van de gemalen
varieerde, bleef dit in de rootsloot constant.
W a s men met deze voorbereidende werkzaamheden klaar, dan kon men beginnen met inleggen.
De bootjes werden met 10 tot 15, al naar de
breedte toeliet, naast elkaar in de sloot gelegd.
De gateinden van iedere volgende rij kwamen
daarbij over de boleinden van de vorige. Telkens
als men met de vork een rij gelegd had, haalde
men met de lek (Br.) — laaik in Holl. — een
soort omgebogen schop met opstaande zijkanten,
bevestigd aan een lange steel — modder van de
bodem van de sloot en spreidde deze uit over de
gateinden van het vlas, om het onder water te
houden. Had men zo de gehele rooi ingelegd,
dan ging men met behulp van een schepemmer
— een emmer bevestigd aan een steel — water
uit het niet afgedamde gedeelte in de rootsloot
scheppen, totdat het vereiste peil bereikt was.
van vlas betrokken is, deze term in bedoelde betekenis gebruiken, daar hij naast het
roten ook inderdaad het rotten van zijn vlas kent. Het resultaat van beide processen
is echter geheel verschillend — terwijl het ene een nuttig effect heeft en de verdere
bereiding van het vlas mogelijk maakt, maakt het andere het volkomen onbruikbaar
en waardeloos — zodat dit reeds een aanduiding met dezelfde naam uitsluit. In
oudere literatuur, zoals het boekje van Havelaar, een publicatie van de Geldersche
Mij. van den landbouw, uit 't jaar 1871, De verbeterde vlasbouw van v. d. Ley (1844)
en de prijsvraag van de Amsterdamsche Mij. van den Landbouw van 1781. vindt men
dan ook steeds de term roten. Ook in andere Westeuropese talen zijn de woorden
rouir, to ret en rösfen duidelijk onderscheiden van de respectieve woorden voor rotten.
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Moest hierbij veel water worden verzet, dan maakte men liever gebruik
van een hoosbak. Dit was als het ware een grote brede schop, met
opstaande zijden en achterkant, voorzien
van een kort steekje en, eroverheen, een
handvat. In de sloot staande schepte men
hiermee het water over de dam. Deze
werkzaamheid moest de eerste dagen
meermalen worden herhaald, omdat het
vlas aanvankelijk door het opnemen van
vocht de waterstand aanmerkelijk deed
Hoosbak
dalen.
Z o liet men het vlas 8 tot 14 dagen zitten, al naar gelang de weers
gesteldheid ; bij warm weer, als het water dus een hoge temperatuur
had, voltrok zich het proces sneller dan wanneer het koud was en ook
de kwaliteit van het gewas is voor het vlugge of langzame verloop van
de roting een grote factor. Regelmatig, eens of meermalen per dag,
haalde men een bootje uit het water om te kijken of de root nog niet
дааг was. Om de graad van gevorderdheid van het proces vast te stel
len brak men de stengel op twee plaatsen, ongeveer 10 cm van elkaar,
en keek dan of men de houtpijp eruit kon trekken. Liet de scheef of
leem nog niet los, wilde hij niet schuiven of schieten en zag men aan
het hout nog vezeldraadjes kleven ten teken dat
de pectine nog niet geheel was opgelost, dan lei
men het bootje weer terug, om na verloop van een
dag of enige uren opnieuw te gaan proberen.
W a s het vlas eindelijk gaar, dan kon men be
ginnen met uithalen. Dit deed men gewoonlijk met
twee man : een aandrijver en een uitgooier. De
eerste wipte met een vork uit een rijtje bootjes er
drie of vier tegelijk over de kop om, zodat de
modder er al voor het grootste
deel afviel, en spoelde ze daar
na nog voorzichtig een beetje
af, waarna hij ze naar de uit
gooier dreef. Deze haalde ze,
eveneens met een vork, uit het
water en legde ze op de kant,
met de topeinden naar de sloot
gekeerd, op hopen, die men in
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Brabant wel stuiken noemde. Z o liet men het vlas even uitlekken, om
het daarna met een kruiwagen over de wei of het stoppelland uit te
rijden, en de bootjes op enige afstand van elkaar over het land te
verspreiden. Als het vlas nog niet te best gaar was, bleef het zo nog
enige tijd liggen om nog wat na te roten. Daarna werden de bosjes drie
aan drie met de toppen tegen elkaar gezet, de biezen bandjes onderaan
doorgesneden en vervolgens de voet uit elkaar gespreid, totdat ze elkaar
raakten en er zodoende een kegel ontstond, in Holl. en Br. hok genoemd.
De verdere bewerking bij het droogmaken was, zoals die op het ogenblik nog is en zal straks bij de warmwatercoting besproken worden.
Deze wijze van roten droeg, behalve de naam stootroot, ook die van
blauwroot, omdat het lint na de gehele bewerking een blauwachtige
kleur behield, tengevolge van de bedekking met modder. Dit blauwe
vlas was tot voor ruim honderd jaar het meest geroemde en gezochte,
tot aan de Leie een nieuwe rootmethode ontstond, en het Kortrijkse
geel vlas het blauwe verdrong.
W a s het rootseizoen eenmaal achter de rug (omstreeks 1 okt.), dan
kregen alle vlasboeren van het polderbestuur aanschrijving de dammen
te lichten (Br.) (uithalen Holl.) en alles in een toestand achter te laten
zoals het was voor ze de sloten in gebruik namen.
De rootwijze die, zover het blauwroot betrof, in het Meetjesland
werd gevolgd, kwam in grote trekken overeen met die van Holland en
West-Brabant ; alleen werd het vlas niet ondergedekt met modder,
maar met graszoden. Evenals in het Land van W a a s , werd het vlas
veelal groen geroot d.w.z. onmiddellijk na het slijten werd het vlas gerepeld en dan direct in de sloot gebracht. Dammen lichten heette daar
dammen uitsmijten.
De rootwijze in Drs. e.o. in gebruik komt vrijwel met de bovenbeschreven van Holl. en Br. overeen. Slechts in enkele onderdelen
vindt men een kleine afwijking. Z o kende men er niet het dammen zetten en lichten, daar het roten van z o n groot belang was voor de streek,
dat het water in de polder gedurende heel de roottijd op zodanig peil
werd gehouden, als voor een goed verloop der roting gewenst was.
Het instrument waarmee de modder uit de sloot werd gehaald en op
het vlas gebracht heette „laai". Het inleggen noemde men in het water
brengen of zinken en de bossen vlas die op deze wijze geroot werden
heetten zinkers. Men kende nl. in deze streek nog een ander rootprocédé en de volgens die methode behandelde bootjes werden drijvers
genoemd.
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Hierbij werden ze naast elkaar in de sloot gelegd, zonder dat de rijen
elkaar raakten, zodat de bossen vrij dreven en voor de helft boven het
water uitstaken. Het onderste gedeelte rootte natuurlijk op deze wijze
het hardst en daarom was het nodig één of meer malen per dag het
vlas om te keren. Dit deed men met
behulp van een wendhout : een stok
і^2Э^^
met aan het ene uiteinde een dwars^S^^^Ä
houtje, dat aan beide einden, in
Лу ^ Щ Ё ^ elkaar tegengestelde richtingen, lichtJ|f
jes omkrulde en krekel heette.
ßff
Daar het water waarin men op
ÉW
Schouwen-Duiveland moest roten,
/%/
zout is, werd het vlas, als het uit de
ш?
sloot kwam op land of weide uitge///
spreid, opdat daar een flinke regenШ'
bui het zout zou afspoelen. Indien
Mr
Wendhout
men dit niet of in onvoldoende mate
/J
met krekel
het doen, was later het afgewerkte
/ff
lint nog gevoelig voor de gesteldheid
Ш
van de lucht en trok het bij regen•
achtig weer zoveel vocht aan, dat het
geheel nat en onverkoopbaar werd.
Ook op de kleur had het zout zijn invloed. Deze werd nl. veel ble
ker en het vlas uit deze streek afkomstig droeg in de handel dan ook
de naam van Zeeuws wit.
In Friesland onderscheidde men van oudsher drie methoden van
waterroting nl. de roting onder zoden, de liggende drijfroting en de
hellende of staande drijfroting.
Bij de roting onder zoden, die waarschijnlijk de oudste is, kwamen
eerst schoven, in enige lagen op elkaar, als een dam dwars over het
water te liggen en vandaaruit begon men verder te bouwen. Het vlas
werd dan, met de worteleinden omhoog, in het water gezet in schuine
stand, die, hoe dieper het water was, des te meer tot vertikaal naderde.
Op deze onderste laag legde men vervolgens een deklaag, beleg ge
noemd, en wel zo, dat de worteleinden van de schoven naar de kant
waren gekeerd en iedere volgende rij over de topeinden van de vorige
kwam. Z o werkte men vanaf beide oevers naar het midden en als al
het vlas erin was werd het geheel bedekt met zoden.
O p gelijke wijze als elders ging men keuren of de roting klaar was,
5
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en het lossen van hout en vezel heette lopen. Ook de verdere behandeling bij het drogen, was weinig afwijkend ; over het algemeen
alleen minder zorgvuldig en ruwer.
De liggende drijfroting was geheel gelijk aan die te Drs., behalve
dat men niet over een bepaald wendhout beschikte, maar daarvoor
gebruik maakte van een gewone lat, waarin aan het einde een draadnagel was geslagen, en die men keeclat noemde.
Bij de derde methode, de hellende of staande drijfroting, werd het
vlas in schuine stand in het water gebracht. Om de eerste rij wat steun
te geven lei men wel een lat over de sloot, die de naam van juffer droeg.
Soms stond het vlas met de topeinden omhoog. Als dit het geval was
werden na een paar dagen de schoven geheel gekeerd en met de
worteleinden aan het wateroppervlak geplaatst ; gewoonlijk zette men
ze echter van het begin af zo. Daar nu de schoven met de wortels boven
het water uitstaken en hier dus niet voldoende rootten, moest men het
een paar keer per dag trappen d.w.z. een hek of plank werd op het
vlas gelegd, men liep daar overheen om het onder water te duwen en
sleepte het instrument dan weer een eind verder om daar hetzelfde te
doen. Om de roting te bevorderen werden de schoven ook nog enige
keren omgeflapt d.i. op de andere zijde gelegd, zodat ze in tegengestelde
richting schuin kwamen te staan en een ander deel van de worteleinden
in de ongunstige positie aan de oppervlakte van het water kwam te
verkeren. Bovendien achtte men dit omflappen bevorderlijk voor het
rotingsproces, wanneer dit, bij fijnstengelig vlas vooral, wat traag
verliep.
Het roten in Zeeuws-Vlaanderen en in het Land van W a a s geschiedde vroeger, evenals nóg vroeger langs de Leie, in z.g. roien of
rootputten. Dit waren van nature daar aanwezige of langs waterlopen
gegraven putten van enige meters in het vierkant, waar men de bundels
of bussels gerepeld vlas in schuine stand in zette. Soms werd het vlas
ook plat op elkaar getast en dit noemde men op bedden leggen. Om
het op zijn plaats te zetten stond men zelf ook in de put en meestal tot
aan het middel in het water. Ook hier werd het vlas overdekt met
modder, waarvoor men een instrument gebruikte dat enigszins afweek
van dat in Br. en Holl., en meer de vorm had van een schop en in
Z.V1. lepel en in V I . W . wel beugel genoemd werd. Het in de put
brengen van het vlas. noemde men in Z.V1. in plaats van inleggen,
indekken en voor de gehele rootwijze had men, naast de algemene term
blauwroot, die van moddercoot.
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Terwijl overal elders de bovenbeschreven rootmethoden zich tot in
de 20e eeuw handhaafden, had zich in het begin der vorige eeuw rond
Kortrijk aan de Leie een nieuwe manier van roten ontwikkeld, die deze
vlasstreek in korte tijd tot de eerste van de wereld maakte. Tevoren
had men langs de rivier ook putten of sloten gegraven, zoals in de rest
van VI. en Z.V1., waarin het vlas op gelijke wijze werd ingedekt en
die, vanuit de Leie van water werden voorzien. Van toen af echter
begon men houten bakken, ook hekkens of kasten genoemd, te vervaardigen, waarin de bundels vlas recht overeind naast elkaar werden
geplaatst, en die daarna in de rivier tot zinken werden gebracht. De
grootte van de hekkens was variërend van 4,50 X 3 tot 4,50 X 4,50 m
met een hoogte van 1,30 m, zodat ze 1200—1600 kg gerepeld vlas.
strovlas, konden bevatten. Aanvankelijk werden deze hekkens gevormd
door latwerk met grote openingen ertussen, zodat het water er doorheen
kon stromen, maar toen, door de opkomende industrie in NoordFrankrijk, het Leie-water vervuilde, werden de latten door steeds dichter
aaneensluitende planken vervangen, en de binnenzijden vaak met doek
of zakken bekleed, om de verontreinigende bestanddelen van het water,
die op de kleur van het vlas een slechte invloed uitoefenden, zoveel
mogelijk te weren.
Langs een schuin in de Leie aflopende helling werden de kasten
gedeeltelijk uit de rivier getrokken met behulp van een opdraaiketting,
die men koe noemde, om op de hekkenzate, zoals de naam voor deze
helling was, gevuld te worden. W a s de bak vol, dan liet men hem weer
in de rivier zakken, waarna er van de kant af een brede plank op werd
gelegd — gang genaamd — waarlangs men de hekkenstenen op het
vlas bracht. Als de kast diep genoeg gezakt was werd zij verder de
rivier in gesleept om de plaats voor de hekkenzate vrij te laten voor het
vullen en lossen van andere bakken.
Ter verkrijging van een betere kwaliteit rootte men in de Leie meestal
tweemaal en de eerste keer heette dan voorcoting. Het vlas werd vóór
het genoeg geroot (gaar) was, uit de bakken gehaald en op de meers
{weide) in kegelvormige hokjes —- kapellen — te drogen gezet. Om
de bundels over de droogplaats te verspreiden maakte men gebruik van
een lage lange platte uitvoerkar, die de naam droeg van slak. W a s het
vlas droog, dan werd het opnieuw tot bossen gebonden en in de kasten
in herroot gezet.
Ook hier en daar in Nederland werd de Leie-roting met succes toegepast nl. te Rijsoord in Oude Waal, te Molenend (Fr.) en te
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Zo zag dertig jaar geleden de Lete er uit: honderden hekkens gevuld met vlas
en verzwaard met stenen drijvende in de rivier.

Appingedam in speciaal ervoor gegraven kanaaltjes. Dit waren echter
op zich zelf staande gevallen en „de vlasserij in Nederland" heeft nooit
volgens deze methode geroot. Terwijl bij het laden en lossen de bakken
in België nog steeds voor een gedeelte in het water stonden en deze
werkzaamheden hierdoor bemoeilijkt werden, had men in Rijsoord een
installatie bedacht, die dit zeer vergemakkelijkte : op twee kettingen,
die aan palen waren bevestigd, was een houten platform gemonteerd,
dat men door het strak draaien en vieren der kettingen deed rijzen en
dalen. Voor het lossen dreef men een kast boven het platform en hees
deze vervolgens door het aandraaien der kettingen boven water en liet
haar na het vullen weer zakken. De installatie droeg de naam van dok.
Tientallen jaren heeft over de Leie — „the Golden River" — de
fabel de ronde gedaan, dat haar water eigenschappen zou bezitten, die
het rotingsproces op niet te evenaren wijze zouden begunstigen, en
derhalve geen vlas ter wereld ooit met het Kortrijkse zou kunnen
concurreren.
De wetenschap wist echter reeds dat, voor het op gang brengen en
doen verlopen van het oplossingsproces, aan het water geen bijzondere
positieve eisen gesteld worden, dat het wel bepaalde bestanddelen kan
bevatten die remmend werken nl. ijzer, aluminium en zout, en dat deze,
voor het roten niet bevorderlijke hoedanigheden, in het water van de
Leie zeker niet minder werden aangetroffen, dan in menig ander voor
roting gebruikt water.
Dat het Kortrijkse vlas toch een superieure kwaliteit en betere kleur
had, meende men te moeten toeschrijven, behalve aan de grote vakbekwaamheid van de Vlaamse vlasser en de grote zorg die aan het
sorteren besteed werd, aan de langzame, zachte, gelijkmatige stroming
van de rivier,waardoor een regelmatige verversing werd veroorzaakt,
die onreinheden in het water en de slijmerige oplossing van de schors
of bast wegspoelde en zo het vlas zijn geelgrijze kleur gaf.
Dit langs kunstmatige weg te bereiken, is het doel van vele onderzoekingen geweest. En toen men bij de warmwaterroting hierin was
geslaagd en het proces tevens van 6 à 10 dagen tot 3 à 5 dagen was
bekort, verloor de Leie langzamerhand haar betekenis en de vroeger
hooggeroemde rootmethode vindt op het ogenblik, evenals de bovenbeschreven blauwroot, geen toepassing meer.
Na langdurige en veelsoortige experimenten heeft de roterij haar
huidige vorm gekregen, en die reeds enige tientallen jaren, in grote
trekken althans, onveranderd bewaard, zodat we mogen constateren,
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dat in de ontwikkeling een voorlopig rustpunt zeker is bereikt.
De coterij bevat een variabel aantal betonnen bakken — in VI. en
ook wel in Z.V1. putten genoemd — die bij het oudere type gedeeltelijk
in de grond zitten en die men dan bovenlangs moet vullen (VI. en
Z.V1.). Als het vlas erin zit, worden er houten hekken opgelegd,
waarvan de balken zich onder de overstekende randen van de bak
vastklemmen, als het vlas onder watet wordt gezet (gestoken VI. M.,
Kr. opgelaten) en die zodoende zorgen dat het onder blijft. De nieuwere
typen zijn boven de grond geheel in beton uitgevoerd en hebben in
een buitenwand een waterdichte ijzeren deur, waarlangs het vullen
geschiedt.
Verder bevat de roterij een reservoir voor koud en soms voor warm
water en verder een ketel, waarin het benodigde water warm wordt
gemaakt.
Als men nu een bak, die afmetingen heeft van ongeveer 4 X 4 X 2 m
heeft ingezet — in Holl. spreekt men van inleggen — gaat men het
vlas eerst ontlogen d.w.z. men laat water van 18°—22° in de bak lopen.
Ongeveer 8 uur lang laat men grond en andere voor het rootproces
nadelige onreine stoffen van het vlas weken om deze, na het verstrijken
van die tijd, met het water te doen weglopen. I.p.v. ontlogen zegt men
ook wel — o.a. in Z.V1. — op koud water zetten.
Opnieuw brengt men nu water op het vlas, doch nu van ruim 30°,
waarna de bacteriën, de agenten, de actieve factoren, van het rotingsproces, tot ontwikkeling komen. Tweemaal per dag, 's morgens en
's avonds, moet men nu spoelen — in VI. en Z.V1. zegt men ook wel
sproeien en in Kr. verversen — waarbij vers water, uit het warmwaterreservoir of recht uit de ketel, onderlangs in de bak wordt gevoerd.
Men heeft dan óf tevoren de bak voor Vio laten leeglopen óf het oude
water loopt bovenlangs weg, terwijl men onderlangs vers aanvoert.
Het spoelen is nodig om het water op temperatuur te houden en ook
om het verzuren tegen te gaan.
In de verschillende fasen van het proces zijn nl. onderscheiden
groepen bacteriën werkzaam en hieronder zijn er die bepaalde zuren
afscheiden. Door de oplossing van de pectine nu, en vooral van die van
de schors of bast, ontstaat aan de oppervlakte van het water een
slijmerig vlies. Indien dit vast aaneengesloten en dik wordt, zodat het
de ontsnapping van de afgescheiden zuren belet, bederft het rootwater
(verzuurt) en het proces valt geheel stil. Door het spoelen nu wordt de
vorming van dit vlies belemmerd.
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De rootbaas, stoker of roter, op wie de gehele verzorging van de
roterij rust, volgt het verloop van de roting voortdurend en als hij denkt
dat de bak gaar (Br. en Holl., in VI. genoeg geroot, Z.Vl. fer genoeg.
Drs. goed, Fr. klaar) is, keurt hij op gelijke wijze, als boven bij de
slootroot beschreven, nl. door te kijken of de houtpijp al los is van de
vezel. Bij de bakken, die geheel boven de grond zijn gebouwd, heeft
men hiervoor in de bovenkant een gat gelaten, dat tijdens de roting
met een houten luik is afgedekt en in Br. en Holl. mangat, in Kr. en
Z.Vl. kijkgat en in V l . W . trekgat wordt genoemd.
O p het juiste ogenblik vast te stellen dat de roting moet worden
beëindigd, is van het allergrootste belang. Als men het vlas nl. niet lang
genoeg Iaat zitten, laten de houtdelen, doordat de pectine niet in voldoende mate is opgelost, zich bij de verdere bewerking slecht verwijderen. Men zegt dan dat het vlas niet #aar is (in Holl. en Fr. teai)
of, met een oudere uitdrukking, dat het sterkgeroot is, d.w.z. zo geroot,
dat het lint zijn grote kracht heeft behouden.
Veel gevaarlijker, want veel ruïneuzer in haar gevolgen, kan de
overroting, het te laat afbreken van het rootproces, zijn. De vezelbundels zijn nl. opgebouwd uit primaire vezels, die een breedte hebben
van 0,04—0,07 mm. en een lengte van 3—5 mm. (aan de voet zijn ze
kleiner dan boven) en onderling verbonden worden door licht verhoute
pectine. Wanneer nu de niet verhoute pectine van de schors en die
tussen lint en houtpijp is opgelost, begint ook de verhoute die de
primaire vezels verbindt zich te ontbinden, waardoor natuurlijk de
sterkte van het product verloren gaat. Het vlas is gecotoniseerd, heet
het in de wetenschap, met een term die aan weinig vlassers bekend is.
Een bak is dus gaar als het eerste proces is voltooid en het tweede
nog niet is begonnen. Vlas dat men te lang heeft laten roten, noemt
men te gaar (Br. Holl.), te ver (Kr. en Z.Vl.), ot>errooi (VI. M. en
V l . W . ) of met een elders weinig, maar in Drs. nog algemeen gebruikte
term, zwakgeroot.
Is het ogenblik gekomen dat het vlas eruit kan, dan laat men de
bakken aflopen (in VI. en Z.Vl. zegt men een put aflaten) en daarna
gaat men ze uithalen of lossen (Drs. uitgooien en VI. trekken). Met
paard en wagen of een tractor worden de bossen vanuit de roterij over
het droogterrein, VI. M. het bos, elders meestal weide genoemd en in
Holl. het veld, verspreid, op z o n afstand van elkaar, dat er juist voldoende ruimte is om ze op te zetten (in Holl. en Drs. uitzetten en in
Holl. ook nog wel op bootjes zetten, Kr. kapellen, V l . W . en Z.Vl.
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(op-)stuiken en VI. M. rechtzetten). Dit gaat aldus in zijn werk : men
neemt van de bundel een derde of vierde deel, houdt het vlas met de
linkerhand bij het topeinde vast, spreidt de voet met de rechterhand
in één doorgaande beweging waaiervormig tot een cirkel over de grond
uit en trekt het dan met beide handen aan de Aa/s of nek ten weinig op.
De zo gevormde vlaskegel wordt in Br. en Holl. hok. in Kr. kapel,
Z.VL, VI. M. en Vl.W., Drs. en Fr. stuik genoemd. Het is zaak dat
de kapellen goed gezet worden : staan ze te steil dan waaien ze licht
omver en hebben ze [lauwe benen (Br.), zakken ze boven de voet door,
dan vangen ze bij slecht weer veel te veel regen en drogen slecht.
De bedoeling van het in hokken zetten is echter niet alleen het vlas
te laten drogen, maar ook het te bleken : door inwerking van de zon
het lint een goede kleur te doen krijgen. Daarom moet alles gelijkmatig
aan de invloed van de zon worden blootgesteld en de kapellen, al naar
gelang de weersgesteldheid, na een halve of hele dag worden (om-)
gedraaid (Br. en Holl.). Dit heet in VI., Z.V1. en Drs. keren, in Fr.
omzetten en in Z.VL ook nog schudden. Ook hierbij moet men nauwlettend te werk gaan. Men pakt een hok met beide handen in de lenden,
ongeveer op de helft van de hoogte, en zonder het op te lichten sleept
men het een paar passen in schuin-voorwaartse richting, naar de plaats
waar het moet komen te staan. Dan keert men het binnenste buiten,
spreidt de natte pezen (Br.) of strengen (Br., Drs., V l . W . en Z.V1.)
— in Kr. en VI. M. spreekt men van stressen en in Holl. van bonken —
de samengeplakte stengels dus, goed uit elkaar en duwt dan, na de
kapel nog even opgetrokken te hebben, met beide handen in de lenden
van de stuik om hem vast op de benen te zetten. De top bindt men soms
met een enkele harrei tezamen, om het geheel wat meer stevigheid te
geven.
Bij dit alles is het hoofdzaak te zorgen, dat men de gelijklopendheid
der stengels bewaart, zodat ze niet dwars en scheef over elkaar komen
te zitten : men mag het vlas niet verhooien (Z.V1. en Drs.) vernesten
of vernestelen (Kr.), geen pijlen maken (Br.). Bij het opzetten zowel
als het keren zijn de werklieden weer in een schuine rij opgesteld, zoals
het bij het plukken gewenst was, om elkaar bij het uitspreiden van de
hokken niet te hinderen.
Is het vlas zo één of tweemaal gekeerd, voldoende gebleekt en
gedroogd, dan worden de kapellen weer met drie of vier bij elkaar tot
een bos gebonden en in de schuur opgeslagen. De op het droogterrein
achtergebleven vlasstengels, in Br. weer pijlen en op de meeste andere
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Giroot rías zoals het in kapellen of hokken of stuiken op de droogueide staat
om te drogen en te bleken

plaatsen harreis, VI. rakeling. Fr. veldruig geheten, worden met een
grote houten hark verzameld en in een afzonderlijke bos (Br. schooier)
bij elkaar gebonden.
Z o vraagt het oplossingsproces bij de warmwaterroting dus aanmerkelijk minder tijd dan vroeger in koud water. De gemiddelde tijd die het
vlas moet zitten, schat men op 80—90 uur en wel zo dat het beste vlas
de langste roottijd vraagt. Doch ook vlas dat nog maar pas geplukt is en
dat men in VI. groen vlas noemt in tegenstelling tot dat, wat reeds
langer geplukt is en rauw vlas heet, gaat ongeacht de kwaliteit, meestal
ver over het normale aantal uren : zulk vlas is nog in zijn broei, zegt
men, en root daarom slecht. Het best verloopt de roting als het vlas
al een half jaar gezeten heeft, dus na de oogst bewaard is tot het
volgend voorjaar.
Het rootseizoen loopt van einde maart tot eind juni en van begin
augustus tot in oktober. In juli is het onderbroken voor het plukken en
oogsten en van november tot maart verhinderen de weersomstandigheden het drogen. Trouwens ook tijdens de huidige roottijd, in de
meest geschikte periode van het jaar, komt het herhaaldelijk voor, dat
het vlas op de droogwei afregent (Z.V1. verregent) d.w.z. als het nog
maar pas op het veld staat door een zware regenbui wordt overvallen,
zodat het lint beschadigd wordt en een veel te bleke bijna witte kleur
krijgt.
Sinds lang heeft men veelsoortige pogingen gedaan deze moeilijkheid
te ondervangen door het weidewerk (het velden zegt men in Holl.)
te mechaniseren. Thans is in enkele grote fabrieken in Nederland een
dergelijke drooginstallatie, droger genoemd, in gebruik. Hierbij wordt
het vlas, als het uit de rootbakken komt, op transportrekken, die aan
elkaar gekoppeld zijn en zo een band vormen met een totale lengte van
800 m, uitgespreid. De band of ketting van transportrekken loopt
onafgebroken rond en gaat beladen met nat vlas boven in de droogkast
of droogtoren. Deze heeft de vorm van een tienhoekig prisma, is 6,5 m
hoog, heeft een middellijn van 9 m. en is vol hete lucht. Nadat de
rekken met vlas nu boven in de toren zijn binnen gekomen, lopen zij
spiraalvormig in ronden omlaag, terwijl de hete lucht het vocht aan
het vlas onttrekt. Wanneer het dan na ongeveer een half uur van
onderen de toren verlaat, is het geheel droog.
Voordat het drogen begint is het vlas eerst nat-ontschorst, gerolperst
of kortweg geperst. Deze behandeling wordt in sommige grotere bedrijven ook wel aan het vlas gegeven zonder dat men over een droog65

installatie beschikt. Het doel ervan is tweeledig nl. de bast of schors,
die bij het roten tot een slijmerig vlies is opgelost en waarvan de
gehele of gedeeltelijke verwijdering bepalend is voor de kleur van het
lint, weg te nemen èn het droogproces te verkorten. Het vlas wordt
dan eerst ter afspoeling door een bak water gevoerd en vervolgens
tussen twee rubberrollen geperst, gemangeld a.h.w., waarbij ongeveer
een derde van het water eruit wordt verwijderd. Daar hierbij echter
gemakkelijk vezelverschuivingen en lintbeschadigingen kunnen optreden wordt het niet veelvuldig toegepast en blijft altijd beperkt tot de
minder- en middelsoortige vlassen.
Behalve alle boven beschreven waterrootmethoden heeft men van
oudsher nog een andere rootwijze gekend nl. het dauwroten. Het is in
alle andere vlasstreken van het Ned. taalgebied slechts weinig gebruikelijk en tot de slechtere kwaliteiten beperkt, maar in Zeeuws Vlaanderen, het Land van W a a s en het Meetjesland wordt het veel toegepast.
Bij het velten, laven, spreiden of bleken zoals men deze rootwijze
respectievelijk in Kr., Z.V1., Vl.W., en VI. M. ook wel noemt, wordt
het vlas in een dun laagje op weiland of akker gespreid (uitleggen
zegt men in Holl. en VI. M.), om zo aan de inwerking van het weer,
vooral van regen, mist en dauw te worden blootgesteld. De bij dit proces
werkzame microben zijn andere dan bij de waterroot nl. schimmelbacteriën, maar voor de rest voltrekt heel het proces zich op gelijke
wijze. Daar de roting aan de onderzijde sneller gaat dan boven en ook
de kleur door de niet-inwerking van de zon donkerder zou worden,
moet het vlas, wanneer het enige tijd in sprei heeft gelegen, worden
gekeerd ( wenden Drs. ). Dit doet men door er een lange enigszins
gebogen keerstok (in Kr. pers, VI. M. keerpers. Drs. wendhout en
Z.V1. en V l . W . keerkodde genoemd) onder te steken en het vlas om te
wippen. Op gelijke wijze als bij de waterroting controleert men de
voortgang van het proces en blijkt het vlas gaar te zijn, dan gaat
men het oprapen (rapen V l . W . en VI. M. rechten in Kr.) en in kapellen
te drogen zetten.
Toen men in Z.V1. de rootwijze nog niet zo goed kende, liet men het
vlas niet ver genoeg roten, maar bond het voordat het gaar was reeds
in bossen, wierp deze in een sloot en liet ze daar nog een paar dagen,
als bij de drijfroting, liggen. Een paar maal per dag werden ze gekeerd,
wat men doppen noemde. Sinds men echter in de vorige wereldoorlog
onder leiding van uitgeweken Belgen de techniek van het dauwroten
beter leerde, blijft deze nabewerking achterwege.
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Tenslotte bestaat er nog het chemisch roten, dat echter nog in het
stadium van het wetenschappelijk experiment verkeert, althans alleen
nog maar op een proeffabriek toepassing vindt, en bij de vlasser alleen
bekend is uit weinigzeggende artikelen in zijn vakblad en door de
geldelijke bijdragen die men van hem vraagt om de experimenten voort
te zetten. Zoveel is hem duidelijk, dat men langs chemische weg de
pectine tussen vezel en hout oplost en met een juistere benaming wordt
het dan ook wel chemisch ontsluiten genoemd.
Een vlasser die bedacht is op de kwaliteit van zijn product, laat het
vlas na het roten enige tijd in de schuur zitten : het lint is dan dor en
open, zegt hij, en heeft enige tijd nodig om zijn natuur terug te krijgen
en zich te sluiten. Pas na het verloop van een paar maanden begint hij
aan de verdere bewerking : Het braken en het zwingelen·.
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BRAKEN E N Z W I N G E L E N
De gehele verdere bewerking van het vlas is erop gericht de houten
stengel, waar de vezelbundels nu los rondom liggen, te verwijderen. De
eerste behandeling die men daartoe geeft is het braken (VI. brakelen).
Het oudste werktuig, dat door de huidige generatie alleen in Friesland nog gekend wordt, was de handbraak. Deze bestond uit een
onderstuk, lade genoemd,
dat gevormd werd door
twee houten poten, staande in een balk en van
boven met elkaar verbonden door drie, enige centimeters van elkaar, parallel lopende plankjes.
Deze vormden a.h.w. een
lange smalle rooster met
twee gleuven. Verder had
men een bovenstuk, klapper geheten, bestaande uit
Handbraak
een balkje met in het midden een diepe gleuf, en
dat zodanig in het onderstuk was bevestigd dat men het op en neer
kon bewegen. Drukte men deze klapper nu neer, dan paste de middelste
spijl van de rooster in de gleuf van het balkje en de zijkanten van het
balkje in de gleuven van het onderstel. De zo in elkaar grijpende
verticale messen van onder- en bovenstuk, in Fr. rechters genaamd,
wanen vaak bezet met ijzer. Door nu op het onderstuk een hoeveelheid
vlas te spreiden en het bovenstuk, dat voorzien was van een handvat,
dat wel staart genoemd werd, neer te klappen, werd de houtpijp
gebroken en bleef in kleine stukjes nog aan het lint kleven of viel als
„sjudden" (Fr.) op de grond. Terwijl men met de ene hand de klapper
op en neer deed, verschoof men met de andere het vlas, zodat het van
top tot voet gebroken werd.
Dit of een soortgelijk werktuig is ook in alle andere vlasstreken van
het Nederlandse taalgebied in gebruik geweest, maar daar al sinds zo
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lang verdwenen, dat de huidige vlasser het niet meer heeft gekend en
we woorden als „vijf-" en „zevenschener", braken met vijf of zeven
„messen" of „schenen" en „(oude Vlaamse) knappe" — een bepaald
type onder dit soort werktuigen — niet meer tot zijn taalschat mogen
rekenen.
Een ander oud werktuig, dat alleen in de Friese vlasserij tot in de
20e eeuw in gebruik is gebleven is de beuk of beukhamer. Deze diende
om het vlas voor het braken nog een voorbewerking te geven (te
beuken)en was in vorm gelijk aan die, welke men in Kr. gebezigd heeft
voor het ontzaden, alleen met dit verschil, dat hij van onderen geribbeld was.
Z o is ook het voordrogen of vuren tot voor ongeveer dertig jaar in
Friesland in gebruik gebleven, nadat het overal elders reeds lang was
uitgestorven. Hierbij werden enige schoven tegen elkaar boven een
ijzeren pot geplaatst, waarin
„sjudden" lagen te smeulen.
Ook zette men het vlas wel
in kasten met een bodem van
gaas, die dan boven een
vuurput werden geplaatst,
waarin eveneens brandende
afvallen warmte ontwikkelden. Dit vuren had ten doel
het vlas goed droog en bros
te maken, zodat de houtpijp
gemakkelijk door de rechters
van de braak zou worden
gebroken.
In Vlaanderen had echter
al sinds ongeveer 1870 de cilinder of brakel de plaats ingenomen van
de „knappe". Hij bestaat uit twee houten rollen, waarin over de gehele
breedte plaatijzeren baleinen zijn opgericht, die baren genoemd worden.
Die rollen zijn, als bij een wringer, boven elkaar geplaatst en wel zo,
dat de baren van de ene rol in de tussenruimten van de andere grijpen,
zodat het vlas, dat er tussendoor wordt gevoerd, gebroken wordt.
Aanvankelijk werd de cilinder met de hand gedraaid, later machinaal
in beweging gebracht en i.p.v. één stel rollen plaatste men er dan twee,
drie of meer achter elkaar. De bewerking werd in VI. voortaan vaak
i.p.v. brakelen, cilinderen genoemd.
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In Z.Vl. gebruikte men hetzelfde werktuig als in VI., men noemt het
daar bookmolen, met een herinnering aan de oude bewerkingswijze
met de hamer.
In Br., Holl. en Drs. was over het algemeen een ander model in
gebruik, rolbraak of tonbraak genoemd, die wel op hetzelfde principe
berustte, maar boven drie kleine rollen en beneden één grote bevatte.
Bij deze en bij de enkelvoudige cilinder werd het vlas enige malen
heen en weer bewogen, doordat men met de draaier (Drs.) — Z.VL,
V l . W . en VI. M. kruk ; Kr. wrange ; Holl. zwing en Br. zwengel —
op en neer ging, om daardoor de houtpijp zo goed mogelijk te breken.
Het vlas werd met een handvol tegelijk vóór de braak op een insteekblad — dat in VI. wel schoot werd genoemd — zo breed mogelijk uit
elkaar gespreid en dan tussen de rollen gestoken. Aan de andere kant
ving men het weer op, waarna de stukjes hout — in Br. en Holl.
scheven, in VI., Z.Vl. en Drs. lemen genoemd — voorzover zij reeds
geheel van het lint waren los geraakt, eruit werden geschud. Hierna
maakte men de handvol, in VI. pooi, door afplukken en bijnemen van
uitstekende vezels zoveel mogelijk gelijk, draaide hem tot een knot ( Br. )
tezamen en lei hem in de braakstoel. Deze bestond uit vier staande
houten balkjes van ongeveer 1,30 m lang
met op een hoogte van 80 cm. een vlak van
dwarse plankjes met spleten ertussen en een
oppervlakte van ongeveer 35 X 25 cm Hierop werden de gebraakte handvollen — in
VI. bcakelingen geheten — tot een bundel
— Kr. cilinderbundel genaamd — verzameld, om dan samengebonden op het zwingelen te wachten.
Voorzover het braken niet met het
zwingelen tot één machinale bewerking is
samengesmolten, gebeurt het nog met eenzelfde, maar dan door electriciteit gedreven
Braakstoel
werktuig.
Nadat bij deze voorbewerking de houtpijp reeds voor een deel
gebroken uit het lint is gevallen, komt nu het zwingelen, dat de algehele
verwijdering van de scheven en verdere zuivering van de vezel tot
doel heeft.
De in Friesland tot voor enige tientallen jaren gevolgde werkwijze
was sterk afwijkend van de overal elders gebruikelijke en droeg dan
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ook een eigen naam. Ze heette
slijpen en het werktuig waarmee men dit deed slijp of
slijpbraak. Het was bijna gelijk
aan de gewone braak, met
alleen dit verschil, dat in het
onderstuk maar één gleuf zat
i.p.v. twee, de klapper bijgevolg
maar uit één rechter bestond en
dit een ijzeren i.p.v. een houten
mes was. Terwijl men de klapper nu neergedrukt hield, trok
men het vlas onder het mes
door, zodat de scheven eruit werden geschraapt. Hoewel men
hierna soms nog een bewerking gaf met de ook elders vroeger
gebruikelijke handzwingelspaan — een beuken- of notenhouten plankje
van ongeveer 30 cm. breed, met ronde hoeken en een stevig handvat,
waarmee men langs het over een zwingelbord hangende vlas sloeg —
was het slijpen toch vaak de enige en in ieder geval de hoofdbewerking
tot het verwijderen van de houtdelen. En deze oude benamingen —
slijpen en braken — bleven veelal ook nog in zwang, toen men een
meer modem werktuig leerde kennen in de vorm van de zwingelmolen.
Sinds ongeveer 1875 was er in Vlaanderen en elders onder de naam
van stecmolen een werktuig in gebruik, dat een, nog wel vrij primitieve,
mechanisatie was van het handzwingelspaantje. Men had hierbij aan
een ijzeren wiel 8, 10 of 12, aan één zijde gescherpte plankjes gemonteerd, zwingelspanen geheten (Br. en Holl.) — in Drs. zwingels en in

Zwingelbord en -spaan
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Z.Vl. en ook in VI. Zwingelzeilen — en aan de voorzijde langs het
wiel een zwingelbord (Vl.W., Kr. plank) opgesteld. O p een hoogte
van ongeveer 1,10 m liep in de breedte van het bord een inkeping
— kraag geheten — waardoor een handvol gebraakt vlas langs de
voorzijde van de plank werd geschoven, terwijl men het aan de achterzijde met de linkerhand vasthield. Aanvankelijk werd nu de molen
door een ander met de hand gedraaid en terwijl de zwingelaar het
vlas in de kraag op en neer bewoog, sloegen de zeilen of spanen de
scheven uit het lint.
Al spoedig werd in de aandrijving verbetering gebracht door het
uitvinden van de trapmolen (VI. tredmolen). Hiervan bestonden twee
typen. Bij de eerste stond de zwingelaar op één been en trapte met het
andere — als een scharensliep — de molen, terwijl hij intussen zijn
poot vlas langs de spanen — VI. : zeilen — hield, die in Br., Holl. en
Drs. niet van hout maar van ijzer waren. Bij het andere type waren er
twee zulke trappers, zodat de aandrijving met beide voeten geschiedde,
terwijl men dan op een achter zich gemonteerd fietszadel of een gelijkvormig plankje zat.
Later zijn de molens geëlectrificeerd en de houten spanen algemeen
geworden, maar verder onveranderd tot op de dag van heden in gebruik
gebleven.
Het zwingelen met de molen is, zo goed als vroeger met de handspaan, een kunst die lang niet iedereen even goed verstaat. Wanneer
men ernaar streeft zo goed mogelijke kwaliteit te produceren, gebeurt
het in verschillende fasen, waarvan de eerste is het voorzwingelen (Br.
en Holl. ) — in Kr. verslaan, Z.VL, V l . W . kappen, VI. M. afkappen
en Br. en Drs. rattwslaan. Hierbij worden de scheven voor het grootste
deel uit het lint geslagen, terwijl de zwakke, gebroken en korte vezels
als afval onder de molen terecht komen. Deze afval, die nog voor
verdere bewerking verkocht of, als het op hetzelfde bedrijf gebeurt,
bewaard wordt, noemt men in Holl. en Br. lokken, in Kr. kroten, Z.Vl.
Vl.W., VI. M. klodden, in Drs. mokkegoed en in Fr., met een algemene
term, werk of hede. Soms heeft men voor dit werk een afzonderlijke
voorslagmolen, waarbij de spanen niet zo scherp zijn, als van een die
voor de verdere bewerking wordt gebruikt.
Heeft men nu twee brakelingen (knotten gebraakt vlas) zo voorgeslagen, dan voegt men deze tot één tezamen — waarvoor men vroeger
de naam twee-einder (Br., Holl.) had, een woord, dat alleen nog tot de
passieve taalschat van de oude vlasser behoort — en deze gaat men
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dan vectoeren (Кг.) d.i. een toer verder zwingelen. Twee van deze
vertoerlingen werden weer samen gevoegd tot wat men vroeger in
Brabant en Holland een viereinder noemde.
Vóór men deze gaat opzwingelen of opslaan (Drs.) wordt het bord
rond gezet d.w.z. de zwingelplank die verstelbaar is wordt van achter
verder van de molen geschoven. Dit doet men over het algemeen alleen
met de fijnere inslagvlassen, die in tegenstelling tot ketting-vlas (VI.
ketenvlas) minder kracht, maar betere kleur en fijnere draad (VI.)
behoeven. Het opzwingelen is er dan ook vooral op gericht, de bij het
roten tot een slijmerig vlies opgeloste schors, die door de inwerking van
de zon op de droogweide wel gedeeltelijk verdwenen is, maar voor de
rest weer op de vezel is vastgekleefd, te verwijderen. Als een fijne
krullige opslag — in Kr. piep geheten — vliegt hij bij het opzwingelen
de lucht in.
Men moet hierbij het vlas dwingen, d.w.z. het diep in de kraag
drukken en op een dikkere laag zwingelen. Dit weer in tegenstelling
tot het keten- of ketting-zwingelen, waarbij men het lint zoveel mogelijk
spaart om de kracht te behouden, het bord plat zet, en op de punt
zwingelt d.w.z. het vlas vóór in de kraag houdt. Hierbij moet men
echter oppassen niet te veel met de toppen van de zwingelspanen te
werken, daar men anders gevaar loopt te spinnen (VI.), de vezels in
elkaar te doen draaien. Bij het zwingelen wordt de vezel van iedere
stengel ook in fijnere draden gesplitst en deze laten zich met die van
andere stengels verbinden : als dit niet het geval is, doordat b.v. het
vlas niet genoeg geroot is, en men in het gezwingelde vlas het lint van
iedere harrei afzonderlijk kan terug vinden, dan spreekt men van apart
lint (Drs.) of breed lint (Br., Holl.) en dit geldt natuurlijk als een
slechte hoedanigheid. De afval die bij het opzwingelen verkregen wordt
noemt men in Br. schoonslag, in Holl. snuit, in Z.V1. zachte klodden, in.
VI. M. fijne klodden en in Kr. naturen of natuurkroten.
Wanneer het vochtigheidsgehalte van het vlas — ongeveer 12 % —
niet groot genoeg is, kan het deze gehele behandeling niet verdragen
zonder dat er de kwaliteit onder lijdt. Men zegt dan, dat het vlas moe
wordt en legt het enige tijd in een kelder fe rusten, om vocht op te
nemen, wat men in Kr. dampen of trekken noemt.
W a a r men de vlasserij zo fijn beoefent — en dat is practisch alleen
in Kr. en hier en daar in Br. en Holl. — bepaalt men tevoren van het
vlas of het voor ketting- of inslagzwingelen bestemd is. Men zorgt dat
de werktuigen in orde zijn en de spanen op tijd worden gescherpt of
6
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afgeschuind en dat aan alle eisen van het kwaliteits-werk voldaan
wordt : dat men goed t>oef houdt d.w.z. dat de voet effen blijft, alle
vezels gelijkelijk tot onder reiken ; dat men het vlas middendoor
zwingelt of op de voet weckt, d.w.z. de slagen in de hals en de lenden
doet komen, waardoor het lint hol gaat staan, men een brede voet
krijgt en niet — zoals wanneer men de slagen foutievelijk op de voet
laat komen — een buik ; dat de vezels gelijklopend zijn, dat het lint
niet gekwetst wordt, zodat er dwarse vezeltjes over liggen en men
zeggen kan, dat er Aaar op staat, dat het katoenachtig is, z'n borstels
opzet en ( in Kr. ) dat het op de rug van een beer gegroeid of berenvlas is.
Deze gehele bewerking van braken en zwingelen gebeurde vroeger
en voor een klein gedeelte, ook nu nog, in al of niet aan het huis
vastgebouwde schuurtjes, in Br. en Hol!, zwingelkooien, VI. -kotten en
cilinderkotten, Z.V1. zwingelstallen. Drs. -hokken en in Fr. braakhokken genaamd.
Zoals de benaming reeds doet vermoeden, waren dit kleine, vaak
zeer bouwvallige schuurtjes, die tegen het overvloedige stof, dat tijdens
de bewerking werd opgejaagd, geen andere luchtverversing hadden,
dan een paar valluiken — ook wel kortweg vallen genoemd.
Op de meeste plaatsen is thans echter de gehele zuivering een gemechaniseerd proces geworden, dat zich voltrekt in de zwingelturbine
(door de volksmond veelal tribune genoemd) en waarmee als volgt
wordt gewerkt.
De bossen worden eerst op de grond enigszins gelijk gestuikt en
vervolgens weer afgepijld. Als het vlas tweemaal geroot is noemt men
deze barrels in Kr. aftrek.
Daarna wordt het vlas op een sprei- of insteektafel tot een aaneengesloten gordijn uit elkaar gedaan en alle barrels worden tegen een
stuikplank, als bij de repelmachine, zo goed mogelijk gelijk gemaakt.
De insteker voert het onafgebroken, gelijkmatig en niet te dik tussen
een transportband, die het, bij het gateinde vastgeklemd, met zich
meevoert, terwijl het boleind, tot op de helft van de totale lengte, tussen
een zestal dubbele (braak-)rollen doorgaat. Zodra het hieruit komt
wordt het gebraakte gedeelte tussen een nieuwe band geklemd en
ondergaat de andere helft eenzelfde bewerking. De vrijgekomen
scheven vallen onder de braak op een schudgeul, waarlangs ze naar
het midden tussen de braken glijden, vanwaar ze worden weggezogen
naar de lokkenschudder (Kr. krotenschudder. Z.V1., VI.W., V L M .
kloddenschudder) of via een cycloon recht in een zak verdwijnen.
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Oude Hollandse en Brahantse tonbraak mei één grote rol onder en drie kleine hoven

De machinale braak of cilinder met vier paar rollen

Moderne Zwingelturbine ; vooraan een dubbehtel
hraakrollen, daarachter beide zwingeltrommels

Electrisch gedreven zwingelmolen

Het eindproduct voor de verkoop gereed:
een steen vlas

Onmiddellijk bij het uit de braak komen wordt het gateind weer door
een transportband opgevangen, die het vlas in de eerste zwingeltrommel
voert. Deze is 3,5 tot 4 m lang en ongeveer 1,30 breed en hoog. Midden
hierdoorheen voert de band het vlas en tegelijk slaan aan beide zijden
over de breedte van de hele trommel tegen elkaar indraaiende messen
de scheven en lokken uit het neerhangende boleind. Aan het einde van
de trommel wordt dit gezwingelde gedeelte weer vastgegrepen en in
de volgende trommel ondergaat het gateinde dezelfde bewerking. De
zwingeltrommel noemt men in VI. ook wel het zwingelveld.
De lokken of kroten worden afgezogen naar de elders in het gebouw
opgestelde lokken-, kroten- of kloddenschudder. Dit is a.h.w. een
spijkerbed van spitstoelopende ijzeren pinnen, dat in een voortdurende
heen en weer gaande beweging de scheven uit de vezels schudt en ze
door spleten op een gladde ijzeren plaat doet belanden vanwaar ze
naar onder de machine glijden. Hier worden ze afgezogen en via de
schevencycloon naar een zak getransporteerd. Soms heeft men daai
ook een pers staan, waarin de scheven tot pakken worden geperst om
dan later in de ketel van de roterij opgestookt te worden of aan
tegel- en platenfabrikanten te worden verkocht.
De lokken komen, in elkaar gekluwd als een vacht voorlangs van de
schudder vallen. Z e worden soms direct verkocht aan een lokkenboer
(Br., Holl. en Drs., kroten-veredelaar (Kr.) of kloddenkoper (Z.V1.,
Vl.W., VI. M.), een handelaar in afvallen, die de lokken verder zuivert,
veredelt door ze te braken en te zwingelen. Deze beide bewerkingen
zijn er opnieuw op gericht, de houtdelen uit de samengeklitte vezels te
verwijderen. Het zwingelen gebeurt op nagenoeg gelijke molens als
waarop het lint wordt gezuiverd, alleen zijn de spanen grover. De
kunst bij dit werk is, de aaneengesloten vachtdraden niet te verbreken
en ze toch zo schoon mogelijk te krijgen.
Vaak hebben de lokken echter op de grotere vlasserijen vóór ze naar
de lokkenhandelaar gaan al een behandeling ondergaan in de lokken-,
kroten- of kloddenmachine. Hierin worden de vezels telkens vastgehouden door een met gummi bezette rol, terwijl sneldraaiende zeer grove
braakrollen de kroten a.h.w. braken en zwingelen tegelijk. Dit gebeurt
een vijftal keren achtereen, waarna het goeddeels gezuiverde lint langs
een traag draaiende spijkermat de machine verlaat. Zó wordt het dan
aan de lokkenveredelaar verkocht die het met molens nog verder zuivert.
Deze zelfde behandeling met de lokkenmachine geeft men ook wel
aan slechte kwaliteiten vlas, soms na het gebraakt en snel door de
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turbine gejaagd te hebben. Dit product heet breekvlas.
Niet alleen de lokken ondergaan nog een zuiverende behandeling,
maar ook uit de scheven of lemen, althans voor zover ze afkomstig zijn
van de molens, worden op sommige plaatsen met de duivel de nog
bruikbare vezels verwijderd. Bij het duivelen worden de scheven, evenals
de afval van het lokkenzwingelen, in een soort trommel gedaan, waarin
zich een snel draaiende as met uitstekende pinnetjes bevindt. Door de
draaiende beweging winden zich de lange draden rond de as. Nadat
ze daarvan verwijderd zijn, worden ze bij de gezuiverde lokken gedaan,
terwijl de kortere vezeltjes onder de naam van déchets (Kr.), in Holl.
ook wel kort genoemd, nog verkocht worden naar katoenspinnerijen.
De duivel behoort echter niet tot de uitrusting van het normale Nederlandse en Vlaamse kleinbedrijf en zijn werkwijze en product zijn er
dan ook vrijwel onbekend.
Vroeger noemde men ook de lokkenschudder, toen hij nog niet met
de turbine één geheel vormde, maar een afzonderlijke machine uitmaakte, dienende om aan de te zwingelen lokken een voorbewerking
te geven, wel duivel, welke benaming men ook nu nog ene enkele keer
hoort.
Zoals begrijpelijk is, ontstaat bij al deze bewerkingen nog al wat
stof. Dit wordt onmiddellijk op de plaats waar het gevormd wordt
door de stofafzuiging (-zuiger) naar een stof kamer gedirigeerd, waarin
de grotere deeltjes verzameld worden en waarlangs de kleinere de
buitenlucht ingaan.
Wanneer men zijn vlas dan (af-)geturbiend, (af)getucbineerd (VI.)
heeft en het van goede kwaliteit is, dan is het lonend en in het Kortrijkse algemeen gebruikelijk het nog eens met de molen oper te
zwingelen, daar het — ook al kan men het toerental van de machine
regelen naar gelang de soort — nooit zo zuiver naar zijn eigen aard
bewerkt wordt als met de hand.
Uit deze gehele beschrijving van de vlasbereiding blijkt wel, dat van
een goede vlasser groot vakmanschap gevraagd wordt, dat hij, wat
men noemt vlashanden moet hebben. Vooral wanneer het gewas op
het veld min of meer verongelukt is — gelegerd, door elkaar gewaaid
of door ondeskundigen behandeld is — blijkt de betekenis van vakkennis. Een vakman werkt het vlas bij iedere volgende bewerking
steeds meer naar zich toe, terwijl een leek het steeds verder fan zich
afwerkt d.w.z. de eerste reddert de chaos steeds verder op, terwijl de
laatste hem voortdurend groter maakt. Hoe minder er met de hand nog
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aan de behandeling van het vlas gedaan wordt, hoe belangrijker die
onderdelen voor een goed eindproduct juist worden.
Daarom zijn de vlassersscholen (vakscholen voor vlasbereiding) te
Koewacht en Standdaarbuiten, waar een volledige vakopleiding gegeven wordt, en de vele avondcursussen in onderdelen, van groot
belang voor het behoud van het vakmanschap. Te weinig wordt van
deze mogelijkheden, die vlak na de diepste crisis der jaren dertig in het
leven geroepen zijn, gebruik gemaakt, evenals van de voorlichting die
de vlasmeester (directeur van de vlassersschool) op het bedrijf kan
komen geven.
Omdat vakkennis in normale tijden altijd nog beloond wordt, zal
ook de laatste bewerking, het opmaken (Br., Holl., Drs.) en opdoen
(elders), die het lint nog krijgt en die in tijden van hoogconjunctuur
soms al achterwege werd gelaten, niet licht haar betekenis verliezen.
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H E T OPMAKEN EN VERKOPEN
Na het zwingelen heeft men de handvollen weer tot een pooi (Kr.)
en VI. M. pop (Z.V1., Vl.W., Drs. en Fr.) Br. en Holl. knot, gedraaid,
en daarna met ongeveer 30 bij elkaar tot een pak gebonden.
Wanneer men nu het vlas gaat opmaken (VI. en Z.V1. opdoen en
Kr. ook botenmaken) maakt men deze pakken weer los en poot voor
poot wordt weer onder handen genomen. In de kleine huisindustrie
verricht men dit werk in zwingelkooi of schuur, in grotere bedrijven
in de opmakerij, in Kr. botenkamer geheten. Men neemt hierbij een
knot vlas in de linkerhand, spreidt het tegen het linker been, terwijl
dit in gebogen stand wordt gehouden, en kamt het met de vingers van
de rechterhand uit. De laatste aanklevende houtdeeltjes worden hierbij
verwijderd, de vezels los en gelijklopend gemaakt en in de voet zo goed
mogelijk gelijk getrokken. Evenzo kamt men de top met de vingers uit
en omdat hier vaak knoopjes in zitten haalt men die nog even over
de hekel.
Dit is een in schuine stand op een voetstuk bevestigd plankje, waar
ijzeren pinnen zodanig in zijn aangebracht,
dat ze in verband staan d.w.z. de spijkers
van de tweede rij staan precies midden
tussen de openingen van de eerste en de
derde : die van de vierde midden tussen
die van drie en vijf enz.
Van het vlas dat men op deze wijze met
vingers en hekel uit de handvol kamt, worden de lange vezels opnieuw bij het lint
genomen en de rest als afval op de grond
gegooid, om straks onder de naam van
snuit (VI. snuitjes of kammerling en in Z.V1. trekling) te worden
verkocht. De snuit van het gateinde is dan beter dan die van de top,
omdat daar meer knoopjes in zitten. Op plaatsen (Holl.) waar men de
afval van het opzwingelen ook wel snuit noemt, onderscheidt men dan
zwingel' en opmaaksnuit.
Vroeger gebruikte men bij deze laatste opzuivering nog verschillende
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gereedschappen, die niet meer tot de inventaris van de vlasserij behoren.
Z o werd met een schrabmes (Br., Holl.), een 20 cm lang en 5 tot
7 cm breed ijzeren mes met houten
handvat, de schrab, de laatste nog
aan het lint vastgekleefde houtdeel
tjes weggewerkt. Het meer in het
Noorden gebruikelijke ribben met een
rib- of ribbelmes, beoogde hetzelfde
als het schrabben. Het hierbij dienst
doende werktuig was echter ongeveer
Schrabmes
2 dm breed en 1 dm hoog en was
van boven voorzien van een steekje :
het had dus meer de vorm van een
schoffel. Men deed dan een leren schoots
vel aan en terwijl men daarop het vlas uit
spreidde duwde men er hard drukkend het
ribmes van boven naar beneden overheen.
Een ander voorwerp, dat men in dit
laatste stadium van bewerking op sommige
plaatsen (Br. en Holl.) nog wel gebruikte,
was een ijzeren mes met driehoekige inke
Ribmes
pingen erin, als bij een zaag. Hiermee кашde men het lint nog eens uit ; het
droeg de naam van tandenmeester 6 .
W a t men, in Vlaanderen vooral,
nog wel eens gebruikt in de boten
kamer is de borstel. Dit borstelen
heeft hetzelfde doel als het gebruik
van schrabmes en tandenmeester
hadden, nl. nog op het lint klevende
TanJenmeejter
houtdeeltjes — schubben ( Br., Holl. ),
neien (Kr.), krets (Vl.W.) of net' B i j D. G r o t h e : Mechanische Technologie, Gorinchem 1879, pag. 272 vv.
vindt men o.a. schuren en schuurblok opgegeven als technische termen uit de vlasserij.
Het laatste was een loodrecht in een voetstuk staande plank, van boven met ijzer
beslagen, waarover men een handvol vlas bij herhaling heen en weer schuurde,
om het lint glad en glanzig te maken. Het gebruik van dit werktuig is zeer plaatselijk
geweest of het is mèt zijn benaming reeds zolang in de geschiedenis verdwenen, dat
ik niemand getroffen heb die het nog kende — zodat beide woorden niet tot de taaischat van de huidige vlassers gerekend mogen worden.
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tens ( V L M . ) geheten — door een bewerking met de stalen kam te
verwijderen.
Behalve het wegwerken van de laatste onzuiverheden heeft het
opmaken ten doel, het lint nog eens te sorteren (Kr. vertezen). Als het
vlas door weersinvloeden ongelijk van kleur, bont, is geworden, gedeeltelijk beschadigd of zoals de Westvlaming zegt „barré" is, dan
moeten de ongelijk-kleurige bonte pezen (Br.), strengen (Holl.) of
stressen (Kr.) eruit worden gehaald en als uitschot van de partij
(rebut Kr.) afzonderlijk worden verhandeld.
Heeft men nu een knot gezwingeld vlas zo geheel opgezuiverd en
gesorteerd, dan draait men hem op gelijke wijze als na het zwingelen
aan het gateinde weer een slag om en legt hem in het opmaakbakje.
Dit is een plankje van ongeveer
10 cm breed en 80 cm lang met
aan beide zijden, 15 cm van de
uiteinden verwijderd, opstaande
latjes. Dit geheel staat op pootjes
van 70 cm.
De jongste die in de opmakerij
werkt, moet van snuit of wankleurig vlas bandjes (VI. botebanden)
draaien. Deze worden bij de opstaande latjes over het plankje gelegd, vóórdat de knotten opgemaakt vlas in het bakje komen.
Acht of negen zulke handvollen worden met twee bandjes bij elkaar
gebonden, tot een steen, Kr. ook boot. Van boven loopt deze in een gedraaide punt uit en in de voet moet hij goed gelijk en vol, vierkant zijn.
Een steen is een Engelse gewichtseenheid van 2,82 kg. Voor de
Rotterdamse handel deed men vroeger 36 stenen in een baal en tien
van zulke balen wogen een Engelse ton of 1015 kg.
Nauwlettend werd er toen op het gewicht van iedere steen toegezien.
Deze was dan opgebouwd uit 4 of 5 ongeveer gelijke poppen, die ieder
afzonderlijk 1,5 dm van de top stevig met een vlasbandje waren
ombonden, terwijl dan op dezelfde hoogte een nieuw bandje vijf poppen
tot een steen tezamen bond. Het tweede bandje aan de voet kende men
toen nog niet. In Holl. heette zo'n vierde of vijfde deel van een steen
wel lid en in Br. en Kr. lee.
Had men een steen geformeerd, dan werd hij gewogen en als men
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zag dat hij te licht was, moest er worden bijgestoken. Met behulp van
een houtje voorzien van een inkeping werd een tresje vlas tussen de
vastgesnoerde bandjes geprikt, tot het vereiste gewicht was bereikt.
W a s hij reeds te zwaar, dan moest men uitplukken, wat vaak nog
moeilijker ging dan bijsteken. Bij deze werkzaamheid gebruikte men
vroeger i.p.v. het opmaakbakje wel de tang of knijpelaar (VI.) waarin
de steen werd vastgeknepen en dan aan de zolder of een balk opgehangen.
In Vlaanderen had men een andere gewichteenheid. Hier maakte
men nl. boten van 1,43 kg, die drie popjes bevatten. In een baal
gingen dan 72 boten, zodat hij 103 kg woog.
In Friesland werd het vlas opgemaakt in bundels, die uit vier bosjes
bestonden en 3,2 kg wogen.
Terwijl op het ogenblik de namen steen, boot en bundel nog in
gebruik zijn voor het aldus opgemaakte vlas, hebben ze niet meer de
waarde van een bepaald gewicht. De ene steen kan 3 kg wegen en de
andere 5 al naar gelang het soort vlas en het bedrijf van herkomst.
Een baal bevat er zoveel dat hij 100 kg weegt.
Voor zover de handel nu op Rotterdam geconcentreerd was — en
dit was voor Holl., Br., Drs. en goeddeels Gr. —, golden de volgende
gewoonten. Wanneer men een bij elkaar behorende hoeveelheid vlas
geheel of nagenoeg geheel had afgewerkt en opgemaakt, dan ging men
met een monstersteen (Br., Holl., Drs.) naar de beurs (Br., Holl., Drs.
monsteren ) en bood de partij te koop aan. De vlaskopers of exporteurs
deden een bod, de vlasboer vroeg een prijs en na veel of weinig
heen en weer bieden werd de koop gesloten.
W a s een partij verkocht dan kon men het vlas inpakken, inbalen
(Kr. inzakken), en ging het met de beurtschipper naar de pakhuizen
of zolders van de exporteurs. Hier werd de partij opnieuw in haar geheel
bekeken en kwam zij overeen met de monstersteen, dan kon men
uittellen d.w.z. de stenen uit de balen tellen. Dit was een bewijs dat
de partij was aanvaard. Kwam het vlas niet overeen met het monster
dat op de beurs was geweest, dan werd het gekat, d.w.z. de koper
weigerde het voor de overeengekomen prijs te aanvaarden.
Dat katten was een machtig wapen in de hand van de exporteur en
vooral als de handel flauw was en wanneer de prijzen in de tijd die
verstreken was tussen het verkopen en afleveren, waren gedaald, kon
hij de vlasboer, die zijn vlas nu eenmaal op de zolder had, gemakkelijk
bewegen nog een paar centen te laten vallen, daar deze anders zijn
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vrachtkosten om niet kwijt was. W a s de handel levendig, dan gebeurde
dit niet licht, als er niet een aanmerkelijk verschil bestond tussen
monstersteen en partij.
Tijdens het uittellen werden door de zolderbaas nu en dan, bij wijze
van steekproef, een paar stenen gewogen. W a r e n deze niet zwaar
genoeg dan werden bij de afrekening een paar centen onderwicht
afgetrokken, gingen ze het vereiste gewicht te boven dan werd een
dito toeslag voor overwicht berekend.
Al met al was dit op steen verkopen voor de vlasboer een riskant
bedrijf en hij is veel sterker komen te staan, sinds de vlaskopers bij
hem aan huis komen om zaken te doen. Z e kunnen nu rustig meerdere
stenen bekijken en het lint op al zijn hoedanigheden onderzoeken :
of het vet, mals en lenig, zijig, zacht (VI. zoei) is, of het #oeti van
kracht, sterk is, ot het niet arm, mager, dor, droog en hard (Kr. siuur)
is, of er #een haren op staan, of 't niet velachtig is, of de voet niet
open, gespleten of wollig is, of er geen schrab meer op de vezel zit —
in VI. of het niet schubbig of netig is —, of de voet gelijk en vol,
vierkant is. Verder zal de koper bedenken of in het jaar dat het vlas
gegroeid is, de oogst over het algemeen goed was, of het een vlasjaar
was of niet. W a n t hij weet uit ervaring, dat vlas van een goed jaar,
ook al heeft het van weersomstandigheden geleden, tijdens de bewerking steeds meer naar je toekomt — meevalt —, maar van een slecht
jaar, ook al lijkt het op het eerste gezicht heel wat, steeds verder van
je vandaan gaat en tegenvalt. Ook zal hij er nog op letten of het in een
goede vlasstreek gegroeid is.
Heeft hij aan dit alles aandacht geschonken, dan doet hij zijn bod.
Worden zij het eens of helemaal niet eens dan is de zaak aan de kant.
Houden zij echter een bod aan, d.w.z. blijven zij op een klein verschil
steken, zodat beiden er nog eens over willen denken, dan zegt de
vlasboer erbij, dat het vrijblijvend is. Hiermee bedoelt hij, dat hij
zich vrij'houdt en dat hij, als er na gene een ander komt, die biedt wat
hij vroeg, niet behoeft te zeggen dat hij i>asi zit, maar gerust kan
verkopen.
Hoewel in de Leiestreek een enkele keer op steen verkocht werd
— het katten heette dan buitenstampen of weergeven en het uittellen
aftellen — had de handel daar toch al vanouds een enigszins ander
karakter, doordat zich daar tussen vlasbaas en exporteur een tussenhandel heeft ontwikkeld in de vorm van de z.g. botenkopers of vlaskutsen. Deze kopen het vlas, zodra het gezwingeld is, onopgemaakt bij
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de vlasserijen, doen het zelf op in botenkamers en verkopen het dan
verder.
In het Land van W a a s en Meetjesland voltrok zich de handel weer
anders : men bracht zijn vlas ingehaald — tot aan de laatste wereldoorlog ook vanuit Zeeuws-Vlaanderen — op de markt te St. Niklaas,
Lokeren, Gent of Brugge. Daar werden de bovenste stenen bekeken, en,
als die de aspirant-koper bevielen, dan kon men „uitspeten", d.w.z. de
hele baal leegschudden. Bleek de rest dan van dezelfde kwaliteit te zijn
als de eerst-bekeken boten, dan kon er worden afgeteld en ging de koop
door, was dit echter niet het geval, dan kon de vlasser heel zijn zaakje
weer inpakken en mee naar huis nemen.
Het vlas van de Friese handvlasserij — heel anders van kwaliteit
en bijna nooit schoon — werd hoofdzakelijk te Leeuwarden verhandeld.
Niet altijd en vooral niet in de Leiestreek wordt het vlas onmiddellijk
nadat het is opgemaakt verkocht, maar men legt het soms op om nog
wat te bekomen. Vooral de betere kwaliteiten lint krijgen nl. doordat
men ze na de behandeling enige tijd laat liggen, betere kleur en gevoel,
waardoor ze in waarde stijgen.
Deze waarde kan door kleine schommelingen in de omstandigheden
vaak aan grote stijgingen en dalingen onderhevig zijn : een gerucht
over beperking van uitvoer of vergroting van invoer b.v. kan de markt
beïnvloeden, en in tijden van oorlog lopen de prijzen op tot waanzinnige
hoogten, maar in perioden van economische rust kan de vlasserij zich
nauwelijks staande houden. Z o werden in de eerste wereldoorlog
prijzen tot f 7,— betaald en vrij kort erna nog f 0,70.
Dit heeft ertoe geleid, dat men in de jaren '40—'45 standaardmerken
heeft ingevoerd voor geelvlas, blauwvlas en dauwroot, met voor
elk een tien tot twaalf onderscheidingen, aangeduid met een bepaalde
letter en daaraan gekoppeld een bepaalde prijs. De vlasser heeft van
het begin af de grootste moeite gehad deze kunstmatige aanduidingen
te leren : hij wist of hij voor zijn vlas f 2,10 of f 2,25 wilde hebben en
of dit nu een F of een G was interesseerde hem weinig. De woorden
die hierdoor op kunstmatige wijze aan zijn taalschat werden toegevoegd,
heeft hij dan ook weer vlug vergeten toen de overheidsbemoeiing weg
viel. Het enige wat men in Br. en Holl. nog wel eens hoort zeggen is :
het is een Ρ : vlas van zeer goede kwaliteit, tijdens de oorlog door deze
letter aangeduid en in aanmerking komend voor een extra premie boven
de eigenlijke maximumprijs.
In het voorafgaande is, durf ik vertrouwen, de woordenschat van de
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vlasserij in het Nederlands in hoge mate van volledigheid samengevat :
hij volgt hierna in alfabetische volgorde.
Tot welke conclusies de beschouwing van dit taalkundig materiaal
— soms in het licht van de historische gegevens — mag leiden wordt
daarna in een afzonderlijk hoofdstuk bezien, terwijl in een slothoofdstuk gepoogd wordt aan te geven, hoe deze nijverheid het taalgebruik
buiten het bedrij f smilieu beïnvloed heeft.

WOORDENLIJST
De cijfers geven de bladzijden van de beschrijvende tekst
aan waar het woord in zijn verband en milieu voorkomt.
A.
Aandrijven, dreef —, —gedreven : Br., Holl.; bij het uithalen van in de
sloot geroot vlas de bootjes of bossen met een vork naar de
uitgooier drijven, na er de modder te hebben afgespoeld (55).
aandrijver, de —, — s , m.: Br., Holl.; de man die aandrijft (55).
aangeklede pannekoek, de —, —en, m.: Holl.; een hoopje onkruidzaadjes met haartjes erop dat bij het afdraaien van het zaad in het
midden van de zeef komt te liggen (50).
aangenomen, in het —werken, werkte in het —, in het —gewerkt:
werk verrichten tegen een bepaalde, tevoren overeengekomen prijs
die per roe, per gemet, per schoof of per schrank is vastgesteld (36).
aangooien, gooide —, —gegooid : met een vork de schranken of
bossen vlas aangeven aan de man die ze wegtast (40).
aangooier, de —, —s, m.: de man die aangooit (40).
aanhouden, hield —, —gehouden : een bod — : als koper en verkoper
na loven en bieden het niet eens kunnen worden over de prijs en op
een klein verschil blijven steken, houdt men het bod aan, d.w.z.
binnen een bepaalde tijd kan men de ander laten weten dat men
alsnog over het verschil heenstapt en met de genoemde prijs
accoord gaat (82).
aanvaarden, —vaardde, —vaard : een partij vlas die op monster gekocht is, als overeenkomend met dit monster voor de bedongen
prijs aannemen (81).
aanzetten, zette —, —gezet : Gr.; de groei van jong vlas door het
zaaien van wat kunstmest bevorderen; Fr. helpen, elders opjagen (30).
aardvlo, de —, —vlooien, v.m.: 2 tot 3 mm lang springend bladkevertje (baltica) dat vooral bij schraal weer de jonge vlasplantjes
aanvreet. Meestal wordt hij vlo of in Z.V1., V l . W . en VI. M.,
springer genoemd (31).
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aareind, het —, —en : Fr.; naam voor bovenste stuk van de vlasplant
in Br. boleind, VI. top, Z.V1. kop en Gr. kopeind genoemd (38).
afdraaien, draaide—, —gedraaid : Br., Holl.; zuiveringsbewerking van
het lijnzaad. Op een fijne zeef wordt het lijnzaad in een draaiende
beweging gebracht waardoor de lichtere onkruidzaden bovenop
komen te liggen, zodat ze er gemakkelijk kunnen worden afgeschept. In Drs. heet het opdraaien (50).
afdraaizeef, het, de —, —zeven, v.m.: zeef waarmee het zaad wordt
afgedraaid; Drs. klutszeef, Kr. splenterzeef, VI. M. inhouder,
V I . W . scheidingszeef (50).
afgooien, gooide —, —gegooid : Z.V1., Fr.; met een vork schranken
of bossen vlas van wagen of stapel naar beneden werpen; Br., Holl.
afsteken, VI. af smijten. Gr. afvorken (40).
afgooier, de —, —s, m.: degene die afgooit; Br., Holl. afsteker, VI.
afsmijter. Gr. afvorker (40).
afkappen, kapte —, —gekapt: VI. M.; zie rauwslaan (72).
aflaten, liet —, —gelaten: Z.V1. en VI.; het rootwater weg laten lopen
uit de bakken van de roterij, als het vlas ver genoeg geroot is (63).
aflopen, liep —, —gelopen : ,,de bak loopt morgen om tien uur af",
d.w.z. dan zal het vlas gaar zijn en wordt de bak leeg gelaten; zie
aflaten (63).
afplukken, plukte —, —geplukt : Holl.; de uitstekende barrels van een
bos vlas aftrekken, zodat deze mooi gelijk wordt; Br. afpijlen, Z.VI..
VI., Drs. (af)snuiten, Gr., Fr. aftrekken; zie bijnemen (43).
afregenen, regende —, —geregend : als het vlas pas geroot is en op het
droogterrein staat, is de schors opgelost tot een slijmerig vlies. Komt
er nu een flinke regenbui dan spoelt de schors geheel weg, en het
lint krijgt een lelijke, licht grijze, vaak ongelijkmatige kleur en
verliest bovendien soms, door het herbeginnen van het rootproces,
ook zijn kracht. Hierdoor is afgeregend vlas minderwaardig. In
Z.VI. noemt men het verregenen (65).
afschuinen, schuinde —, —geschuind : scherpen van de houten
zwingelspanen, gewoonlijk met behulp van een stuk glas (74).
af smijten, smeet —, —gesmeten: VI.; zie afgooien (40).
afsnuiten, snoot —, —gesnoten : VI.: zie afplukken (43).
afsteken, stak —, —gestoken: Br., Holl.; zie afgooien (40).
afsteker, de —, —s. m.: Br., Holl.; de man die afsteekt (40).
aftellen, telde —, —geteld : Kr.; als het vlas op monster gekocht was,
werd de partij bij levering met het monster vergeleken en kwam zij
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overeen, dan kon er worden afgeteld, d.w.z. al tellend haalde men
de boten of stenen uit de baal ; elders uittellen (82).
aftrek, de —, m.: Kr.; de uitstekende barrels die men afplukt om de
bossen gelijk te maken; doch alleen als het vlas twee maal is geroot,
noemt men het aftrek, anders noemt men het in VI. snuit, Br. pijlen,
Holl. trekvlas of reevlas (74).
aftrekken, trok —, —getrokken : Gr., Fr.; zie afplukken (43).
afturbinen, turbiende —, —geturbiend: met de turbine het gerote vlas
de zuiverende bewerking van braken en zwingelen geven; VI. afturbineren (76).
afturbineren, turbineerde —, —geturbineerd : VI.; zie afturbinen (76).
afval, de —, —len, m.: verzamelnaam voor de afvalproducten van alle
bewerkingen. Hiertoe behoren dus blad- en bolkaf, scheven,
lokken, snuit enz. (75).
afvoertafel, de —, —s, v.: een onderdeel van de plukmachine waar
het geplukte vlas door de transportband heengevoerd wordt en
waarachter iemand gezeten is die het tot schranken scheidt (38).
afvorken, vorkte —, —gevorkt: Gr.; zie afgooien (40).
afvorker, de —, —s, m.: Gr.; zie afgooier (40).
afzuigen, zoog —, —gezogen : het wegzuigen van het stof door de
stofafzuiger boven de zwingelturbine of lokkenmachine ; ook het
op dezelfde wijze afvoeren van afvallen (lokken en scheven) voor
verdere bewerking (75).
agenten, de —, meerv.: de bakteriën die het rotingsproces veroorzaken (62).
A.K.D.: VI.; Algemene Keuringsdienst (52).
akkerwinde, de —, v.: een veel in vlas voorkomende slingerplant
met rode of paarse bloempjes (convolvulus arvensis); Kr. ijfte (31 ).
alfaband, de —, -r-en, m.: Br., VI.; een soort sisalkoord dat rond
sinaasappelkisten zit en gebruikt wordt om bossen gerepeld en
geroot vlas mee te binden. In Holl. noemt men het sinaasappelband
en in VI. wel citroenkoord (43).
allegies, de —, —zen, m.: Kr.; een bos samengebonden barrels die bij
de verschillende werkzaamheden als laden, lossen, repelen en
drogen uit hun verband zijn gerukt; Br. schooier, Holl. tuitlok. Gr.
Fr. harrelschoof, 's Gravendeel beer, VI. en Z.V1. bussel-snuit (44).
arm bv.: I. noemt men het lint als dit niet mals of vettig, maar dor
aanvoelt (82); II. in Gr. zegt men het van vlas te velde dat te dun
of hol (Br.) staat (33).
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apart lint, het — , Drs.; hiervan spreekt men als in het opgemaakte vlas
de vezel van iedere stengel afzonderlijk zichtbaar is, doordat deze bij
het zwingelen niet in fijnere draden is gesplitst en zich niet met de
vezel van andere barrels heeft verbonden. Elders spreekt men wel
van breed lint (Br., Holl.) (73).
asselingen (meerv.): Kr.; de verdroogde stengelblaadjes, ook assels
genoemd; VI.W. lover (roof), Vl.M. eggel (34).
assels (meerv.): VI.; zie asselingen (34).
B.
baal, de —, —en, v.m.: een grote zak waarin het afgewerkte vlas naar
de exporteurs wordt gezonden. Vroeger bevatte een baal vlas 36
stenen van 2,82 kg of 101,5 kg. Tien zulke balen vormden een
Engelse ton. In VI. bevatte een baal 72 boten van 1,43 kg en woog
dus 103 kg. Tegenwoordig wegen ze 100 kg (80).
baar, de —, —en, v.m.: de baren van de braak zijn de in elkaar
grijpende messen op de rollen waartussen het vlas wordt gebroken
(69).
baard, de — , m.: Gr.; repelafval, bestaande uit de korte vertakkingen
waarop de zaadbollen zitten, en een enkele geknakte harrei; VI. M.,
Br., Holl. bolraap, Kr. kring, Z.V1. VI.W. reepkruid, Drs. bol
kwaad, Fr. ruig (44).
baardzaad, het —,: Gr.; zaad dat afkomstig was uit bollen die niet bij
het repelen waren verwijderd, maar tevoren met laden, lossen,
tassen en vervoeren van het vlas waren afgerukt en dat ook
gekwetst was, en daarom zorgvuldig van het andere zaad ge
scheiden werd gehouden; elders kluitzaad (50).
bak, de — , —ken, m.: I. houten krat, gebruikt bij deLeie-roting (59);
II. een van beton gebouwde ruimte van 4 χ 4 χ 3 m, gedeeltelijk
in of geheel boven de grond, waarin de bossen gerepeld vlas twee
hoog worden opgetast om in warm water het rootproces te onder
gaan. In VI. zegt men wel put, terwijl Z.V1. beide namen kent (61 ).
band, de —, —en, m.: zie enkele band, kruisband en knoopband (37).
barré, het —,: Kr.; licht beschadigd of wankleurig vlaslint (80).
bast, de —, —en, m.: het pectinelaagje rondom de vlasvezel (53).
bedden, op — leggen, legde op —, op — gelegd: Z.V1. en VI.W.; het
plat op elkaar tassen van vlas in rootputten bij de vroegere modderroot (58).
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beer, de — , —en, т . : in 's Gravendeel (Holl.) e.o. gebruikelijke be
naming voor een allegies ; (zie daar) (44).
beer, op de rug van een beer gegroeid zijn : Kr.; zie berenvlas (74).
„begeon", de —, —s, т . : Kr.; dubbelschoof : een bos gerepeld vlas,
waarbij enige handvollen om beurten met top en gateind op elkaar
zijn gelegd (43).
beitel, d—, —s, т . : Gr.; benaming voor een klein smal schopje met
korte steel dat men daar gebruikt om vlas te wieden (31).
bekomen, —kwam, — : het betere kleur en gevoel krijgen van het lint
doordat het na het zwingelen in een kelder wordt opgeslagen om
vocht op te nemen (83).
beleg, het — , —gen,: I. Fr.; bij de Friese roting-onder-zoden is het
de bovenste laag schoven die op de staande laag wordt gelegd
(57); II. Gr.; de onderste, staande laag van een tas in de schuur

Hl).
belopen, —liep, — : Kr.; zie spotten (32).
bende, de — , — n , v.: Fr., Kr.; een troep werklieden die voor een
bepaald bedrag het veldwerk (plukken, binden, schelven) aan
nemen ; Br., Z.V1., Drs. krooi, Gr., Holl. koppel, Br., Drs. ook
ploeg (36).
bendebaas, de — , —zen, т . : Fr., Kr.; de leider van de troep die het
contract aangaat, verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid van
het werk en zorgt dat men steeds werk heeft; Br., Z.VI., Drs.
ploeg-of krooibaas, Gr., Holl. koppelbaas (36).
berenvlas, het — , —sen: Kr.; lint waarop na het zwingelen kleine
vezeltjes omhoog steken, een teken dat het niet „vet" genoeg is.
Men zegt elders wel „er staan haren op", of „het is op de rug van
een beer gegroeid" Kr. (74).
bestuiven, —stoof, —stoven: het gewas met poeder bestuiven om on
gedierte en ziekte te bestrijden (32).
beugel, de — , —s, т . : Vl.W.; zie „laai" (58).
beuk, de —, —en, т . : Fr.; een houten blok, aan de onderzijde geribd,
met een lange gebogen steel waarmee het vlas werd gebeukt als
voorbewerking tot het braken; eertijds ook elders (o.a. Br. en
Holl.) in gebruik (69).
beuken, beukte, gebeukt : Fr.; voorbewerking bij het braken (69).
beukhamer, de —, —s, т . : Fr.; zie beuk (69).
beurs, de —, —zen, v.m.: de plaats waar vlasser en koper elkaar
treffen voor de handel. Voor Nederland in Rotterdam en voor
7
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Vlaanderen in Gent, Lokeren, St. Niklaas en Kortrijk (81).
bies, de —, —zen, v.m.: Br., Holl., Drs.; het hoog opschietende oevergewas (juncus conglomera tus) dat in Br., Holl. en Drs. gebruikt
werd om gerepeld vlas tot bootjes te binden voor het ter roting in
de sloot werd gelegd (43).
bijnemen, nam —, —genomen : bijna steeds in verband met afplukken ;
van een knot gebraakt of gezwingeld vlas plukt men het uitstekende
lint af en wat hiervan de volledige lengte heeft wordt opnieuw
bij de knot genomen, terwijl de kortere vezels bij de afval worden
gegooid (70).
bijsteken, stak —, —gestoken : Holl,, Br., Drs.: met behulp van een
houtje met inkeping vlas in een steen steken tot hij het vereiste
gewicht heeft (81).
bindapparaat, het —, —en : zie binder II (38—47).
binden, bond, gebonden : het tot schranken, schoven of bossen
binden van het vlas in al de verschillende stadia van bewerking
(37—42—64).
binder, de —, —s, m.: I. iemand die vlas bindt (37—43—64); II. een
bindapparaat; een op de plukmachine of achter de repelmachine
gemonteerd apparaat dat het vlas onmiddellijk tot schranken of
bossen bindt (38—47).
bint, het —, —en : Holl.; een stapel vlas in de schuur, ook lek genoemd ; Gr., Fr. tas of gooi, V l . W . vak, VI. M. koker (40).
bladkaf, het — : de verdroogde stengelblaadjes die bij het repelen
van het vlas vallen en wel als veevoeder worden gebruikt ; VI ."W.
lover of roof, VI. M. eggel (zie asselingen) (46—49).
blauw-bloei, de —, m.: vroeger meer gebruikelijk : blauw-bloem ;
verzamelnaam voor alle blauwbloeiende rassen, ook wel kortweg
aangeduid met: de blauwen (27).
blauw-bloem, de —, v.: zie blauwbloei (27).
blauwe, de —, —n, m.: zie blauwbloei (27).
blauwroot, de —, —en,: I. m. vlas dat in een sloot of put onder modder
is geroot en waarbij het lint blauwachtig van kleur is geworden ;
andere naam voor modderroot (67); II. v. de rootmethode zelf
waarbij het vlas in de sloot onder modder werd geroot, noemde
men ook modderroot, slootroot of blauwroot (56).
blauw-vlas, het — : I. vlassoort met blauwe bloempjes (27); II. vlas
dat onder modder geroot is (56).
bleken, bleekte, gebleekt : I. de schors van het gerote vlas gedeeltelijk
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laten verdwijnen door het op de droogweide bloot te stellen aan
een gelijkmatige inwerking van de zon (64); II. VI. M.; zie dauwroten, velten en spreiden (66).
blinkend bv.: een van de eisen die men stelt aan goed lijnzaad is,
dat de bruine kleur blinkend is. In Br. spreekt men wel van
glanzig (52).
blok, de —, —ken, m.: I. Br., Z.VL, Drs.; een stuk land, ongeacht
de grootte, bezaaid met vlas ; Holl. perceel, Gr., Fr. stuk, VI. vlasaard of groeite vlas (30); II. Br., Z.VL, VI. M.; werktuig waarmee
men het land blokt of rolt (29).
blokken, blokte, geblokt : Br., Z.VL, VI. M.; met een rolblok of rol
over het land rijden om de grond goed te verkruimelen en het zaad
toe te dekken. Elders noemt men dit rollen, welke term ook in Br.
Z.Vl. wel wordt gebezigd (29).
bod, het —, —en,: het noemen van een prijs die een aspirant-koper wil
geven ; zie ook aanhouden (81).
boken, bookte, gebookt : met behulp van een bookmachine de zaadknoppen verwijderen door ze te verpletteren; Kr. boten (42).
bol, de —, —len, m.: het huisje waarin het lijnzaad zich bevindt ; Gr.,
Fr. knop, Kr. hippen, V I . W . knippen, VLM. knibben (meestal
meerv.) (42).
boleind, het —, —en,: Br., Holl., Drs.; zie aareind (38).
bolkaf, het — : de gebroken zaadhuisjes waarin het lijnzaad heeft
gezeten; Gr. knopkaf, Kr. hippenkaf, V I . W . knippenkaf, VI. M.
knibbenkaf (49).
bolkwaad, het —,: Drs.; zie baard (44).
bollenbreken, brak —, —gebroken: het kapot maken van de zaadknoppen teneinde het zaad eruit te kunnen verwijderen ; Gr. knopbreken (32).
bollenbreker, de —, —s, m.: I. instrument waarmee de bollen worden
gebroken ; Gr., Fr. knopbreker, Kr. hippenbreker (48); II. zie zaadmolen (51 ).
bollenrijden, reed —, —gereden: Holl.; oude methode van bollenbreken, nl. door met paard en wagen over de, op een dorsvloer uitgespreide, zaadknoppen te rijden (48).
bollenzeef, de —, —ven, m.v.: een zeef met grote gaten waar de bollen
door gaan en de bolraap voorblijft. Men gebruikt deze om de knoppen te zuiveren voor men ze gaat breken; Kr. hippenzeef (49).
bolraap, de —, m.: Br., Holl.; zie baard (44).
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bolzaad, het —,: het goede zaad, verkregen bij het breken der bollen,
i.t.t. het b a a r d ' of kluitzaad ; Gr. knopzaad (50).
bond, de —, —en, m.: VI. M.; een bos gerepeld vlas (43).
bonk, de —, —en, m.: Holl.; nog natte, samengeklonte vlasstengels in
de kapellen op de droogweide ; Br., Drs., Vl.W., Z.V1. strengen,
Kr., VI. M. stressen (64).
bont, bv.: zegt men van het lint dat, meestal tengevolge van weers
invloeden, ongelijk van kleur is geworden (80).
bookmolen, de —, —s, m.: Z.VL; een in Z.V1. nog voorkomende be
naming voor braak (zie daar) (70).
boot, de — , —en, m.: I. Br., Drs., Holl.; een bosje vlas van twee
handvollen met een gewicht van ± 1 kg, zoals ze na het repelen
werden gebonden om in de sloot te worden geroot ; VI. bundel. Gr.
rootschoofje, Fr. pijlsnoekje (43); II. In Kr. is het de naam voor
een bundeltje gezwingeld vlaslint van 1.43 kg. In deze gewichts
eenheid werd het vlas daar vroeger verkocht, zoals in Nederland
in stenen (80).
bootbak, de — , —ken, m.: Br.; een bakje waarin het gerepelde vlas
wordt neergelegd om tot een bos te worden samengebonden. In
Holl. spreekt men wel van bootstoel. Anders van vorm, maar gelijk
in functie is de Gr. ezel (43).
boothamer, de — , —s, m.: Kr.; een zware houten klos met kromme
steel waarmee men in Kr. vroeger het vlas ontraadde, door de
knoppen te pletten (45).
bootjes, op — zetten, zette op —, o p — gezet : Holl.; zie kapellen (63).
bootmachine, de — , —s, v.: Kr.; machine waarmee de zaadbollen
van het vlas worden verwijderd (46).
bootstoel, de — , —en, m.: Holl.; zie bootbak (43).
bootvloer, de —, —en, m.: Kr.; de plaats waar het vlas met behulp
van een boothamer werd ontzaad (45).
borstel, de —, —s, m.: Kr.; een soort stalen kam waarmee men de
laatste houtdeeltjes uit het lint verwijdert (79).
borstels, de —, meerv.: „het vlas zet zijn borstels o p " wordt gezegd
wanneer er haartjes op liggen ; zie beren vlas (74).
borstelen, borstelde, geborsteld : Kr.; met behulp van een stalen
borstel de laatste houtdeeltjes uit het lint verwijderen (79).
bos, de — , —sen, т . : Holl., Br.; een samengebonden hoeveelheid vlas
in gerepelde of gerote toestand ; Z.V1. bundel. Drs. boot, Gr., Fr.
schoof (43).
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bos, het — , —sen,: VI. M.; droogterrein bij de roterij (63).
boteband, de —, —en, т . : VI.; een band van wankleurig lint waarmee
het opgemaakte vlas tot een steen gebonden wordt (80).
boten, bootte, geboten : Kr.; het vlas ontzaden met behulp van een
boothamer (42—45).
botenkamer, de —, —s, v.m.: Kr.; de plaats waar het vlas zijn laatste
zuivering ondergaat en in boten, bundels van 1,43 kg, wordt opge
maakt ; Br., Holl. opmakerij (78).
botenkoper, de —, —s, т . : Kr.; een tussenhandelaar tussen de Kr.
vlassers en exporteurs die het vlas onopgemaakt bij de vlassers
koopt, in zijn botenkamer opmaakt en dan verder verkoopt (82).
botenmaken, maakte —, — g e m a a k t : Kr.; zie opdoen (78).
boter, de — , —s, т . : binder van gerepeld vlas (42).
botrytis, de — , v.: een in vlas voorkomende ziekte waarbij de jonge
plantjes door een zwam worden aangetast (52).
bout, de —, —en, т . : Drs., Kr.; de worteleinden van het vlas ; elders
gateind of voet genoemd (35).
bovengreep, de — , т . : bij het plukken van het vlas pakt men een
hoeveelheid met de ene hand, in bovengreep, dicht onder de
bollen en met de andere een stuk lager, in ondergreep, en rukt de
planten zo uit de grond. Een rechtshändige plukker heeft zijn rechterhand in bovengreep, een linkshandige zijn linker (35).
braak, de —, —en, v.: een machine waarin, tussen in elkaar grijpende
tandrollen, de houtachtige stengel van de plant in kleine stukjes
wordt gebroken. Vroeger geschiedde dit met behulp van een houten
toestel waarbij de stengel tussen opstaande plankjes op gelijke wijze
werd gekneusd. De rolbraak heet in VI. cilinder en in Z.V1. wel
bookmolen. De oude houten handbraak heet in VI. ook wel
brakelaar en knappe (68 w . ) .
braakhok, het —, —ken,: Fr.; benaming voor zwingelkooi (zie daar)
(74).
braakrol, de —, —len, v.: onderdeel van de braak, bestaande uit een
houten rol, bezet met rechtopstaande ijzeren baren. Tegenwoordig
is ze veelal geheel van ijzer (74).
braakstoel, de —, —en, т . : een rekwerk waarin knotten gebraakt vlas
werden weggelegd (70).
brakel, de —, —s, т . : VI.; zie braak (69).
brakelen, brakelde, gebrakeld : VI.; zie braken (68).
brakeling, de — , —en, v.: VI.; handvol gebraakt vlas; elders knot (70).
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braken, braakte gebraakt : de houtachtige stengels van het vlas met
behulp van een braak breken (68).
brand, de —, m.: een ziekte in het gewas, veroorzaakt door een
woekerzwam in de grond, waardoor de plant kleiner blijft en de
blaadjes van onder af verdorren en afvallen. Ook bekend onder de
namen: koude brand, vlasbrand, 't vuur (VI.) en stuifbrand (Drs.)
(32).
brede voet, de —, m.: gezegd van goed gezwingeld vlaslint dat van
onderen breed uitloopt (74).
breed lint, het —,: Holl., Br.; gezegd van vlas waarvan de vezel van
iedere stengel op zichzelf is gebleven en bij het zwingelen niet tot
fijnere draden is gesplitst (73).
breedwerpig, bijw.: breedwerpig gezaaid vlas noemt men dat wat met
de hand of met de viool is gezaaid i.t.t. dat wat met de machine „op
rijen" is gezaaid (29).
breekvlas, het —,: slechte kwaliteit vlas die alleen maar gebraakt is
of ook nog licht gezwingeld met de turbine of lokkenmachine (76).
brengen, in het water —, bracht, gebracht : Drs.; zie inleggen (56).
broei, de —, m.; zie broeien (65).
broeien, broeide, gebroeid : als het vlas pas is geoogst en in de schuur
of buiten in stapels is opgetast, werken de levenssappen nog na.
In VI. heet dit verhitten. In dit stadium root vlas moeilijk en men
zegt, dat het broeit of nog in zijn broei is (39).
broek, de —, —en, v.: Fr.: benaming voor een aantal handvollen
geplukt vlas, tot een schoof bijeen gelegd, maar nog niet gebonden (37).
broekdragen, droeg —, —gedragen : Fr.; de ongebonden schranken
naar de repelbank dragen (45).
bros, bv.: Z.V1.; zegt men van vlas dat goed droog wordt geoogst;
Kr., VI. W . sprok, Br., Drs. scherp (41).
buik, de —, —en, m.: gezwingeld vlas mag geen buik hebben t het
mag in het midden niet bol staan, maar moet in de lenden hol zijn
en aan de voet breed uitlopen (74).
buil, de —, —en, m.: Br.; een prisma-vormig apparaat waarmee men
de laatste zandkorreltjes uit het lijnzaad verwijdert (49).
builen, builde, gebuild : Br.; het lijnzaad een zuiverende bewerking
geven met de buil (zie daar) (49).
buiten stampen, stampte —, —gestampt : VI.; weigeren het op monster
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gekochte vlas te aanvaarden, omdat het van mindere kwaliteit is
dan het getoonde monster. Ook wordt het wel weergeven genoemd,
elders katten (82).
bundel, de —, —s, m.: I. VI., Fr.; een hoeveelheid gezuiverd en bij
elkaar gebonden vlaslint met een gewicht van 3,2 kg (81); II. Kr.;
bos vlas die geroot moet worden; Z.V1., V l . W . bussel, VI. M.
bond (43).
bunder, de —, —s, m.v.: andere naam voor hectare (28).
bussel, de —, —s, m.v.: Z.V1.; zie bos (43).
bussel-snuit : VI. Z.VL; schooier (44).
C.
chemisch roten: ook wel chemisch ontsluiten genoemd : langs chemische weg de pectine waarmee de vezel aan de stengel is gekleefd,
tot oplossing brengen en zo het lint vrijmaken. Deze wijze van behandeling verkeert nog in het stadium van het experiment (67).
cilinder, de —, —s, m.: VI.; eerste mechanische braakinstallatie (69).
cilinderbundel, de —, —s, m.: VI.; een hoeveelheid gebraakt vlas van
ongeveer 17 kg (70).
cilinderen, cilinderde, gecilinderd : VI.; zie braken (69).
dlinderkot, het —, —ten, : VI.; schuurtje waarin het vlas wordt gebraakt (74).
citroenkoord, het —, —en,: VI.; zie alfaband (38).
Concurrent : een witbloeiend vlas-ras van Nederlandse herkomst
(28).
controleur, de —, —s, m.: ambtenaar van de N.A.K. of A.K.D. die
het gekeurde zaad komt loden (52).
cycloon, de —, —en, m.: onderdeel van de afzuigintallatie voor stof,
scheven of lokken. Hierin komt het afgezogene na een draaiende
beweging tot rust en valt dan in een zak, een pers of op de lokkenschudder (74).
D.
dam, de —, —men, m.: een met behulp van planken en graszoden in
de sloot aangebrachte waterkering. Door twee zulke dammen aan te
leggen is men in staat de waterstand daartussen op een willekeurig
peil te brengen en te houden. Dit is noodzakelijk voor het regelmatig roten van het vlas (54).
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dammen lichten, lichtte —, —gelicht : Br.; na het rootseizoen de
dammen uit de sloten verwijderen; Holl. dammen uithalen, VI. M.
uitsmijten (56).
dammen uithalen, haalde — uit, —uitgehaald : Holl.; zie dammen
lichten (56).
dammen uitsmijten, smeet —uit, —uitgesmeten: VI. M.; zie dammen
lichten (56).
dammen zetten, zette —, —gezet : aanbrengen van dammen in de
rootsloten (54).
dampen, dampte, gedampt: Kr.; het opnemen van vocht wat het vlas
doet, wanneer het in een kelder wordt gelegd, als het tijdens het
zwingelen te droog is geworden. Dit wordt ook trekken genoemd
(73).
dauwkool, de —, m.: Z.V1.; andere naam voor melde (Br.) (chenopodium album) ook wel ganzevoet (31).
dauwroot, de — I. m.: het dauwroten ; II. v.: een hoeveelheid vlas,
die gedauwroot wordt of is ; Z.V1. laver, Kr. velte (66).
dauwroten, —rootte, geroot : de pectine tussen lint en stengel doen
oplossen door schimmelbacteriën die tot ontwikkeling komen als
men het vlas op de grond uitgespreid, aan de inwerking van mist,
regen en zon blootstelt ; Kr. velten, Z.V1. laven, V l . W . spreiden,
VI. M. bleken (66).
déchets (meerv.): Kr.; korte vlasvezeltjes die nog uit de scheven
worden gehaald door deze te duivelen. In Holl. noemt men deze
kleine vezeltjes wel kort (76).
deder, de —, v.: een veel in vlas voorkomend onkruid (camelina
sativa); Fr. huttentut of vlasdodder (31).
derris, het —,: een rotenonpoeder waarmee men de kwaadaardige
insecten, thrips, met succes kan bestrijden, door het gewas ermee te
bestuiven, zodra het ongedierte zich vertoont (32).
Diana : vrij laat rijpend witbloeiend vlas met o.a. een goede resistentie tegen brand (28).
dicht, bv.: men zegt dat het vlas dicht staat, als er veel planten
op een kleine oppervlakte staan. In Gr. spreekt men van „te dicht
staan", als men elders zegt, dat het een zwaar stuk vlas is (33).
dik, bv.: I. gelijk in betekenis aan dicht (33); II. gezegd van het
zaad (Z.V1., Drs.), wanneer het goed uitgegroeid is en men in Br.
en Holl. spreekt van vol (52).
dode harrei, de —, m.: een verwelkingsziekte waarbij de stengel
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geheel of gedeeltelijk afsterft en die gewoonlijk optreedt kort voordat het gewas rijp is (33).
dok, het —, —ken,: Holl.: benaming voor een installatie waarmee
men de houten rootbakken in de omgeving van Rijsoord boven
water haalde, toen men daar volgens het Leie-systeem in de Oude
Waal rootte (61).
dokke, de —, v.: andere naam voor het, in vlas voorkomend, onkruid
hoefblad (tussilage farfara); in Gr. stinkblad geheten (31).
doorgroeid: Kr.; in de uitdrukking „zeven handen doorgroeid"; zie
bij handen (34).
doorlatend, bv.: een vereiste voor de teelt van vlas is, dat de bodem
goed doorlatend is, d.w.z. dat het regenwater niet aan de oppervlakte mag blijven staan, maar in de grond moet kunnen doordringen (28).
doppen, dopte, gedopt : Z.VL; vlas dat niet gaar gedauwroot is, nog
enige tijd onbedekt in het water laten drijven en het dan van tijd
tot tijd omkeren (66).
dor, bv.: I. gezegd van vlas dat pas geroot is en moet rusten alvorens
men het zwingelt (67); II. slechte eigenschap van vlaslint, synoniem met droog en mager en tegengesteld aan vet en mals ; vaak
gepaard gaande met weinig kracht (82).
draad, de —, —en, m.: Vlaamse benaming voor vezel of lint (73).
draaien, draaide gedraaid : I. Holl., Br.; de hokken of kapellen waarin het gerote vlas staat te drogen, omdraaien, zodat het natte buiten
komt. Meer gebruikelijk is de term keren (VI., Z.VL, Drs.), in
Z.Vl. óók nog wel schudden en in Fr. omzetten (64); II. bandjes
draaien : wankleurige stressen lint of afval over het bovenbeen
rollen, zodat het vlas ineen draait tot een bandje, waarmee het opgemaakte vlas wordt samengebonden tot een steen (80).
draaier, de—, —s, m.: Drs.; zwengel aan cilinder ; zie kruk (70).
drijfroting, de —, v.: zie liggende drijfroting en staande of hellende
drijfroting (57).
drijvers, meerv.: Drs.; benaming voor de bossen vlas die men ter
roting los naast elkaar in de sloot legt, i.t.t. de zinkers die over
elkaar heen liggen en met modder worden bedekt (56).
drip, de —, v.: onkruid dat in vlas optreedt (bromus secalinus); Drs.
duist, VI. strogras (31).
drogen, droogde, gedroogd : het gerote vlas aan inwerking van zon
en wind blootstellen, of een kunstmatig proces laten doorlopen,
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zodat de vochtigheid wordt gereduceerd tot een graad die voor
verdere bewerking het geschiktst is (64).
droger, de —, —s, m.: installatie om het gerote vlas kunstmatig te
drogen (65).
droog, bv.: I. gezegd van stro en zaad in de betekenis, dat er weinig
vocht in zit (52); II. slechte eigenschap van lint; synoniem met
dor; zie daar (82).
droogkast, de —, —en, v.m.: een tienhoekige, prisma-vormige ruimte
met ± 9 m middellijn en 6,5 m hoogte waarin het gerote vlas in
hete lucht kunstmatig wordt gedroogd (65).
droogterrein, het —, —en : een met gras begroeid stuk land rond de
roterij waar het gerote vlas in hokken of kapellen te drogen wordt
gezet; ook wei genoemd ; Z.V1., Holl. veld, VI. M. het bos en Kr.
meers. (63).
droogtoren, de —, —s, m.: is gelijk aan droogkast ; zie daar (65),
dubbelschoof, de —,—ven, v.: Br., Holl.; zie begeon (43).
duim, over de — knopen, knoopte over de —, over de —geknoopt :
manier om een band rond het vlas vast te maken (37).
duist, de —, v.: Drs.; zie drip (31 ).
duivel, de —, —s, m.: een machine waarin de laatste bruikbare, korte
vezels uit de scheven worden gehaald (76).
duivelen, duivelde, geduiveld : aan de scheven de bewerking geven
waarbij de laatste vezels uit deze afval worden gered (76).
duivelsnaaigaren, het — : Fr.; veel voorkomend onkruid (cuscuta
epilinum); VI. krokke, vlaswarkruid, vlasruie of vlasruwe, Fr.
woelsel (31).
duizendzadigkorrelgewicht, het — : de zwaarte van 1000 zaadjes. Dit
gewicht te kennen is van belang, omdat dit samen met de kiemkracht en de zuiverheid van het zaad bepaalt, hoeveel er per ha
gezaaid moet worden (28).
dun, bv,: gezegd van 'n perceel vlas, als de planten niet dicht genoeg
op elkaar staan ; Br., Gr., Fr., hol, Kr. ijl, Gr. arm of stijl (33).
dwingen, dwong gedwongen : Kr.; het vlas bij het zwingelen diep in
de kraag van het zwingelbord drukken om fijnere vezel en mooiere
kleur te krijgen. Dit gebeurt alleen bij fijnere inslagvlassen (73).
E.
eerste nabouw, de —, m.: benaming voor zaaizaad dat de eerste af98

stammeling is van het origineel ; zie revelaar, tweede smete, enter
en rozezaad (27).
effen, bv.: zie vlak (43).
egge, de —, —n, v.: een landbouwwerktuig bestaande uit een houten
of ijzeren raam met schuine tanden erin dat men na het ploegen
over het land sleept om de kluiten fijn te maken (29).
eggel, de —, m.: VI. M.; zie bladkaf (46).
eggen, egde, geëgd : met behulp van een egge de grond fijn maken
(29).
enkele band, de —, —en, m.: een band bestaande uit enige samengevoegde vlasharrels waarmee vier of vijf handvollen tot een schrank
zijn samen gebonden. Zo'n band heeft dus slechts de lengte van het
vlas i.t.t. de kruisband, die gevormd wordt door twee enkele banden
op bepaalde wijze aan de kopeinden met elkaar te verbinden. In
Drs. heet de enkele band wisje (37).
enter, de —, m.: Gr., Fr.; de eerste nabouw van het Russische tonnezaad ; elders revelaar genoemd en in Kr. rozezaad, natonne of
tweede smete (27).
entre prise t Kr.; gezegd van werk dat door de arbeiders voor een
bepaald bedrag is aangenomen ; elders in het aangenomen of per
schrank of per ha (36).
exhauster, de —, —s, m.: onderdeel van de moderne bollenbreker
waardoor de gebroken zaadknoppen omhoog worden gezogen en
ter zuivering op de zeven geworpen (51).
exporteur, de —, —s, m.: iemand die het product der vlassers opkoopt
en naar het buitenland verhandelt (51—81).
ezel, de —, —s, m.: I. Gr.; instrument dat men gebruikt bij het opbinden van het gerepelde vlas; zie bootbakje (45); II. VI.; een
klein mijtje waarin men de pasgebonden schranken op het veld met
een twintigtal bij elkaar zet om het vlas nog wat te laten verwelken
en tegelijk toch enigszins te beschermen tegen slechte weersinvloeden ; ook wel kareltje genoemd ; het heeft dezelfde functie als
de elders gebruikelijke hokken (Br., Gr., Fr.), hopen (Holl., Drs.)
of stuiken (Z.VI., Fr.) (39).
F.
fel, bv.: VI.; gezegd van vlas dat te dik staat en waarvan men elders
zegt dat het zwaar is; zie geil, zout (33).
fermenteren, fermenteerde, gefermenteerd : VI.; het nawerken der
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levenssappen, als het vlas in stapels zit ; elders broeien, VI. verhitten (39).
fijn, bv.: gezegd van vlas dat dun van stengel is (34).
fijne klodden, meerv.: VI. M.; afval van het opzwingelen; zie schoonslag (73).
flauwe benen, meerv.: Br.; van de kapellen of hokken waarin het
gerote vlas staat te drogen, zegt men, dat ze flauwe benen hebben,
als ze niet steil genoeg staan en eventuele regen daardoor te grote
kans krijgt zijn nadelige inwerking te doen gevoelen (64).
flauwe handelr m.: hiervan spreekt men, als er weinig vraag is naar
het product (81).
Fries landras : het eerste witbloeiende ras in Nederland, door een
Friese boer geselecteerd (27).

G.
gaan liggen, ging —, gaan — : als het veel regent of waait wanneer
het vlas bijna rijp is, kan het zijn eigen gewicht niet meer dragen en
gaat het liggen. Dit is vooral het geval bij zwaar, dicht op elkaar
staand vlas. Men spreekt ook wel van legeren of lageren, VI.
vallen (33).
gaar, bv.: Br., Holl.; noemt men het vlas als het rotingsproces ver
genoeg is voltrokken, de pectine zover is opgelost, dat lint en stro
zich gemakkelijk van elkaar laten scheiden ; VI. genoeg geroot,
Z.V1. ver genoeg. Drs. goed, Fr. klaar (55—63).
gang, de —, —en, m.: I. VI., Z.V1.; de strook, die een arbeider bij het
vlasplukken ineens meeneemt ; Br., Holl., Gr. zwad, Drs. „joatje":
II. Kr.; plank die van de oever naar de hekkens gelegd werd om
er de hekkenstenen op te dragen (59).
gangen trekken, trok —, —getrokken : Z . VI.; zie kanten plukken
(38).
ganzevoet, de —, v.: zie dauwkool (31).
gateind, het —, —en : Br., Holl., Gr.; het worteleind of de voet van
het vlas ; Kr., Drs. bout (35).
gauw, bv.: goede hoedanigheid van het lijnzaad : als men het met
de hand grijpt moet het er vlug uitlopen ; Br., Holl., Drs. rap.
Fr., VI. vlug ; Z.V1. glad (52).
gebint, het —, —en : de tasruimte in de schuur tussen twee kapgebinten. Kr. tas, V l . W . vak, VI. M, koker (41).
gecotoniseerd, bv.: zegt men van vlas waarvan bij te lang voort100

gezette roting de pectine die de primaire vezels verbindt, is gaan
oplossen (63).
geelroot, de —: Lm.; het roten van vlas in warm of koud water, maar
zonder bedekking met modder, zodat het veel lichter van kleur
blijft dan bij blauwroot ; II.v.: vlas dat op deze wijze is geroot (56).
geelvlas, het —: vlas dat in koud of warm water, maar niet onder
modder, is geroot (56).
geil, bv.: gezegd van vlas dat te snel en welig is gegroeid en daardoor grof en groot van harrei is geworden ; VI. zout ; zie fel en
grof (33).
gekeurd zaad, het — : zaad dat onder controle van de N.A.K. of
A.K.D. is opgegroeid en schoon gemaakt en door deze instanties
geschikt bevonden is voor verdere uitzaai (52).
gelijklopend, bv.: goede eigenschap van het lint. Als men een hand"
vol geheel opgezuiverd vlas los omlaag laat hangen, moet het in
heel fijne afzonderlijke draden neerhangen en mag de vezel van
iedere plant niet meer afzonderlijk te onderkennen zijn ( 74 ).
gelijk stuiken, stuikte —, —gestuikt : het pas geplukte vlas op de
handen gespreid tegen buik of borst stuiten, om het van onderen
goed gelijk te maken en geen barrels te laten uitsteken. Ook voor
of na het repelen en bij het afturbinen stoot men op gelijke wijze
het vlas tegen een plank of muur gelijk (35).
gemet, het —, —en : oude vlaktemaat, niet overal even groot, maar
ongeveer 3/7 ha (36).
gemet, per —plukken, plukte per —, per —geplukt : zie in het aangenomen werken (36).
genoeg geroot, bv.: zie gaar (59—63).
gereed leggen, legde —, —gelegd : VI.; het klaarmaken van het vlasland voor het zaaien (29).
gerust rozezaad, het —: Kr.; eerste nabouw van tonnezaad, dat een
jaar bewaard is alvorens men het uitzaaide (27).
geschoten zaad, het —: zaad dat door te grote vochtigheid voortijdig is ontkiemd (52).
geselaar, de —, —s, m.: Br.; de man die het vlas geselde ; zie
geselen (46).
geselen, geselde, gegeseld : Br.; het vlas dat door de rol-repelmachine
is geweest, tegen een balk goed uitslaan, zodat er de gebroken
bollen met zaad uitvallen (46).
gespleten voet, de —, m.: slechte eigenschap van vlatlint die hierin
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bestaat, dat het van onderen omgekrulde vertakkingen vertoont.
Men duidt dit ook wel aan door te zeggen, dat het wollig is (82).
gesprant, bv.: Holl; gezegd van lint waarop men de sporen nog kan
zien van hagel waardoor het op het veld gekwetst is ; elders zegt
men ,,er liggen knopen. Gr. knoppels op" (33).
gevoel, het —, : het aanvoelen ; vlas met goed gevoel is vlas dat
zacht, zijig, lenig, mals van vezel is (83).
gezeten vlas : vlas dat een tijd lang in de stapel heeft gezeten en
dientengevolge gemakkelijker root en zwingelt (41).
glad, bv.: Z.VL; zie gauw (52).
glanzig, bv.: goede eigenschap van het lijnzaad ; Z.VI. blinkend (52).
goed, bv.: Drs.; zie gaar (63).
goed van kracht, bv.: zie sterk (82).
gooi, de —, —s, m.: Gr., Fr.; een stapel vlas in de schuur ; elders :
tas, Holl. bint of lek, V I . W . vak, VI. M. koker (40).
greep, de —, —en, m.: Z.VI.; de hoeveelheid vlas, die men bij het
plukken in één keer verzamelt en uittrekt; elders wel pluk genoemd, hoewel slechts sporadisch met naam bekend (35).
groeite, de —, —n, v.: VI.; I. zie blok I ; II. gewas : de groeite van
1948 was goed (30).
groen vlas: I. het vlas in alle stadia van bewerking tot aan het
roten ; II. VI.; vlas dat recht van het veld wordt geroot i.t.t. vlas
dat eerst een tijdje heeft gezeten en wel rauw genoemd wordt (65).
grof, bv.: zie geil (33).
H.
haag, de —, —en, v.: Kr., VI. M.; rij van tegen elkaar geplaatste
stengels pas geplukt vlas, zo opgesteld om te drogen; V l . W .
raam (38).
haar, het —, —en : als op het lint kleine dwars-opstekende vezeltjes
zichtbaar zijn, zegt men dat er haar op het vlas staat ; zie berenvlas (82).
hagen, haagde, gehaagd: het geplukte vlas in hagen opstellen (38).
hals, de —, —zen, m.: dat gedeelte van plant en vezel dat onmiddellijk onder de kop zit, dus een tiental cm van boven (64).
hand, de —, —en, v.m.: om de lengte van het vlas aan te geven drukt
men zich uit in handen. Men spreekt van vlas van 7 of 8 handen.
Een hand is ongeveer 10 cm ; Drs., V l . W . palmen. Voor „ruim
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7 handen" zegt men in Kr. „7 handen doorgroeid", en in Fr. „7
handen en een uitkijk" (34).
hand, met de —zaaien, zaaide met de —, met de —gezaaid: het lijnzaad met de hand over het veld uitstrooien (29).
handbraak, de —, —en, v.: zie braak (68).
handvol, de —, —len, v.: van groen vlas is dit zoveel als men met
twee handen gemakkelijk kan omspannen. Van gebraakt en gezwingeld vlas : zoveel men in één hand houdt (35—70).
handzwingelspaan, de —, —en, v.: zie zwingelspaan (71).
hardt bv.: slechte eigenschap van vlaslint, synoniem met droog en
dor tegengesteld aan mals, vet (29).
harrei, de —, —s, m. : vlasstengel, een enkele plant. In Br. spreekt
men van een pijl vlas, Vl.W. heerd ; zie ook dode harrei (37—44).
harrelen, harrelde, geharreld : bij het plukken in de grond achter
gebleven stengels tijdens de rustpozen verzamelen : Gr. harrels
zoeken, Br. pijlen, V l . W . harrels rapen, VI. M. harrels trekken
(37).
harrelschoof, de —, —ven, m.: Gr., Fr.; zie allegies (44).
harrels rapen, —raapte —, —geraapt : Vl.W.; zie harrelen (37).
barrels trekken, trok —, —getrokken : VI. M.: zie harrelen (37).
harrels zoeken, zocht —, —gezocht: Gr.; zie harrelen (37).
hart, het —, —en : het binnenste van een bos (38).
hede, de —, : Fr.; ook wel werk genoemd in Fr.; naam voor zwingelafval : korte zwakke vezels die bij het zwingelen uit het vlas worden geslagen; zie klodden, lokken, kroten (72).
heerd, de —, v.: VI. M.; zie barrel (37).
hek, het —, —ken : Br., Holl.: een hekwerk van balken en planken
dat men bij oudere, half in de grond gebouwde rootbakken boven
op het vlas legt om het onder water te houden (58).
hekel, de —, —s, m.: plankje, bezet met spijkers waar het gezwingelde
vlas vooral met het topeinde, door wordt getrokken, om knopen
eruit te verwijderen (78).
hekken, het —, —s: Kr.; een houten rootbak waarin het vlas in de
Leie werd geroot (59).
hekkensteen, de —, —en, m.: Kr.; grote stenen die men op de hekkens
legde om ze onder water te houden (59).
hekkenzate, de —, —n, v.: Kr.; de plaats waar men de hekkens gedeeltelijk op de rivieroever trok om ze te vullen (59).
helft, voor de—: vlas bewerken voor de helft (Br.). Een vorm van
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samenwerking tussen boer en vlasser waarbij de eerste het vlas
geeft en de laatste zijn arbeid en ze winst of verlies samen delen.
Het komt alleen voor in tijden dat de risico's groot en de vooruitzichten niet erg gunstig zijn (34).
hellende drijfroting, de —, —en, v.: Fr.; zie staande drijfroting (57).
helpen, hielp, geholpen : Fr.; door het zaaien van kunstmest het
gewas tot snellere groei aandrijven ; Gr. aanzetten, elders opjagen (30).
herroot, d e — , —en : Kr.; I.m.: een tweede roting van goed vlas (59).
II.v.: vlas dat tweemaal geroot is (59).
hippen, de —, —s, v.: Kr.; zie bollen (42).
hippenbreker, de —, —s, m.: Kr.; zie bollenbreker (48).
hippenkaf, h e t — : Kr.; zie bolkaf (49).
hippenzeef, de, het —, —ven, v.: Kr.; zie bollenzeef (49).
hoedjes, de —, meerv.: Drs.; de kelkblaadjes die bij het repelen op
de stengel blijven zitten als het vlas niet goed droog is ; Br.
sluiven (44).
hoefblad, het —: in vlas voorkomend onkruid (tussilago farfara):
zie dokke. Gr. stinkblad (31).
hoek, uit een —eggen, egde uit een —, uit een —geëgd : Fr.; na in
de lengte en de breedte geëgd te hebben, het ook nog diagonaalsgewijze doen om een goed zaaibed te krijgen (29).
hok, het —,—ken : I. Br., Gr. en Fr.; een haagje van 8 of 10 schranken, twee aan twee schuin tegen elkaar geplaatst, om het pas tot
schranken gebonden vlas verder te laten drogen ; Holl., Drs. (en
ook Br. wel) hopen genoemd, Z.V1. en Fr. stuik (zie ezel II)
(38); II. Br., Holl.; de kegel-vormige hokjes waarin het vlas na het
roten wordt opgesteld om te drogen ; Kr. kapel, Z.V1., VI. M.,
VI.W., Drs. en Fr. stuik genaamd (56—64).
hol, bv.: I. Br., Fr. en Gr.; gezegd van gewas dat te dun staat ;
zie dun (33); II. gezegd van een handvol gezwingeld vlas dat aan
de voet breed uitloopt (74).
Hollandia: blauwbloeiend ras van Nederlandse herkomst (28).
honingdauw, de —, m.: Br., Holl., Gr.; een suikerachtig vocht dat afgescheiden wordt door bladluizen en zich vastzet op het lint ; vaak
verward met vlasroest (32).
hoop, de —, —en, m.: zie hok (38).
hoosbak, de —, —ken, m.: Br., Holl.; een bak waarmee men bij slootroot water op het te roten vlas schepte (55).
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houtpijp, d e — , —en, v., т . : houten gedeelte van de vlasstengel (53).
hozen, hoosde, gehoosd ; Br., Holl.; water in het af gedamde gedeelte
van de sloot scheppen, teneinde het vlas onder water te hou
den (55).
huttentut, de —, v.: Fr.: in vlas voorkomend onkruid (camelina
sativa); Br. deder of vlasdodder (31).
L
ijfte, de —,; Kr.; een in vlas voorkomend onkruid (convolvulus arvensis); elders akkerwinde genaamd (31).
ijl, bv.; Kr.; gezegd van vlas dat te dun staat; zie dun en hol (33).
inbalen, baalde —, —gebaald : Br., Holl.; het vlaslint ter verzending
in grote juten zakken pakken ; zie baal ; Kr. inzakken, Drs. in
pakken (81).
inboren boorde —, —geboord : gezegd van plukkers die niet in een
regelmatige schuine lijn zijn opgesteld bij het vlasplukken, maar
reeds een heel eind in het perceel plukken als de anderen nog aan
de kant bezig zijn (36).
indekken dekte —, —gedekt : Z.V1.; vlas onder modder te roten
leggen (58).
ineggen, egde —, —geëgd : na het zaaien lichtjes met de egge over
het land gaan, zodat het zaad met de grond bedekt wordt (30).
inhouder, d e — , —s, т . : VI. M.; zie afdraaizeef (50).
inleggen, legde —, —gelegd : vlas in een sloot te roten leggen ;
Holl.; ook nog gezegd bij roten in bakken ; elders inzetten ; VI.,
Z.V1. vullen, Drs. in het water brengen (54—62).
inpakken, pakte —, —gepakt : Drs.; zie inbalen (81 ).
inregenen, regende —, —geregend : het doordringen van regen in
schelven, mijten of stuiken (38).
inslaan, sloeg —, —geslagen : met de ene hand het te plukken vlas
verzamelen en vastpakken (35).
inslagvlas, het —, —sen : vlas bestemd om als inslag verweven te
worden (72).
inslagzwingelen, zwingelde — , —gezwingeld: Kr.; het vlas zó zwingelen dat het fijn van draad wordt en daarbij desnoods aan kracht
verliest ; zie dwingen ( 73 ).
insteektafel, de —, —s, v.: een tafel voor de repelmachine en zwingelturbine waarop het vlas wordt uitgespreid voor men het in de
machine steekt (46—74).
8
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insteken, stak —, —gestoken : het vlas in de machine brengen (46—74).
insteker, de —, —s, m.: de man die het vlas in de machine
brengt (46—74).
inzakken, zakte —, —gezakt: Kr.; zie inbalen (81 ).
inzetten, zette —, —gezet : Br., Drs.. Gr., Fr.; vlas in de rootbakken
plaatsen; Z.V1., VI. vullen, Holl. inleggen (62).

J.
jacobsladder, de —, —s : transportband bezet met bakjes, waarin de
zaadbollen van beneden naar boven worden gebracht ; o.a. onderdeel van de zaadmolen (51).
„joatje", het —, —s : Drs.; zie gang (36).
juffer, de —, —s, v.: Fr.; een lat die over de sloot werd gelegd en
waartegen het vlas bij een staande drijf roting leunde (58).
K.
kafmolen, de —, —s, m.: een molen waarin het zaad van kaf wordt
gezuiverd ; Drs., VI. M. windmolen, Fr., V I . W . wanmolen (49).
kalizout, het — : kunstmeststof (30).
kam, de —, —men, m.: I. onderdeel van een repelmachine waardoor
de bollen van de stengels worden gekamd (46); II. een ijzeren mes
met inkepingen dat men vroeger gebruikte bij het opmaken om
laatste onreinheden te verwijderen; in Br. wel tandenmeester genoemd (80); III. als het vlas in hagen wordt gezet noemt men
het bovenste deel van de haag de kam of de nok (38).
kammerling, de —, —en, v.: Kr., VI. M.; korte en zwakke vezels die
bij het hekelen in de hekel achter blijven ; Z.V1. trekling en elders
snuit genaamd. Ook in VI. wel onder deze naam bekend, maar dan
alleen in het meervoud van het verkleinwoord : snuitjes (78).
kant, m., z'n — kiezen : gezegd van een stapel schrankvlas die gedurende de eerste dagen dat hij gezet is, door de druk van eigen
gewicht nog in elkaar zakt en daarbij steeds de neiging heeft naar
een of andere kant scheef te zakken (41 ).
kant, de —, —en, m.: kanten plukken of trekken : rond het perceel
een gang plukken van 1,5 tot 2 m breedte, om ruimte te maken
voor de plukmachine ; Fr. voorplukken, Z.V1. gangen trekken (38).
kanten zaaien, zaaide —, —gezaaid : Z.V1., Br., Drs.; rond het gehele
perceel vlas een schutstrook haver of ander langhalmig gewas
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zaaien, om het te beschermen tegen kwade koppen (32).
kantlaag, de —, —en, v.: van iedere laag in een stapel de buitenste
rand; ook wel ringlaag genaamd (41).
kapel, de —, —len, v.: Kr.; benaming voor de kegelvormige hokken
waarin het gerote vlas te drogen staat; zie hok (59—64).
kapellen, kapelde, gekapeld : Kr.; het gerote vlas in kapellen zetten :
Br. opzetten, Holl., Drs. uitzetten, Z.V1., Vl.W. stuiken, Holl. op
bootjes zetten, VI. M. rechtzetten (63).
kappen, kapte, gekapt : Z . VI., Vl.W.; bij eerste zwingeling de
scheven slechts ruw uit het vlas slaan ; elders voorzwingelen, Kr.
verslaan, Br., Drs. rauwslaan, V L M . afkappen (72).
kareltje, het —, —s : Kr.; zie ezel II. (39).
kast, de —, —en, v.: Kr.; rootbak in de Leie ; zie hekken (59).
katoenachtig, bv.: gezegd van vlaslint, waar dwarse vezeltjes op
staan (74).
katten, katte, gekat : het op monster gekochte vlas weigeren te aan
vaarden onder motief, dat het er niet mee overeenkomt ; VI. buitenstampen of weergeven (81).
keerkodde, de —, — n , v.: Ζ.VI., Vl.W.; licht gebogen stok, waarmee
men het dauwrootvlas van tijd tot tijd omkeert ; Br. keerstok, Kr.
pers. Drs. wendhout, VI. M. keerpers (66).
keerlat, de —, —ten, v.: Fr.; een stok met een spijker erin waarmee
men in Fr. bij liggende drijf roting de bossen vlas van tijd tot tijd
omkeerde; Drs. wendhout (58).
keerpers, de —, —en, v.: VI. M.; zie keerkodde (66).
keerstok, de —, —ken, m.: Br.; zie keerkodde (66).
keren, keerde, gekeerd : I. het vlas dat ligt te dauwroten omgooien,
zodat het onderste boven komt ; Drs. wenden (66). II. van kapellen
waarin het gerote vlas staat te drogen, het binnenste buiten keren ;
Br. draaien (zie d a a r ) . Fr. omzetten, Z.VI. ook schudden (64).
ketel, de — , —s, m.; ruimte waarin het rootwater warm wordt ge
maakt (62).
ketenvlas, het —, —sen : Kr.; sterk vlas dat bestemd is om als schering
dienst te doen (73).
ketenzwingelen: Kr.; kettingzwingelen (73).
kettingegge, de —, —n, v.; een egge voorzien van zware kettingen,
om de kluiten ermee fijn te slaan (29).
kettingvlas, het —, —sen : Kr.; zie ketenvlas (73).
kettingrwingelen : Kr.; het vlas vóór in de kraag zwingelen, zodat
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het minder fijn van draad wordt maar zijn kracht behoudt. Dit doet
men met het van nature sterke vlas, dat bestemd is als schering
dienst te doen (73).
keuren, keurde, gekeurd : I. vooral Fr.; kijken of het te roten gelegde
vlas gaar is ; elders meer gebruikelijke termen zijn : proberen of
kijken (57). II. de N.A.K. en de A.K.D. keuren het zaad te velde en
na de oogst opnieuw op zijn verschillende kwaliteiten en verklaren
het dan al of niet geschikt als zaaizaad (52).
kiemkracht, de —, v.: ontkiemingsvermogen van het zaad (27).
kijkgat, het —, —en : een vierkant gat dat in de zolder van geheel
boven de grond gebouwde rootbakken is aangebracht, om te controleren of de roting is voltrokken ; Br., Holl. mangat, V l . W .
trekgat (63).
klaar, bv.: Fr.; zie gaar (57—63).
klaar maken, maakte —, —gemaakt : gezegd van de grond : het land
voor het zaaien gereed maken (29).
klam, bv.: gezegd I. van het vlas dat niet goed droog is ; VI. wak ;
Br.; taai. II. van Zaad : Br., Holl.; koekig, omdat door de vochtigheid de zaadjes aan elkaar kleven (41—52).
klamp, de —, —en, m. v.: Br., Drs.; andere naam voor stapel ; Z.VL,
VI. mijt; VI., Holl., Z.Vl. Fr. schelf, Kr. vim, en loei (41).
klapper, de —, —s, m.: het beweegbare bovenstel van de oude handbraak (68).
klei, de —, v.: vruchtbare grondsoort ; indien niet té zwaar zeer geschikt voor de teelt van vlas (28).
kleur verliezen, verloor z'n —, z'n — verloren : tengevolge van slechte
weersinvloeden de goede kleur kwijt raken ; Kr. verongelukken ;
VI. M. zwart worden, V l . W . velten, elders verweren (40).
klodden, meerv.: Z.Vl. Vl.W., VI. M.; afvalproduct van het zwingelen ; korte en zwakke vezels die bij deze bewerking uit het vlas
worden geslagen ; Kr.; kroten; Br., Holl. lokken. Drs. mokkegoed.
Fr. hede of werk (72).
kloddenkoper, de —, —s, m.: Z.Vl., VI. M., Vl.W.; zie lokkenboer (75).
kloddenmachine, de —, —s, v.: Z.VL, Vl.W., VI. M.; machine waarin de klodden gedeeltelijk worden gezuiverd, voordat ze aan de
kloddenkoper verkocht worden (75).
kloddenschudder, de —, —s, m.: Z.VL, Vl.W., Vl. M.; zie lokkenschudder (74).
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klopper, de —, —s, т . : Br., Ζ.VI.; benaming voor de repelmachine die
een mechanisatie is van het oude boten ; VI. bootmachine (46).
klos, de —, —sen, т . , v.: Gr.; een touw, aan het ene uiteinde voor
zien van een houten klos waarin men in Gr. wel schranken samen
bindt om ze naar de repel te dragen of te slepen (45).
kluitzaad, het — : zie baardzaad (50).
klutszeef, het, de, —ven, v.: Drs.; zie afdraaizeef (50).
knappe, de —, — n , v.: VI.; zie braak (69).
knibbenkaf, het — : VI. M.; zie bolkaf (49).
knibbens, de —, meerv.: VI. M.; zie bollen (48).
knijpelaar, de —, —s, т . : VI.; instrument waarin een steen vlas werd
vastgeknepen en aan de zolder opgehangen, om het uitplukken en
bijsteken te vergemakkelijken (81).
knippenkaf, het — : Vl.W.; zie bolkaf (49).
knippens, de — , meerv.: Vl.W.; zie bollen (48).
knoop, de —, —en, т . : benaming voor het litteken dat op het vlas
zichtbaar is, als het vlas door hagel is beschadigd ; zie gesprant (33).
knoopband, de —, —en, т . : Z.V1.: een band, gevormd door enige
vlasstengels bij de knop op bepaalde wijze met elkaar te verbinden
en gebruikt om het geplukte vlas tot schranken te binden; Br.,
Holl., Gr., Drs. kruisband genaamd (37).
knop, de —, —pen, т . : Gr., Fr.; zie bol (42).
knop, vlas met —, het — : Fr.; zie knopvlas (42).
knopbreken, brak —, — gebroken : Gr., Fr.; zie bollenbreken (48).
knopbreker, d e — , —s, т . : Fr., Gr.; zie bollenbreker (48).
knopjagen, joeg — , — gejagen : Fr.; oude wijze van bollenbreken,
door er met paarden over te rijden (48).
knopkaf, het — : Gr., Fr.; zie bolkaf (49).
knoppels, meerv.: Gr.; de littekens die op het vlas zitten tengevolge
van hagelbeschadiging ; zie gesprant (33).
knopvlas, het — : Gr.; vlas met de zaadbollen er nog op ; Fr. vlas met
knop, Kr., Vl.W. vlas met de top aan, elders schrankvlas (42).
knopzaad, het — : Gr.; zie bolzaad (50).
knot, de —, —ten, v.: Br., Holl.; ingedraaide handvol gebraakt of
gezwingeld vlas (70—78).
koe, de —, —ien, v.: Kr.; de ketting waarmee de hekkens uit het
water op de hekkenzate werden getrokken (59).
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koekig, bv.: Br., Hol!.; gezegd van zaad dat niet goed droog is en
daardoor aan elkaar kleeft; zie klam (52).
koker, de —, —s, m.: VI. M.; zie gebint (41 ).
komen : zie naar toe komen (82).
kornuit: zie twee kornuiten (30).
koord, het —, —en : VI.; naam voor de alfaband waarmee het gerepelde en gerote vlas wel wordt gebonden; Holl. sinaasappel'
band (43).
kop, de —, —pen, m.: I. Z.V1. het boveneinde van het vlas ; zie
aareind (38); II. Br., Drs., Z.V1.; de bovenste, meestal dubbele
schoof waarmee men de tollen of schelven afdekt, om het vlas
tegen schadelijke weersinvloeden te beschermen; Br. ook pet of
muts, Holl. muts, Fr. kopschoof. Gr. trientjemui (40).
kop, over de — trekken, trok over de —, over de — getrokken : bij
het plukken van gelegerd vlas zorgen, dat men het in schuine
richting vóór zich heeft liggen, zodat bij het optrekken de planten
juist in tegenovergestelde richting worden getrokken als ze hebben
gelegen (36).
kopeind, het —, —en : Gr.; zie aareind (38).
koppel, de —, — s , m.: Holl., Gr.; naam voor een troep arbeiders die
gezamenlijk de uitvoering van een werk, tegen een overeengekomen
prijs, aannemen ; zie bende (36).
koppelbaas, de —,—zen, m.: Holl., Gr.; zie bendebaas (36).
kopschoof, de —, —ven, v.: Fr.; zie kop II (40).
kopschrank, de —, —en, v.: bovenste schranken in een tol (40).
koptrekker, de —, —s, m.: VI.; de man die bij het vlasplukken voorop gaat, aan het hoofd staat van de in schuine lijn opgestelde
plukkers (36).
kort, het — : Holl.; zie déchets (76).
korte vrucht, de —, —en, v.: VI. M.; zie zwarte grond (32).
koud, op koud water zetten, zette op — water, op — water gezet :
zie ontlogen (62).
koude brand, de —, m.: Br., Gr.; ziekte van het gewas ; zie brand (32).
kraag, de —, —en, m.: de inkeping in het zwingelbord waar men het
vlas bij het zwingelen in laat rusten (72).
kracht, de —, v.: de sterkte, goede eigenschap van het lint ; vooral
vereist bij ketenvlas, dat bestemd is als schering dienst te doen (82).
krekel, de —, —s, m.: Drs.; een kromming aan het einde van het
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wendhout, waarmee de bossen bij drijvende roting in de sloot
werden omgekeerd (57).
krense, de —, —n, v.: Kr.; het lichte minderwaardige, niet volgroeide
zaad ; elders licht of loos zaad. Drs. kuister (49).
krets, de —, m.: VI.W. zie schub (79).
kring, de —, m.: Kr.: repelafval ; zie baard (44).
krom, bv.: gezegd van vlas dat gelegerd is geweest en daardoor een
gebogen stengel heeft gekregen (33).
krooi, de —, —en, v.: Br., Drs., Z.VL; zie bende (36).
krooibaas, de —, —zen, m.: Br., Drs., Z.V1.; zie bendebaas (36).
kroot, de —, —en, v.: Kr.; korte zwakke vezels die bij het zwingelen
als afval uit het vlas worden geslagen ; Br., Holl. lokken Z.VL,
VI. M., V l . W . klodden. Drs. mokkegoed, Fr. werk of hede (72).
krotenmachine, de —, —s, v.: Kr.; zie lokkenmachine (75).
krotenschudder, de —, —s, m.: Kr.; onderdeel van de zwingelturbine,
bestaande uit een soort spijkerbed dat voortdurend heen en weer
wordt bewogen, waardoor de scheven uit de kroten worden geschud (74).
krotenveredelaar, de —, —s, m.: Kr.; zie lokkenboer (75).
kruiden, kruidde, gekruid : Kr.; wieden (31).
kruis, het —, —sen: Fr.; een bepaald aantal (8 à 12) bijeengelegde,
maar nog niet tot een schrank samengebonden handvollen geplukt
vlas; ook wel broek genoemd (37).
kruis, over — zaaien, zaaide over —, over — gezaaid : Fr.; de ene
helft van het zaad in de grond brengen door met de zaaimachine
in de lengte van het veld en de andere helft door in de breedte
te rijden (30).
kruisband, de —, —en, m.: zie knoopband (37).
kruk, de —, —ken, v.: Z.VL, Vl.W., VI. M.; de draaier waarmee de
rolbraak in beweging wordt gebracht ; Br. zwengel, Holl. zwing,
Kr. wrange (70).
kuisen, kuiste, gekuist : VI. ; men zegt dat het vlas zich kuist, als het de
stengelblaadjes laat vallen, wanneer het rijp is (34).
kuister, de —, m.: Drs.; het lichte of loze zaad ; zie krense (49).
kussen, het —, —s : onderdeel van de oude bollenbreker waartegen
de bollen werden platgedrukt (48).
kwade koppen: een ziekteverschijnsel in het vlas dat veroorzaakt
wordt door de aantasting van de thrips. Vroeger hield men te grote
warmteontwikkeling en schrale N.O.-wind voor de direkte oorlil

zaken en men zaaide daarom wel een schutstrook van haver rond
het perceel vlas (31).
L.
„laai", de —, —en, m.: Drs.; een kromme schop met opstaande zijranden waarmee men modder uit de sloot schepte en op het te roten
vlas legde om het onder water te houden; Z.V1. lepel, Holl. ,,laaik".
Br. lek (54—56).
„laaik", de —, —en, m.: Holl.; zie „laai" (54).
laag, de —, —en. v.: zie staande laag (41).
lade, de —, —n, v.: het onderste stuk van de oude handbraak waarop
het vlas werd neergelegd om het, door het dichtslaan van het
bovenstel, de klapper, te braken (68).
laden, laadde, geladen : vlas op een wagen tassen om het te vervoeren (40).
lageren, lagerde, gelagerd : zie legeren (33).
lang stro: zie witte grond (31).
laten vallen liet —, laten — : van de gevraagde prijs iets afdoen om
tot verkoop te kunnen komen (81 ).
laven, laafde, gelaafd : Z.VL; ander woord voor dauwroten ; zie
daar (66).
lee, de —, —s, m.: Kr., Br.; een hoeveelheid geheel gezuiverd vlas van
ongeveer 1 pond, op ± 15 cm van boven stevig samengebonden.
Vijf zulke lees vormden een steen; Holl. lid, Z.VL, Drs. pop (80).
leem, de —, —en, v.: VL, Z.VL, Drs.; de kleine stukjes gebroken houtstengel ; Br., Holl. scheven, Fr. „sjudden" (53—70).
leggen: zie op bedden — (58).
legeren, legerde, gelegerd : tengevolge van regen of wind gaan liggen:
VL vallen (33).
Leie-roting, de —, v.: roten volgens de methode die langs de Leie werd
toegepast (59).
lek, de —, —ken, m.: I. Br.; zie laai (54); II. Holl.; zie gooi (40).
lende, de —, —n, v.: een plaats op het vlas, iets boven het midden. Bij
het omkeren der kapellen moet men het vlas in de lenden grijpen,
d.w.z. iets boven het midden vastpakken (64).
lenig, bv.: goede eigenschap van vlaslint ; zie mals (82).
lepel, de —, —s, v.: Z.VL; zie laai (58).
lepelegge, de —, —n, v.: Gr.; een soort egge met omgebogen tanden,
wel gebruikt bij de bereiding van het vlasland (29).
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levendig, bv.: gezegd van de handel, als er veel vraag is naar het
product (82).
lichten, dammen lichten, lichtte —, — gelicht : zie dammen (56).
licht zaad, het — : Br., Holl., Z.V1.; minderwaardig, niet volgroeid
zaad ; zie krense (49—52).
lid, het —, leden : Holl.; deel van een steen ; zie lee (80).
liggen: zie gaan liggen (33).
liggende drijfroting, de —, v.: Fr.: rootwijze waarbij de bossen vlas los
van elkaar in de sloot worden gelegd (57).
lijf, het —, —ven : de hele vlasplant behalve de kop, bv. in een uitdrukking als : de kop geeft het dit jaar niet, van het lijf zal het
moeten komen, d.w.z. zaad staat er niet veel op, de lintopbrengst
zal het goed moeten maken (52).
lijnzaad, het —, : vlaszaad (27).
lijnzaadmolen, de —, —s, m.: VI. M.; zie trijselmolen (50).
lijnzaadzeef, de, het —, —ven, v.: Gr.; een zeef met lange smalle
gaatjes erin waar het zaad door gaat en de rest vóór blijft ; Br.
snijzeef, Drs. trijselzeef, V L M . splenterzeef (49).
linkse plukker, de —, —s, m.: iemand, die bij het plukken van vlas met
de linkerhand verzamelt en deze bij het optrekken in bovengreep
heeft (34).
lint, het — : de geheel gezuiverde vezel, waarom de bereiding van het
vlas begonnen is (53—73).
lintgehalte, het — : hieronder verstaat men de lintopbrengst en lintkwaliteit per eenheid strovlas (28).
loden, loodde, gelood: zie plomberen (52).
loei, de —, —en, m.: Kr.; zie klamp (41).
lok, de —, —ken, v.: Br.; meestal meerv.; zie kroot (72).
lokkenboer, de —, —en, m.: Br., Holl.; iemand die lokken opkoopt,
om ze verder te zuiveren tot spinbaar lint ; Kr. krotenveredelaar,
Z.V1., Vl.W., VI. M. kloddenkoper (75).
lokkenhandelaar, de —, —s, m.: Br., Holl.; opkoper van vlasafvallen (75).
lokkenmachine, de —, —s, v.: Br., Holl.; zie kloddenmachine (75).
lokkenschudder, de —, —s, m.: Br., Holl.; onderdeel van de turbine,
bestaande uit een voortdurend bewegend sprijkerbed dat daardoor
de scheven uit de lokken schudt (74).
lokkenveredelaar, de —, —s, m.: Br., Holl.; weinig gebruikt tenzij in
officiële taal ; zie lokkenboer (75).
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loodje, het —, —s : zie plombe (52).
loos zaad, het —, —en : Br., Holl.; nietswaardig onvolgroeid zaad ;
zie licht zaad (49—52).
lopen, liep, gelopen : Fr.; het loslaten van het stro, als het rootproces
ver genoeg is gegaan ; „hij loopt nog niet, is nog niet gaar"; Holl.,
Br. schuiven, loslaten of schieten, VI. lossen (58).
los in de stuik zetten : Z.VL; andere uitdrukking voor hagen ; zie
daar (38).
loslaten, liet —, —gelaten : Br., Holl.; zie lopen (55).
lossen, loste, gelost: I. een wagen afladen (40); II. loslaten van het
stro uit de vezel; zie lopen (39); III. Br.; het uithalen van het
gerote vlas uit de bak (63).
losser, d e — , —s, m.: iemand die een wagen lost (40).
lover, het — : Vl.W.; zie bladkaf (46).

M.
machine, met de machine zaaien, zaaide met de —, met de — gezaaid, v.: het zaad met behulp van een zaaimachine in de grond
brengen; zie op rijen zaaien (29).
mager, bv.: slechte eigenschap van het vlaslint ; synoniem met
arm (82).
mals, bv.: goede eigenschap van het lint; synoniem met vet en lenig (82).
mangat, het —, —en : Br., Holl.; een gat boven in de geheel boven de
grond gebouwde rootbakken waarlangs men controleert, hoever
het rootproces is gevorderd ; zie kijkgat (63).
meedrijven, dreef —, —gedreven, VI.; het te plukken vlas van achteren naar zich toe halen, voordat men het uitrukt (36).
meenemen, nam —, —genomen : een bepaalde strook vlas bij één gang
door het perceel uitplukken. ledere plukker neemt een zwad van
ongeveer 50 cm ineens mee (36).
meers, de —, —en, v.: Kr.; weide waarop het gerote vlas te drogen
wordt gezet; zie droogterrein (59).
melde, de —, v.: onkruid dat in het vlas voorkomt (chenopodium
album); Z.V1. ganzevoet of dauwkool (31).
mennen, mende, gemend : het vlas van het land naar huis halen ; Fr.
uitrijden (40).
mes, het —, —sen : de smalle repen plaatijzer die in de zwingelturbine
de scheven en andere afval uit het vlas slaan (75).
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middendoor zwingelen : Kr.; de slagen van de zwingelmolen in de
lenden van het vlas laten komen, zodat het daar slank wordt en
aan de voet breed uitloopt (74).
mijt, de —, —en, v.: VI., Z.V1., een in de open lucht getaste stapel
vlas; Br., Drs. stapel of klamp, Holl., Fr., VI., Z.V1. schelf (dit
laatste in VI. en Z.V1. alleen voor een ronde stapel), Kr. loei en
vim (41).
modderroot, de —, —en : Z.VL, Vl.W.; I. m. het roten onder modder (58); II. v. vlas dat op deze wijze is geroot; zie blauwroot (58).
moe, bv.: Kr.; gezegd van vlas dat zwaar gezwingeld wordt, omdat het
bestemd is voor de fijne inslaggarens en tijdens deze behandeling
droog en zwak wordt. Men legt het dan een tijdje „te rusten" om
vocht op te nemen ; zie dampen (73).
mokkegoed, het — : Drs.; benaming voor de zwingelafval ; zie kroten
en lokken (72).
monsteren, monsterde, gemonsterd : Br., Holl., Drs.; van een partij
vlas monsterstenen nemen om het daarop te verkopen (81).
monstersteen, de —, —en, m.: Br., Holl., Drs.; steen vlas die mee naar
de markt werd genomen als monster van een partij vlas (81).
mats, de —, —en, v.: Holl., Br.; benaming voor de bovenste dubbelschoof die ter afdekking op de tollen ligt, om beschadiging van het
vlas door ongunstige weersinvloeden te voorkomen ; Br., Drs. kop,
Fr. kopschoof. Gr. trientjemui, Br. ook nog pet (40).
N.
N.A.K.: Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Een rijksdienst die
de kwaliteit van het zaaizaad controleert (52).
naartoekomen, kwam —, —gekomen : gezegd van vlas dat tijdens de
bewerking steeds meer meevalt. Als goed vlas b.v. door het weer is
beschadigd, zegt men : „Dat vlas is goed gegroeid, je zult eens zien,
hoe dat straks nog naar je toekomt" (82).
naar zich toe werken, werkte —, — gewerkt : als wind en regen het
gewas door elkaar tegen de grond hebben gesmeten, is er vakmanschap nodig om er nog iets van te maken. Iemand met vlashanden
werkt het naar zich toe, zegt men ; d.w.z. een vakman brengt bij
iedere bewerking het vlas op betere orde, terwijl een ander het
steeds verder van zich afwerkt, d.w.z. de chaos steeds groter
maakt (76).
nabollen, de —, meerv.: Br.; zaadbollen die bij een eerste behandeling
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met de oude bollenbreker niet geheel gebroken waren en, nadat het
losse zaad eruit was gezeefd, weer bij de ongebroken zaadknoppen
werden gedaan om dezelfde behandeling nog een keer te ondergaan (49).
natonne, de —, v.: Kr.; de oudere afstammeling van het tonnezaad (27).
natontschorsen, —schorste, —schorst : onmiddellijk na het roten het
vlas door een rolpers laten gaan, teneinde de tot een slijmerig vlies
opgeloste schors gedeeltelijk te verwijderen (65).
naturen, de —, meerv.: Kr.; vezelafvallen van het zwingelen in het
stadium dat het vlas reeds van de voornaamste onreinheden is
gezuiverd. Kroten of lokken dus die zo goed als geen houtachtige
delen meer bevatten ; Z.V1. zachte klodden, Holl. snuit, Br. schoonslag, VLM. fijne klodden (73).
natuurkroten, de —, meerv.: zie naturen (73).
natuur terugkrijgen, kreeg — terug, — teruggekregen : na het roten
kan men het vlas niet zonder schade direct zwingelen. Het lint is
te dor en open, zegt men ; men moet het vlas een paar maanden
laten zitten om zijn natuur terug te krijgen en zich te sluiten (67).
navette, de —, v.: Kr.; de oude groeikracht die nog van vorige jaren
in de grond zit en waaraan men de groei van het vlas graag toevertrouwt, liever dan hem met behulp van kunstmest te bevorderen ; Vl.W., VI. M. oud vet, elders oude kracht (30).
neet, de —, —en, m.: Kr.; heel kleine houtdeeltjes die na het zwingelen
nog op het lint zijn achtergebleven ; Br., Holl. schubben of schrab,
V l . W . krets, VI. M. nettens (79).
nek, de —, —ken, m.: zie hals (64).
nest, de —, —en, v.: Br., Holl. VI.; verwarde, door elkaar gekronkelde
vlasharrels ; zie verhooien (64).
netig, bv.: slechte eigenschap van het vlaslint; zie schubbig (82),
nettens, de —, meerv.: VI. M.; zie schub (79).
Noblesse : laatrijpend blauwbloeiend vlas met goede resistentie tegen
brand en zeer hoog lintgehalte maar gevoelig voor botrytis (28).
nok, de —, —ken, v.: zie kam (38).

O.
omflappen, flapte —, —geflapt: Fr.; de in staande drijfroting opgestelde bossen van de ene zijde op de andere gooien (58).
omwippen, wipte —, —gewipt : Br., Holl.; de met modder bedekte
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bootjes bij het uithalen van een slootroot met behulp van een vork
ten onderste boven gooien, zodat de modder eraf valt (55).
omzetten, zette —, —gezet : Fr.; de te drogen gezette kapellen keren ;
zie draaien (64).
ondergoed, het — : VI. M.; zie ondervlas (33).
ondergreep, de —, —en, m.: de hand waarmee men het te plukken
vlas het verst van de knoppen vastpakt en die bij het uittrekken de
grootste kracht oefent, heeft men „in ondergreep" (35).
ondervlas, het — : vlas dat afkomstig is van later ontkiemd of zwak
zaad, daardoor klein blijft en volkomen waardeloos is ; Br. sluip,
V I . W . tweede voortkom, VI. M. tweede opgang of ondergoed. In
Kr. zegt men van een groeite die veel ondervlas bevat, dat het vlas
is van twee kornuiten (33).
onderwicht, de —, v.: wanneer een steen of baal vlas minder dan het
vereiste gewicht heeft, zegt men dat er onderwicht is (82).
ongekeurd zaad, het — : zaad dat niet voorzien is van een certificaat
van de N.A.K. of de A.K.D. als geschikt voor de uitzaai (52).
ongelijk opkomen, kwam — op, —opgekomen : als men geen goed
zaaizaad heeft, waarvan de zaadjes ongelijk van kiemkracht en
grootte zijn, komt het vlas niet gelijktijdig op, wat nadelig is voor
de groei (30).
onkruid, het —, —en : schadelijke planten die vanzelf tussen het gewas
opgroeien (30).
ontlogen, ontloogde ontloogd : door spoelen met koud water grond en
andere soortgelijke onreinheden van het te roten vlas verwijderen ;
Z.V1. op koud water zetten (62).
ontsmetten, ontsmette, ontsmet : door behandeling van het zaaizaad
met desinfecterende middelen ziektekiemen die erop zitten, doden (32).
onweersbeestjes, de —, meerv.: andere naam voor thrips, een soort
insecten die bij het jonge vlas de koppen uitvreten en zodoende de
groei en zaadvorming beletten; zie kwade koppen (31).
oogstzeker, bv.: gezegd van bepaalde rassen die een grote weerstand
hebben tegen ziekten en weersinvloeden (28).
opboten, bootte —, —geboot : Br., Holl., Drs.; het binden van het vlas
na het repelen (44).
opdoen, deed—, —gedaan : VI., Z.V1.; het vlas de laatste zuiverende
bewerking geven en het in stenen opmaken ; Kr. botenmaken, elders
opmaken (77).
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opdraaien, draaide —, —gedraaid : Drs.; zie afdraaien (50).
open, bv.: I. gezegd van het lint ter aanduiding van de slechte eigenschap dat de vezel van iedere plant afzonderlijk in de steen of
handvol te onderkennen is (82); II. gezegd van de voet van het
vlas, wanneer de vezel daar gesplitst is. Men spreekt dan ook van
gespleten voet of zegt, dat hij wollig is (82); III. gezegd van vlas
dat pas geroot is en moet rusten, alvorens men het zwingelt (67).
opgang, tweede opgang, de—, m.: VI. M.; zie ondervlas (34).
opgeven, gaf—, —gegeven : Drs.; met een vork de schranken of
bossen op wagen of tas gooien waar een ander ze op hun plaats
legt ; Br., Holl., Fr., VI. opsteken, Z.V1. vorken. Gr. opvorken (40).
opharten, hartte —, —gehart : Drs.; bij het in verband tassen zorgen
voor een goede opvulling van het midden van de tas (41 ).
opjagen, joeg —, —gejaagd : het vlas door strooien van kunstmest tot
snellere groei aandrijven; Gr. aanzetten, Fr. helpen (30).
opkomen, kwam —, —gekomen : boven de grond uitkomen van het
gewas (30).
oplaten, liet —, —gelaten : Kr.; water op een bak vlas laten lopen in
de roterij ; elders onder water zetten, VI. M. onder water steken (62).
opleggen, legde —, —gelegd : Kr.; pas gezwingeld vlas een tijd lang
laten liggen voor men het verkoopt, om het daardoor aan kleur en
kwaliteit de laten winnen (83).
opmaakbakje, het —, —s : Br., Holl.; een klein bakje waarin men de
geheel gezuiverde handvollen neerlegt, om ze tot een steen samen
te binden (80).
opmaaksnuit, de —, v.m.: Holl.; afval bij het opmaken verkregen ;
elders snuit, VI. snuitjes of kammerling, Z.V1. trekling (78).
opmaken, maakte —, —gemaakt : zie opdoen (77).
opmakerij, de —, —en, v.: ruimte waar men het vlas zijn laatste zuivering geeft en tot stenen bindt ; Kr. botenkamer (78).
opper, de —, —s, m.: Z.V1.; benaming voor een kleine ronde stapel
vlas (41).
oprapen, raapte —, —geraapt : vlas dat te dauwroten heeft gelegen
in kapellen te drogen zetten ; V l . W . , VI. M. rapen, Kr. rechten (66).
opslaan, sloeg —, —geslagen : Drs.; het vlas waarbij men bij het
rauwslaan reeds de ergste onzuiverheden heeft verwijderd, verder
schoon zwingelen; Kr. vertoeren, Br., Holl.; opzwingelen (73).
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opslag, de —, т . : Br., Holl.; het fijne krullige stof dat bij het schoonzwingelen wordt opgejaagd en afkomstig is van de schors ; Kr.
piep (73).
opsteken, stak —, —gestoken : Br., Holl., VI., Fr.; zie opgeven (40).
opsteker, de —, —s. т . : de man die opsteekt (40).
opstijven, steef —, —gesteven : als het vlas geplukt is, laat men het
een tijdje op de grond liggen om te verwelken en de levenssappen
te doen verdrogen, omdat het anders niet stijf genoeg is om in
hopen te worden gezet ; dit noemt men opstijven ; Kr. verwe
ren (37).
opstop, de — , —pen, т . : Br., Holl.; korte rust tussen twee werktij
den (37).
opstuiken, stuikte — , —gestuikt : VI.W.; zie opzetten (64).
optrekken, trok —, —getrokken : een van de manoeuvres bij het
vlasplukken: het vlas met een rukje uit de grond trekken (35).
opvorken, vorkte —, —gevorkt: Gr.; zie opgeven (40).
opzetten, zette —, —gezet : Br., Fr.; het gerote vlas in hokken
te drogen zetten ; Holl. uitzetten of op bootjes zetten. Drs. uitzetten,
Z.V1., Vl.W. (op)stuiken, Kr. kapellen. V L M . recht zetten (63).
opzwingelen, zwingelde —, —gezwingeld : Br., Holl.; zie opslaan
(73).
origineel zaad : zaad, rechtstreeks afkomstig van de selectie-bedrij
ven en op ras-zuiverheid gegarandeerd (27).
oude kracht, de —, v.: zie navette (30).
oudere nabouw, de —, —en, т . : alle afstammelingen van origineel
zaad die er meer dan twee trappen van verwijderd zijn (27).
oud vet, het — : V L M . , Vl.W.; zie navette (30).
overdwars eggen: het land in de breedterichting eggen (29—30).
overlangs eggen: in de lengterichting van het perceel eggen (29).
overmaat, de —, т . : Br., Holl.; een mengsel van licht en zwaar
zaad met kaf dat men nog een keer door de zaadmolen moet doen
om opnieuw te zuiveren; Kr. krense (51).
overroot, bv.: Vl.W., VI. M.; gezegd van vlas dat te ver geroot
is ; te gaar is geworden (63).
overroting, de —, —en, v.: Vl.W.; het te laat afbreken van het
rootproces ; meestal zegt men echter van vlas dat overroot is
iets anders ; Br., Holl. te gaar, VI., Z.V1. te ver, Drs. zwakgeroot (63).
119

overwicht, de —, v.: als een steen of baal teveel weegt, zegt men,
dat er overwicht is (82).
overzwingelen, zwingelde —, —gezwingeld : vlas dat in de turbine
rauwgeslagen is — d.w.z. dat men er vlug en heel dik doorheen
heeft laten gaan, zodat het niet schoon is — met de molen verder
opzuiveren (76).
P.
pakhuis, het —, —zen : Br., Holl., Drs.; de opslagplaats van de
exporteurs waar het vlas na verkoop moet worden geleverd ;
meestal zolder genoemd (81).
palm, de —, —en, m.: Drs., V l . W . ; lengtemaat ter aanduiding van
de grootte van het gewas : vlas van 7 of 8 palmen : elders
handen (34).
pannekoek, de —, —en, m.: Br., Holl.; het ronde hoopje onkruidzaad dat boven op het lijnzaad kwam liggen bij het afdraaien.
In Holl. onderscheidde men aangeklede en uitgeklede pannekoeken,
al naar gelang op het onkruidzaad haartjes stonden of niet (50).
partij, de —, —en, v.: een gelijksoortige hoeveelheid vlas die bij
elkaar hoort. „Dit is geen partij", dit hoort niet bij elkaar (81).
pectine, de —, v.: de slijmerige kleefstof waarmee het lint aan het
stro zit gekleefd en ook de primaire vezels onderling verbonden
zijn (53).
pees, de —, —zen, v.: Br.: I. nog natte, samengeklonte vlasstengels
in de kapellen op de droogweide, Br., Drs., Vl.W., Z.V1. strengen,
Kr., VI. M. stressen (64); II. wankleurig lint (80).
perceel, het —, —en : Holl.; het daar vrijwel uitsluitend gebruikte
woord ter aanduiding van een stuk (Gr. Fr.) vlas ; VI. vlasaard
of groeite, Br., Drs., Z.V1. blok (30).
Percello: een witbloeiend ras van Nederlandse herkomst (28).
pers, de —, —sen, v.: I. Kr.; zie keerkodde (66); II. rolpers waar
het pas gerote vlas op grote fabrieken wel door wordt gedaan, om
het water er gedeelteijk uit te halen en de opgeloste schors te verwijderen ; zie persen (65); III. machine waarin lokken of scheven
tot pakken worden samengeperst (75).
persen, perste, geperst: I. het pas gerote vlas door een pers of rolpers
laten gaan, om een gedeelte van het water eruit te halen en de
opgeloste schors te verwijderen, om zodoende een betere kleur te
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krijgen. Ook wel rolpersen, of natontschorsen genoemd ; zie pers
II (65). II lokken of scheven tot pakken persen (75).
pet, de —, —ten, v.: Br.: zie muts (40).
piep, de —, v.: Kr.; zie opslag (73).
pijl, de —, —en, m.: Br.; een enkele vlasplant; elders harrei en V I . W .
heerd geheten (37).
pijlen, pijlde, gepijld : Br.; de bij het plukken achtergebleven barrels
onder de rustpozen verzamelen (37).
pijlen maken, maakte —, —gemaakt : Br.; bij het omkeren der kapellen op de droogweide de harrels door elkaar verwarren ; Kr.
vernesten of vernestelen, Z.V1. en Drs. verhooien (64).
pijlsnoekje, het —, —s.: Fr.; klein bosje vlas, bestemd voor slootroot,
Br., Holl., Drs. bootje (43).
pijpenschof, de —, —ven, v.: Kr., Z.V1., Fr.; rusttijd tussen twee
werktijden bij vlasplukken ; zie poos II (36).
plat, bv.: een slechte eigenschap van zaad dat niet goed is uitgegroeid;
tegenovergesteld aan vol (52).
plat zetten, zette —, —gezet : gezegd van het verstelbaar zwingelbord.
wanneer men het in zo'n stand brengt als bij het zwingelen van
kettingvlas tot behoud van een grote kracht nodig is (73).
ploeg, de —, —en, m.v.: I. Br., Drs.; zie bende (36); II. landbouwwerktuig om de grond om te werken (29).
ploegbaas, de —, —zen, m.: Br., Drs.; zie bendebaas (36).
ploegen, ploegde, geploegd : het land met een ploeg bewerken (29).
plombe, de —, —en, v.: de verzegeling van het door de N.A.K. en
A.K.D. gekeurde zaad (52).
plomberen, plombeerde, geplombeerd : de zakken zaad van een loden
zegel van de N.A.K. of A.K.D. voorzien, om bedrog met zaaigoed
te voorkomen ; men zegt ook wel loden (52).
pluk, de —, —ken, m.: een hoeveelheid vlas die men in één keer
uittrekt en waarvan e r 3 of 4 in een handvol gaan (35).
plukelement, het —, —en : de onderdelen van de plukmachine waartussen het vlas geklemd wordt, en die het uittrekken ; ook trekelement (38).
plukken, plukte, geplukt : Br., Holl., Drs.; I. het rijpe vlas uit de grond
trekken; VI. en Z.V1. slijten, Gr. en Fr. trekken (35); II. kanten
plukken ; zie kanten (21).
plukker, de —, —s, m.: Br., Holl., Drs.; iemand die vlas plukt ; VI. en
Z.V1. slijter. Gr. en Fr. trekker; zie linkse en rechtse plukker (36).
9
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plukmachme, de —, —s, v.: machine om vlas te plukken (38).
pluktijd, de —, m.: de tijd dat men vlas plukt ( l e week van juli tot
aug.); VI. slijting(e), Gr. en Fr. trektijd, Ζ.VI. en VI. slijttijd.
poetsen, poetste, gepoetst : het schoonmaken van de repelkam, wan
neer deze vol pijlen en bolraap is gekomen (44).
poos, de —, —zen, v.: I. Br.; benaming voor een werktijd vooral bij
het vlasplukken ; elders schoft (36); II. VI.; rusttijd tussen twee
werktijden in ; VI. ook nog smoortijd en Kr. pijpenschof, Z.V1. en
Fr. pijpenschoft. Gr. tabak, Holl., Br. schoft, opstop (37).
poot, de —, —en, m.: VI.; handvol vlas in al de verschillende bewer
kingsstadia (36—70—78).
pop, de —, —pen, v.: I. Z.VL, Drs.; een handvol geheel gezuiverd
vlas met een bandje tezamen gebonden, een vierde of vijfde deel
van een steen ; Br., Kr. lee, en in Holl. lid (80); II. Z.V1., VI.W.,
Drs. en Fr.; een knot gezuiverd vlas reeds vóór het is opgemaakt ;
Kr.; en VI. M. poot (78).
primaire vezels : de elementaire kleine vezeltjes waaruit de vezelbundel is opgebouwd (63).
proberen, probeerde, geprobeerd : kijken of het vlas al gaar is ; Fr.
keuren (55).
punt, op de punt zwingelen, zwingelde op de —, op de — gezwingeld :
Kr.; het voor schering bestemde vlas vóór in de kraag van het
zwingelbord zwingelen, om zo weinig mogelijk kracht te verliezen (73).
puntbos, de —, —sen, т . : een bos gerepeld of geroot vlas, in een zelfde
richting gelegen, samengebonden; dit i.t.t. de dubbelschoof waarin
het vlas top en aars over elkaar lag ; Br., Holl. bos (43).
put, de —, —ten, т.: VI. en Z.VL; zie bak (62).
R.
raam, het —, — e n : Vl.W.; zie haag (38).
rakeling, de —, v.: VI.; de barrels die op de droogweide achterblijven
en met een grote houten hark bij elkaar worden gehaald en dan
verder behandeld worden als schooiers of als breekvlas (64).
rap, bv.: Br., Holl., Drs.; een goede eigenschap van het zaad ; zie
gauw (52).
rapen : I. zie harrelen (37); II. VI. M. en V l . W . zie oprapen (66).
ras, het —, —sen : een bepaalde, door kruising en selectie verkregen
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soort die zich door zekere erfelijke eigenschappen van andere
soorten onderscheidt (28).
rauwslaan, sloeg —, —geslagen : Br., Drs.: voorzwingelen : de reeds
loshangende houtdeeltjes alleen eruit slaan ; Kr. verslaan, Z.V1.,
VI. W . kappen; Br. (vroeger) bobberen, VI. M. afkappen (72).
rauw vlas, het — : VI.; vlas dat voor het roten reeds lange tijd opgeslagen is geweest (65).
rebut, het — : Kr.; beschadigde of wankleurige vlasstressen, die bij
het sorteren uit de partij worden gehaald ; elders uitschot (80).
recht vlas : vlas dat niet gelegerd is geweest, maar een recht opgeschoten plant is (34).
rechten, rechtte, gerecht : Kr.; vlas dat te dauwroten ligt, in kapellen
te drogen zetten : zie oprapen (66).
rechter, de —, —s, m.: Fr.; de messen in het bovenste beweegbare
deel van de handbraak (68).
rechtse plukker, m.: iemand die met de rechterhand het te plukken vlas
verzamelt en scheidt, en bij het optrekken de rechterhand in bovengreep heeft (35).
rechtzetten, zette —, —gezet : VI. M.; zie kapellen (64).
reep, de —, —en, m.: ook repel : een instrument bestaande uit een aantal dicht naast elkaar opgerichte ijzeren pinnen in een houten voetstuk dat men gebruikt bij het ontzaden van vlas (42).
reepbank, de —, —en, v.: Br., Holl., Drs., Fr., Gr., V l . W . en VI. M.:
ook repelbank ; een bank waarop de reep of repel is gemonteerd en
waarop de repers bij hun werk gezeten zijn (42).
reepkruid, het — : zie baard (42).
reepkussen, het —, —s : Br„ Holl., Z.V1., VLM. en Vl.W.; een kussen
dat de reper zich vervaardigt uit in elkaar gedraaide bolraap, om
het zitten op de harde bank wat te verzachten (44).
reepmachine, de —, — s , v.: ook repelmachine ; machine tot het ontzaden van vlas (46).
reevlas, het — : Holl.; het vlas dat men van de bossen gerepeld vlas
plukt om ze gelijk te maken ; ook trekvlas geheten; Br. pijlen, VI.
en Z.V1. snuit, elders barrels (44).
repel, de —, —s, m.: zie reep (42).
repelbank, de —, —en, v.: zie reepbank (42).
repelen, repelde, gerepeld : met behulp van een repel de zaadknoppen
van het vlas verwijderen (42).
repelmachine, de —, —s, v.: zie reepmachine (46).
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repen, reepte, gereept : zie repelen (42).
reper, de —, —s, m.: iemand die met behulp van een reep vlas ontzaadt (42).
reservoir, het —, —s : verzamelplaats van het water, nodig om te
roten (62).
resistent, bv.: gezegd van bepaalde rassen die weerstandig zijn tegen
aantasting door bepaalde ziekten (28).
revelaar, de —, m.: Br., Holl., Z.V1., Drs.; eerste nabouw van het
Russisch tonnezaad ; zie enter (27).
revelaarskind, het — : Br., Holl., Z.V1., Drs.; tweede nabouw van het
Russisch tonnezaad; Gr. en Fr. twenter (27).
revelaarskindskind, het — : Br.; oudere nabouw van het tonnezaad ;
elders oudere nabouw (27).
ribbelmes, het —, —sen : ook ribmes ; Fr.; een vroeger wel gebruikt
voorwerp om de laatste onzuiverheden uit het lint te halen (79).
ribben, ribde, geribd : Fr.; met behulp van een ribmes de laatste houtdeeltjes van het lint verwijderen (79).
ribmes, het —, —sen : zie ribbelmes (79).
rigazaad, het — : andere naam voor het uit Rusland en de Baltische
staten afkomstige tonnezaad (27).
rijen, op rijen zaaien, zaaide op —, op — gezaaid : het zaad met de
machine in de grond brengen, zodat het op rijen staat (29).
rijenteelt, de —, v.: teelt waarbij het zaad machinaal gezaaid
wordt (30).
rijf, de —, —ven : Br.; grote houten hark waarmee men de zaadbollen
uitrijft (44).
rijp, bv.: gezegd van het vlas als het zaad gevormd is, de onderste
stengelblaadjes afvallen en het tijd is om te gaan plukken (34).
rijzaad, het — : een in vlas voorkomend onkruid (camelina dententa) (31).
ringlaag, de —, —en, v.: de buitenste schoven van iedere laag in een
stapel ; ook wel kantlaag (41).
roe, de —, —s, m., v.: een lengte en vlaktemaat op verschillende
plaatsen variërend van grootte (36).
roe, per roe plukken, plukte per —, per — geplukt : zie in het aangenomen werken (36).
roest, de —, m.: een vlasziekte veroorzaakt door een zwam, waarbij
bruine vlekken op de vezel ontstaan, die ook later op het lint zicht124

baar zijn en waardoor het op die plaatsen zwak is; ook vlasroest
geheten (32).
rol, de —, —len, v.: I. een werktuig waarmee men na het zaaien over
het land rijdt, om het zaad dicht te dekken ; Br., Z.V1. en VI. M.
blok (29); II. verkorte benaming voor de braakrollen : de tandrollen waartussen het vlas wordt gebroken (74).
rolblok, de —, —ken, m.: zie rol I. (29).
rolbraak, de —, —en, v.: een machine waarin de houtachtige stengel
van het vlas tussen tandrollen gebroken wordt. Opvolger van de
oude handbraak of knappe ; VI. cilinder (70).
rollen, rolde, gerold : het land met een rolblok bewerken ; Br., VI. M.
en Z . VI. wel blokken (29).
rolmachine, de —, —s, v.: Br. en Holl.; ontzadingsmachine waarbij
de zaadknoppen tussen twee ijzeren rollen worden platgedrukt (46).
rolpers, de —, —en, v.: een soort mangel met meerdere rollen achter
elkaar, waar men het pas gerote vlas doorheen liet gaan, om de
schors te verwijderen en het vlas sneller te doen drogen ; zie natontschorsen (65).
rolpersen, rolperste, gerolperst : het pas gerote vlas door de rolpers
doen (65).
rond zetten, zette —, —gezet : gezegd van het verstelbare zwingelbord, wanneer men het in zo'n stand brengt, als bij het zwingelen
van inslagvlas nodig is (73).
ronden plukken: zie kanten plukken (38).
roof, het — : VI.W.; zie bladkaf (46).
root, de —, —en, v.: I. een hoeveelheid vlas die tegelijk in een sloot
geroot wordt (54); II. zie rootput (58).
rootbaas, de —, —zen : de bedrijfsleider van een roterij ; ook roter en
stoker (63).
rootput, de —, —ten, m.: vroeger een in de grond gegraven put
waarin het vlas onder modder te roten werd gelegd ; ook root
geheten. Thans in VI. en Z.V1. nog de naam voor de betonnen
rootbakken in de warmwaterroterij (58),
rootschoofje, het —, —s : Gr.; andere naam voor bootje; zie daar (43).
rootseizoen, het —, —en : de tijd waarin het weer voor het roten en
drogen geschikt is. Het rootseizoen loopt van ± 15 mrt. tot
± 1 5 okt. met een onderbreking in de maand juli in verband met
de oogst van het nieuwe gewas (56).
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rooteloot, de —, —en, v.: sloot die gebruikt wordt om vlas te ro
ten (54).
roten, rootte, geroot : I. de pectine tussen vezel en stro van de vlasplant doen oplossen (53); II. het voltrekken van dit proces zelf
(intr.) (53).
rotenonpoeder, het —, —s : insecten verdelgend middel waarmee men
het vlas bestuift (32).
roter, de —, —s, m.: zie rootbaas (63).
roterij, de —, —en, v.: de plaats waar het vlas in water van ± 35°
wordt geroot (62).
roting, de —, v.: de voltrekking van het rootproces (55).
roting onder zoden, de — , —en, v.: Fr.; rootmethode waarbij het vlas
op bepaalde wijze in de sloot werd getast en daarna met zoden
toegedekt (57).
rotten, rotte, gerot : door de inwerking van temperatuur en vochtig
heid tot algehele ontbinding overgaan (33).
rozezaad, het —,: Kr.; zie : revelaar (27).
ruig, het —,: Fr.; zie baard (44).
ruiter, de —, —s, m.: een driepikkel, door drie dunne palen gevormd,
die op enige decimeters van onderen onderling door drie andere
palen verbonden zijn en waarop men, vooral in Gr., het geplukte vlas
opstapelt, om het tegen weersinvloeden te beschermen en tege
lijkertijd gelegenheid te geven tot verder drogen (40).
ruiteren, ruiterde, geruiterd: het geplukte vlas op ruiters zetten (40).
rusten, te rusten leggen, legde te —, te — gelegd : Kr.; bij het in
slagzwingelen heeft het vlas veel te lijden van de herhaalde en
harde slagen der spanen : het wordt moe, zegt men, en men legt
het in de kelder, om nieuw vocht op te nemen, te bekomen, uit
te rusten ; ook wel dampen of trekken genoemd (73).
S.
scheef, de — , —ven, v.: Br., Hol!.; meestal in meerv.: de gebroken
houtstengel van het vlas ; VI., Z.V1., Drs. leem, Fr. „sjudden"
(53—79).
scheiden, scheidde, gescheiden : bij het plukken van vlas de te pluk
ken hoeveelheid goed afzonderen van wat nog moet blijven staan,
om te voorkomen dat de toppen in elkaar verwarren (35).
scheidingszeef, de —, —ven, v., т.: Vl.W.; zie afdraaizeef (50).
schelf, de — , —ven, v.: Holl., VI., Z.VL, Fr.; een in de open lucht
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getaste stapel vlas ; Br., Drs. stapel en klamp : VI., Z.V1. mijt,
Z.V1. opper, VI. vim, loei (39—41).
schelven, schelfde, geschelfd : het pas gebonden vlas in kleine ronde
schelven op het land zetten, om het tegen weersinvloeden te beschermen ; Br., Drs. tollen (39).
schepemmer, de —, —s, m.: Br., Holl.; een aan een steel bevestigde
emmer waarmee men water op het in een sloot te roten gelegde
vlas schepte (54).
scherp, bv.: Br., Drs.; gezegd van vlas dat bij het mennen goed droog
is ; V I . W . Kr. sprok, Z.V1. bros (41).
scherpen, scherpte, gescherpt : de snee van de houten zwingelspanen
scherp maken, gewoonlijk met behulp van een stuk glas ; zie afschuinen (73).
schieten, schoot, geschoten : I. Br., Holl.: goed loslaten van de houtpijp uit de vezel ; VI. lossen, Fr. lopen, Br. ook schuiven. Als de
houtpijp nog niet „schiet" is het vlas nog niet ver genoeg geroot (55): II. Holl.; het schoonmaken van de rootsloot ; elders
trekken (54).
schiften, schiftte, geschift: Gr.: het wankleurige en minderwaardige
vlas uit een partij halen ; Br., Holl. sorteren, Kr. verlezen (47).
schimmelen, schimmelde, geschimmeld : tengevolge van te grote vochtigheid en weinig luchtverversing met schimmels bedekt raken (40).
schof, het en de —, —ven, v.: benaming voor de rusttijd tussen het
werk en voor de werktijd tussen twee rusttijden (36—37).
schonen, schoonde, geschoond: met behulp van een zaadmolen bollenbreken en zaad zuiveren (51).
schoof, de —, —ven, v.: Gr., Fr.; benaming voor een hoeveelheid
tezamen gebonden vlas. Overal elders schrank, als het vlas niet
gerepeld is, anders, Br., Holl. bos, VI., Z.V1. bussel. Drs.
boot (35).
schoof, per schoof plukken, plukte per —, per — geplukt : zie in het
aangenomen werken (36).
schooier, de —, —s, m.: Br.; een bos samengebonden vlasharrels die
bij de verschillende bewerkingen uit hun verband zijn geraakt en
nu niet meer met hun top- en gateinden in een gelijke richting
liggen ; Kr. allegies, Holl. tuitlok. Gr. harrelschoof, 's Gravendeel
beer, VI., Z.V1. bussel-snuit (44—65).
schoonslag, de —, m.: Br.; zie naturen (73).
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schoot, de —, —en, т . : VI.; het insteekblad dat voor aan een rolbraak zit en waarop het vlas wordt uitgespreid (70).
schors, de —, v.: het pectinelaagje rondom de vezel : zie bast (53).
schrab, de —, v.: Br.; zie neet (79—82).
schrabben, schrabde, geschrabd: Holl., Br., Kr.; met behulp van een
schrabmes, de schrab van het vlaslint verwijderen (79).
schrabmes, het —, —sen : Br., Holl., Kr.; een breed mes met houten
handvat, waarmee men het vlas een laatste opzuivering gaf (79).
schrank, d e — , —en, v.: samengebonden hoeveelheid ongerepeld vlas :
gewoonlijk 4 tot 8 handvollen; Gr., Fr. schoof (35).
schrank, per schrank plukken, plukte per —, per — geplukt : zie
in het aangenomen werken (36).
schrankvlas, het —,: Br., Holl., Z.Vl., VI. M., Drs.; ongerepeld vlas ;
Gr. knopvlas, Fr. vlas met knop, Kr., Vl.W. vlas met de top
aan (42),
schub, de —, —ben, v.: Br., Holl.; kleine nog aan het lint klevende
houtdeeltjes (79).
schubbig, bv.: Br., Holl.; gezegd van vlaslint dat niet helemaal schoon
is en waarop nog kleine houtdeeltjes kleven (82).
schudden, schudde, geschud : Z.VL; de kapellen geroot vlas die te
drogen staan, omkeren ; elders keren, Br., Holl. ook wel omdraaien,
Fr. omzetten (64).
schudgeul, de — , —en, v.: onderdeel van de turbine, waarlangs de
scheven naar de plaats glijden vanwaar ze worden weggezogen (74).
schuiven, schoof, geschoven : Br.; zie schieten I. (55).
schutstrook, de —, —en, v.: een strook haver of ander langhalmig
gewas dat rond het perceel vlas wordt gezaaid om het tegen kwade
koppen te beschermen (32).
sinaasappelband, de —, —en, т . : Holl.; zie alfaband (43).
„sjudden", meerv.: Fr.; benaming voor scheven (68).
slagzaad, het —,: minderwaardig, niet volgroeid of voor de uitzaai
afgekeurd lijnzaad, dat naar de olieslagerijen gaat ; VI. stampzaad (52).
slak, de —, —ken, v.: Kr.; benaming voor de lage platte wagen
waarmee men in Kr. het gerote vlas over het droogterrein ver
spreidt (59).
slechten, slechtte, geslecht : Br., Z.Vl., VI. M., Drs.; zie eggen (29).
sleep, de —, —en, т . : Br., Vl.W., VI. M.; een constructie van balken
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en planken die men daar bij de bereiding van het vlasland gebruikt,
om het zaaibed goed gelijk te maken (29).
slepen, sleepte, gesleept : Br., Vl.W., VI. M.; met behulpvan een sleep
de grond gelijkmaken (29).
slijp, de —, —en, m.: Fr.: een in Fr. nog lang, maar vroeger ook elders
gebruikt werktuig, dat van constructie gelijk was aan de handbraak, maar slechts één mes of rechter bevatte. Terwijl men het mes
in de lade op het vlas drukte, trok men er het vlas onderdoor,
waardoor de gebroken houtpijp gedeeltelijk werd verwijderd (71 ).
slijpbraak, de —, —en, v.: Fr.; andere naam voor slijp (71 ).
slijpen sleep, geslepen : Fr.; met behulp van een slijp de houtpijp uit
het vlas verwijderen (71).
slijten, sleet, gesleten : VI., Z.V1.; het uittrekken van het rijpe vlas ;
Br., Holl., Drs. plukken, Fr., Gr. trekken (34).
slijting, de —, v.: VI. I. het plukken ; II. de tijd van het plukken.
slijtmachme, de —, —s, v.: VI.; zie plukmachine (38).
slijtvolk, het — : Kr.; ploegen vlasplukkers die in het aangenomen
gaan werken (36).
slootroot, de —, —en : I. m. Br., Holl.; vlas in de sloot roten (56); II.
v. vlas dat in de sloot geroot is (56).
sloten schieten, schoot —, —geschoten : Holl.; door het verwijderen
van waterplanten en het maaien van de kanten de sloot voor het
roten van vlas gereed maken ; Br.; sloten trekken (54).
sloten trekken, trok —, —getrokken : Br.; zie sloten schieten (54).
sluip, de —, v.: Br.; benaming voor het klein gebleven en nietswaardige ondervlas. Zie ondervlas (34).
sluif, de —, —ven (meestal meerv.), m.: Br.; zie hoedjes (44).
sluiten, (zich), sloot, gesloten : pas geroot vlas is open en men moet
het 4 tot 6 weken de kans geven zich te sluiten, vóór men het mag
zwingelen. De verbinding tussen de primaire vezels is ook enigszins aangetast door de roting, en wanneer men het nu direct
zwingelt, breken vele goede vezels af en komen bij de afval terecht (67).
smete, de —, —n, v.; zie tweede — (27).
smoortijd, de —, —en, m.: VI.; zie pijpenschof (37).
snijzeef, de het —, —ven m., v.: Br., Holl., VI., Z.V1.; een zeef met
kleine langwerpige gaatjes erin, waar het zand doorgaat en onreinheden voor blijven ; Drs, trijselzeef. Gr. lijnzaadzeef, VI. M.
splenterzeef (49).
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snuit, de —, v.: Ι. afval van het hekelen en opmaken van het geheel
gezuiverde vlaslint : VI. kammerling of snuitjes, Z.V1. trekling
(78); II. In Holl. noemt men ook de afval van het opzwingelen
snuit ; Br. schoonslag, Kr. naturen, Z.V1. zachte klodden, VI. M.
fijne klodden (73); III. in VI. en Z.V1. zegt men het van de
vlasstengels die men van de bossen gerepeld vlas trekt om ze gelijk
te maken ; Br. pijlen, Holl. trekvlas of reevlas en elders harreis (44).
snuitjes, de — , meerv.; zie snuit I (78).
Solido : vrij laat rijpend blauwbloeivlas ; het meest geschikt voor
zavelgrond ; blijft op klei te kort (28).
sorteren, sorteerde, gesorteerd : Br., Holl.; gelijksoortig vlas bij el
kaar doen en wankleurig of anderszins afwijkend uit de partij
verwijderen ; Kr. verlezen, Gr. schiften (80).
spinnen, spon, gesponnen : Kr.; bij het kettingzwingelen, waarbij men
het vlas zoveel mogelijk spaart en met de punt van de spanen
zwingelt, loopt men gevaar, dat het lint in elkaar draait: dit noemt
men spinnen (73).
splenterzeef, de, het —, —ven, v., т . : Z.Vl.; zie afdraaizeef (49).
spoelen, spoelde, gespoeld : vers warm water op het vlas in de rootbakken van een roterij laten lopen ; VI., Z.Vl. ook sproeien, Kr.
verversen (62).
spotten, spotte, gespot : Kr.; kleine bruine of zwarte vlekjes krijgen
tengevolge van vlasroest of honingdauw (Br., Holl. G r . ) ; Kr. ook
spotteren (32).
spotteren, spotterde, gespotterd : Kr.; zie spotten en belopen (32).
sprank, de —, —en, v.: de kleine takjes boven aan de plant waarop
de zaadbollen groeien (42).
spreiden, spreidde, gespreid : I. het vlas op de grond uitspreiden om
te dauwroten ; Holl. uitleggen ; II. VI.W.; dauwroten ; zie ble
ken (66).
in sprei liggen: op het land uitgespreid te dauwroten liggen (66).
spreitaf el, de —, —s, v.: zie insteektafel (74).
springer, de —, —s, vm.: Z.VL, VI.W., VI. M.; zie aardvlo (31).
sproeien, sproeide, gesproeid : VI., Z.Vl.; zie spoelen (62).
sprok, bv.: Vl.W., Kr.; zie scherp (41).
spuiten, spoot, gespoten : het vlas met een verdelgende vloeistof
tegen ongedierte en ziekte bespuiten (32).
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spurrie, de —, v.: een in vlas voorkomend onkruid (spergula arvensis)
(31).
staande drijfroting, de —, v.: Fr.; roting waarbij de bossen vlas in
schuine stand in het water werden gezet (57).
staande laag, de —, —en, v.: de onderste laag van een tas, waarin
het vlas steeds schuin overeind staat ; Gr. beleg, VI. M. voet (41).
staande vlas, het —: een gewas dat niet door weersinvloeden tegen
de grond is gaan liggen, maar recht van stengel is gebleven (34).
staart, de —, —en, m.: Fr.; benaming voor het handvat van het
bovenstel (klapper) van de oude handbraak (68).
stampen: zie buiten stampen (82).
stampzaad, het —,: VI.; zie slagzaad (52).
standaardmerk, het —, —en : door regeringsbemoeiing tijdelijk ingevoerde kwaliteitsaanduiding, gekoppeld aan een bepaalde prijs (83).
standruimte, de —, —s, v.: de afstand tussen de vlasplanten onderling.
Vooral bij machinezaaien moet die nauwkeurig worden bepaald (30).
stapel, de —, —s, m.: Br., Drs.; een zorgvuldig weggetaste schelf,
klamp of mijt vlas (24).
steeg, bv.: VI.; gezegd van zaad als slechte eigenschap ; zie stug en
stijf (52).
steel, op steel kopen, kocht op —, op — gekocht : Fr.; vlas kopen
terwijl het nog ongeplukt te velde staat (34).
steen, de —, —en, m.: een in de top spits toelopende en in de voet
breed uitlopende, zorgvuldig samengebonden bundel vlaslint, met
(vroeger) het precíese gewicht van 2,82 kg; zie boot (80).
steen, op steen verkopen, verkocht op —, op — verkocht : een partij
vlas verkopen met als monster één steen voor heel de partij. Vroeger in Br., Holl., Drs. algemeen gebruikelijke, komt thans niet meer
voor (82).
steken, onder water steken, stak onder water, onder water gestoken :
VI. M.; zie oplaten (62).
stengel, de —, —s, m.: naam voor een enkele vlasplant, synoniem
met pijl of harrei (34).
sterk, bv.: gezegd van vezels met grote kracht (82).
sterkgeroot vlas : een oudere term voor vlas dat niet precies ver
genoeg geroot is en die in Drs. nog gebruikt wordt (63).
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stermolen, de—, —s, т.: oude vorm van de zwingelmolen die met
de hand werd gedraaid (71).
stijf, bv.: Br., Gr„ Fr.; slechte eigenschap van het lijnzaad, tegen
gesteld aan r a p ; Drs., Z.V1. stug, Holl. wak, VI. steeg (52).
stijl, bv.: Gr.; gezegd van een perceel vlas dat te dun staat ; Br.,
Gr., Fr., Holl., Drs., Z.V1. te dun, Kr. ijl (33).
stikken, stikte, gestikt : als het vlas niet goed droog is, als het wordt
weggetast, bederft het door onvoldoende gelegenheid tot uitwase
ming ; dit noemt men stikken ; VI. verhitten (39).
stikstof, de —, —fen, v.: stikstofhoudende kunstmest (30).
stinkblad, het — , : Gr.; andere naam voor hoefblad (tussilago farfara)
VI., Ζ.VI. ook dokke (31).
St. Jansberaad, kopen op — : een eigenaardige vorm van risico
verdeling tussen vlasser en boer : de eerste kocht van de laatste
het te zaaien vlas tegen een overeengekomen prijs en moest zelf
voor zaaizaad en het wieden zorgen. Op 24 juni kon hij beslissen
of hij het vlas voor de afgesproken prijs accepteerde of niet (34).
stofafzuiger, de —, —s, т . : installatie boven de zwingelturbine die
het bij braken en zwingelen gevormde stof wegzuigt en naar een
stof kamer dirigeert; ook stofafzuiging (76).
stofafzuiging, de —, —en, v.: zie stofafzuiger (76).
stofkamer, de —, —s, v.: een afgetimmerde ruimte waarheen de
afzuiging het stof dirigeert en waar de kleine vezeltjes in achter
blijven terwijl de rest de lucht in gaat (76).
stoker, de —, —s, т . : zie rootbaas (63).
stop, de —, —pen, т . : Holl.; korte rustpoos tijdens het vlasplukken;
VI., Z.V1., Fr. pijpenschof. Gr. tabak, VI. smoortijd, Br., Drs.
schof. In Br. kent men stop of opstop als een onderbreking tijdens
het zwingelen voor het schoonmaken en verzorgen van de tur
bine (37).
stoppel, de — , —s, т . : synoniem met voorvrucht. In Br., Holl. ook
gebruikt als er eigenlijk van geen stoppel sprake is b.v. bieten
stoppel etc. Overal elders alleen bij echte stoppel b.v. tarwe—,
rogge—, haverstoppel (29).
stootplank, de — , —en, v.: de rechtopstaande plank aan de insteektafel van turbine en repelmachine, waartegen het vlas gelijk wordt
gestuikt; elders stuikplank (46).
streng, de — , —en, v.: Br., Drs., Vl.W., Z.V1.; nog natte en aan
elkaar klevende vlasstengels in de kapellen op de droogweide,
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die bij het keren uit elkaar moeten worden gedaan ; Holl. bonken.
Kr., VI. M. stressen, Br. pezen. Ook gezegd in Holl. van wankleurige vezels (64—80).
stres, de —, —sen, т . : Кг., VI. M.; zie strengen. Verder ook wankleurige vezels, die bij het opmaken uit het lint worden verwijderd :
Br. (bonte) pezen genaamd, Holl. strengen (64—80).
strikken maken, maakte —, —gemaakt : bij het plukken van het vlas
de te plukken hoeveelheid niet goed scheiden van wat nog blijft
staan, zodat de toppen in elkaar verwarren (35).
strogras, het — : VI.; een in vlas voorkomend onkruid (bromus
secalinus); elders duist (31).
strovlas, het —, —sen : vlas in gerepelde toestand ; VI. afgeboten
vlas, Z.V1. wel vlas in het stro (59).
stug, bv.: Z.V1., Drs.; slechte eigenschap van het lijnzaad ; Br., Gr.,
Fr. stijf, Holl. wak, VI. steeg (52).
stuifbrand, d e — , т . : Drs.; zie brand (32).
stuik, de —, —en, т . : I. Z.V1., VI.W., VI. M.; Fr.; de hopen of
hokken waarin de pas gebonden schranken met 8 of 10 twee aan
twee tegen elkaar worden gezet om verder op te drogen (38);
II. Z.V1., VI. M., Vl.W., Drs., Fr.: de kegelvormige kapellen (Kr.)
of hokken (Br. Holl.) waarin het gerote vlas te drogen wordt
gezet (64); III. Br,; de hopen waarin de in de sloot gerote bootjes
langs de kant werden opgestapeld om uit te lekken (56); IV. Z.V1.;
los in de stuik zetten ; zie hagen (38).
stuik, „er zit geen stuik in": Br., Holl.; zegt men van krom gegroeid
of slap vlas dat zich niet gemakkelijk gelijk laat stuiken (46).
stuiken, stuikte, gestuikt : I. het vlas met de gateinden ergens tegenaan
stoten om het goed gelijk te maken (35); II. Vl.W., Z.V1.; zie
kapellen (64).
stuikplank, de —, —en, v.: zie stootplank (46).
stuk, het —, — e n : Gr„ Fr.; benaming voor een perceel vlas ; Br..
Holl., Z.VL, Drs. blok, VI. vlasaard of groeite vlas ; zie per
ceel (30).
stuiven, stoof, gestoven : het gewas met poeder bestuiven om on
gedierte en ziekten te bestrijden (32).
stuur, bv.: Kr.; slechte eigenschap van vlaslint ; tegengesteld aan
zoet, synoniem met hard (82).
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T.
taai, bv.: I. Br.; gezegd van vlas dat niet goed droog is bij het
mennen ; VI. wak, elders klam (41); ook met betrekking tot zaad
(52); II. In Hol], en Fr. wel gezegd van vlas dat niet goed gaar
i s ; Drs. sterkgeroot (63).
tabak, de —, —ken, m.: Gr.; zie poos II. (36).
tand, de —, —en, m.: vierkante ijzeren pinnen in de reep (42).
tandenmeester, de —, —s, m.: Br.; een breed mes met driehoekige
inkepingen, als bij een zaag, waarmee men door het gezwingelde
vlas kamde, om nog aanklevende houtdeeltjes te verwijderen (79).
tang, de — , —en, v.: een instrument waarin een steen vlas werd
opgehangen om het uitplukken en bijsteken te vergemakkelijken ;
VI. knijpelaar (81).
tas, de —, —sen, т . : I. zorgvuldig in de schuur opgestapeld vlas ;
Holl. bint of lek, Gr. en Fr. gooi (41); II. in Kr. ook de ruimte in
de schuur waar getast wordt b.v. een schuur van 8 tassen; elders
gebint, VI.W. vak, VI. M. koker (41).
tassen, taste, getast: het vlas zorgvuldig opstapelen (41).
tasser, de —, —s, т.: degene die het vlas wegtast (41).
terugkrijgen: Kr.; zie natuur terugkrijgen (67).
thrips, de — , meerv.: insecten die de toppen van het jonge vlas
uitvreten en daardoor de groei belemmeren en de zaadvorming
beletten (31).
toerental, het — , —len : het aantal omwentelingen dat de zwingelmessen in de trommels van de turbine per minuut maken (76).
tol, de —, —len, т . : Br., Drs.; de kleine ronde schelven waarin men
het vlas op het land opstelt, om het tegen weersinvloeden te be
schermen en tegelijk toch het levenssap nog verder te laten op
drogen ; elders ruiter en schelf (39).
tollen, tolde getold : Br., Drs.; de schranken tot tollen opstapelen (39).
tonbraak, de —, —en, v.: Br., Holl., Drs.; een bepaald type rolbraak
met boven drie kleine rollen en onder één grote (70).
tonnezaad, het —: het vroeger algemeen als zaaizaad gebruikte
Russische en Baltische lijnzaad, ook Rigazaad genoemd (27).
top, de —, —pen, т . : VI.; het bovenste deel van de vlasplant ; Br.,
Holl. kop, boleind, Gr. kopeind en Fr. aareind (38).
top en aars over elkaar : in de dubbelschoven werd het gerepelde
vlas telkens met een paar handvollen top en aars over elkaar
gelegd en samengebonden, d.w.z. het boleind van de tweede hand134

vollen kwam op het gateind van de eerste, van de derde op het
boleind van de tweede enz. (43).
top, vlas met — : Kr. en Vl.W.; zie knopvlas (42).
transportband, de —, —en, m.: onderdeel van de plukmachine, repelmachine en zwingelturbine dat het vlas door de machine voert
(38—46—74).
transportrek, het —, —ken : op een transportband bevestigde rekken
waarop het gerote vlas wordt uitgespreid om in de droogtoren te
worden gedroogd (65).
transportwiel, het —, —en : onderdeel van de repelmachine met de
vorm van een autowiel ; tussen dit wiel en de transportband wordt
het vlas vastgehouden, als de kam de zaadbollen eraf slaat (46).
trapmolen, de —, —s, m.: oude zwingelmolen die met behulp van
een trapinstallatie werd aangedreven ; VI. tredmolen (72).
trappen, trapte, getrapt : Fr.; bij de hellende of staande drijfroting
moest het vlas van tijd tot tijd onder water worden gedrukt doordat men er overheen liep ; dit werk noemde men trappen (57).
tredmolen, de —, —s, m.: VI.; zie trapmolen (72).
trekelement, het —, —en : zie plukelement (38).
trekgat, het —, —en : Vl.W.; zie mangat (63).
trekken, trok, getrokken : I. Gr. en Fr.; vlas plukken ; VI. slijten
(35); II. vocht opnemen, gezegd van het tijdens het zwingelen te
droog geworden vlas ; ook wel dampen genoemd ; zie te rusten
liggen (73); III. VI.; het vlas uit de rootbakken (putten) halen
(63); IV. Br.; het schoonmaken van de rootsloot (54); V . harrels
trekken: VI. M.; zie harrelen (37); VI. kanten trekken: zie
kanten (38).
trekling, de —, v.: Z.V1.; de afval van het hekelen en opmaken ;
elders snuit, VI. kammerling of snuitjes geheten (78).
trekmachine, de —, —s, v.: Gr., Fr.; zie plukmachine (38).
trekvlas, het — : Holl.; zie reevlas (44).
trientjemui, de —, —en, v.: Gr.; de grote tot een hoed gevormde
schoof, waarmee het vlas in tollen of ruiters wordt afgedekt ter
bescherming tegen eventuele regen ; Br., Holl. kop, muts, Br.
pet (40).
trijselmolen, de —, —s, m.: Br.; een windmolen met zeven dienende
tot reiniging van het lijnzaad ; elders ziftmolen, Drs. wanmolen,
VI. M. lijnzaadmolen (50).
trijselzeef, de, het —, —ven, m.v.: Drs.; zie snijzeef (49)
135

tuitbeer, de —, —en, т.: 's Gravendeel ; ook kortweg beer genoemd ;
Kr. allegies, Br. schooier; zie daar (44).
tuitlok, de —, —ken, v.: Holl.; Br. schooier, Kr. allegies ; zie daar (44).
turbine, de —, —s, v.m.: machine waarin het gerote vlas achter
elkaar wordt gebraakt en gezwingeld (74).
turbinen, turbiende, geturbiend : vlas zwingelen met de zwingelturbine (76).
turbineren, turbineerde, geturbineerd : VI.; zie turbinen (76).
tweede nabouw, de —, т . : tweede afstammeling van origineel zaad ;
Br., Holl, Z.V1. en Drs.; bij tonnezaad ook wel Revelaarskind,
Gr. en Fr. twenter (27).
tweede opgang, de —, т.: VI. M.; zie ondervlas (34).
tweede smete, de —, — η , v.: VI.; eerste afstammeling van origineel
zaad ; elders eerste nabouw of bij tonnezaad revelaar, Gr., Fr.
enter, Kr. rozezaad (27).
tweede voortkom, de —, т . : Vl.W.; zie ondervlas (34).
twee-einder, de — , —s, т . : Br., Holl.; twee knotten rauwgeslagen
vlas samengevoegd om verder schoon te zwingelen (72).
twee kornuiten : Kr.; vlas van twee kornuiten krijgt men, als een
gedeelte van het zaad te diep valt en later ontkiemt, waardoor de
achtergebleven planten steeds meer in de verdrukking komen,
zwak en waardeloos blijven. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor
als men zaad van ongelijke kiemkracht gebruikt (30).
twenter, de —, т . : Gr., Fr.; zie tweede nabouw (27).
U.
uitgeklede pannekoek, de —, —en, т . : Holl.; een hoopje onkruid
zaadjes zonder haartjes erop, dat bij het afdraaien van het lijnzaad
in het midden van de zeef komt te liggen (50).
uitgooien, gooide —, —gegooid : Holl., Br.; I. geroot vlas uit de sloot
halen (55); II. Drs.; het vlas uit de bakken van de roterij ha
len (63).
uitgooier, de —, —s, т.: degene die het vlas uit de sloot of roterijbak
gooit (55).
uithalen, haalde —, —gehaald : geroot vlas uit de rootbak (rootsloot)
halen; VI. trekken : zie ook dammen uithalen (55—56—63).
uitkammen, kamde—, —gekamd : met vingers en hekel knopen, ver
warringen en onzuiverheden uit het gezwingelde vlas halen (78).
uitkijk, de —, —en, т.: Fr.; als het vlas ruim 7 of 8 handen lang is
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spreekt men in Friesland van „7 of 8 handen en een uitkijk"; Kr.
„7 of 8 handen doorgroeid" (34).
uitklauwen, klauwde —, —geklauwd ι: Fr.; met behulp van een
houten hark de vlasstengels tussen de zaadbollen uithalen : Br.
uitrijven, VI. uitrakelen (44).
uitkomen, kwam —, —gekomen : het boven de grond verschijnen van
het jonge plantje (30).
uitleggen, legde —, —uitgelegd : Holl.; vlas te dauwroten leggen :
elders spreiden (66).
uitlekken, lekte —, —gelekt : Br., Holl.; bij slootroot werden de pas
gerote bootjes op de kant opgestapeld, om ze de kans te geven
wat uit te lekken, het overtollige water kwijt te raken, voordat men
ze over de droogweide verspreidde (56).
uitplukken, plukte —, —geplukt : vlas uit een steen trekken om hem
het juiste gewicht te geven (81).
uitrakelen, rakelde — , —gerakeld: VI.: uitklauwen (44).
uitrijden, reed —, —gereden : Fr.; zie mennen (40).
uitrijven, reef —, —gereven : Br.; zie uitklauwen (44).
uitschot, het — : zie rebut (47).
uitsmijten, smeet —, —gesmeten : VI. M.; zie dammen lichten (56).
uitspeten, speette — , —gespeet: VI.W., VI. M.; het uitstorten van de
balen vlas op de markten te Lokeren, St. Niklaas en Gent om te
tonen dat de rest van de zak gelijk was aan de bovenste stenen (83).
uittellen, telde —, —geteld : zie aftellen (81 ).
uitvoerkar, de —, —en, v.: Kr.; de wagen waarmee men het gerote
vlas over het droogterrein verspreidt ; zie slak (59).
uitvuren, vuurde — , —gevuurd: VI. M.; door brand aangetast worden.
uitzetten, zette — , —gezet: Holl., Drs.; het gerote vlas in kegelvormige
hokjes te drogen zetten ; Kr. kapellen, Z.V1., Vl.W. stuiken, Br.,
Fr. opzetten, Holl. op bootjes zetten, VI. M. rechtzetten (63).
uitzweten, zweette —, —gezweet : het kwijtraken van levenssappen,
als het vlas in tollen of ruiters op het veld staat (39).
V.
vak, het — , —ken : Vl.W.; zie gebint (24).
vakschool voor vlasbereiding, de —, —en, v.: onderwijsinstelling
waar jonge vlassers geschoold worden in theorie en practijk van
de vlasbereiding (77).
val, de —, —len, v.: Br., Holl.; een luik in de wanden van de oude
io
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zwingelkooi, waarlangs het stof naar buiten en de verse lucht naar
binnen konden (74).
vallen, viel, gevallen : I. VI.; zie legeren (35); II. zie laten vallen (81 ).
valluik, het —, —en : Br., Holl.; zie val (74).
vandaan gaan, ging —, —gegaan : gezegd van vlas dat tijdens de
bewerking steeds meer tegenvalt : het gaat steeds verder van je
vandaan (82).
van zich afwerken, werkte —, —gewerkt : gehavend vlas door onvakkundige behandeling steeds verder verknoeien (76).
vastzitten, zat —, —gezeten : aan een bod dat een aspirant koper
gedaan heeft, gebonden zijn ; niet meer vrij zijn, om aan een
ander te verkopen (82).
velachtig, bv.: gezegd van vlaslint wanneer het niet vet en glanzig is.
maar plaatsen vertoont die dor zijn en waar de vezel als het
ware gekwetst is ; een slechte eigenschap dus ( 82 ).
veld, het —, —en : Holl.; zie droogterrein (63).
veld, te velde kopen, kocht te velde, te velde gekocht: het vlas bij de
verbouwer kopen, terwijl het nog in de grond staat ; Fr.; op steel
kopen (34).
velden, veldde, geveld : Holl.; op de droogweide werken (65).
veldruig, het — : Fr.; zie rakeling (65).
velten, veltte, gevelt : I. Kr.; dauwroten ; zie daar (66); II. Vl.W.;
een door inwerken van het weer zwart geworden kopschrank van
een schelf noemt men in V l . W . gevelt (40).
verband, in — tassen, taste in —, in — getast : bij het opstapelen
van vlas zorgen dat op de hoeken van de stapel de schranken
goed in elkaar grijpen en dat overal de gateinden over de boleinden
liggen; Drs.; opharten (41).
veredelen, veredelde, veredeld : bewerken van lokken (75).
ver genoeg, bv.: Z.VL; zie gaar (63).
verhitten, verhitte, verhit : VI.; zie stikken (39).
verhooien, verhooide, verhooid : Z.Vl., Drs.; bij het werk op de
droogweide de gelijklopendheid der barrels verstoren ; Br., Holl.
pijlen maken, VI. vernesten of vernestelen (64).
verkruimeling, de —, v.: het fijnmaken van de kluiten grond (29).
verlezen, verlas, verlezen : Kr.; zie sorteren (47—80).
vernestelen, vernestelde, vernesteld : VI.; zie verhooien (64).
vemesten, vernestte, vernest: VI.; zie verhooien (64).
verongelukken, verongelukte, verongelukt : door de inwerking van
138

het slechte weer de goede kleur verliezen ; ook wel verweren ;
VI. M. zwart worden, V I . W . velten (40).
verregenen, verregende, verregend: Z.V1.; zie afregenen (65).
verslaan, versloeg, verslagen : Kr.; voorzwingelen ; de reeds loshangende scheven en korte vezels uit het vlas slaan ; Br., Drs.,
rauwslaan, Z.V1., V I . W . kappen, VI. M. afkappen (72).
vertoeren, verteerde, vertoerd : Kr.; het verslagen vlas iets verder
schoon zwingelen, een toer verder zwingelen ; Br. opzwingelen.
Drs., opslaan (73).
vertoerling, de —, —en, v.: Kr.; een handvol of poot vlas die reeds
een tweede zwingelbehandeling heeft ondergaan (73).
verversen, ververste, ververst : Kr.; na het verstrijken van de ontlogingstijd het vuil water uit de rootbak laten lopen en nieuw,
warm water erin doen ; VI., Z.V1. sproeien (62).
verwelken, verwelkte, verwelkt : het verdrogen der levenssappen in
het pas geplukte vlas ; meer gebruikelijk is opstijven ; VI. verweren (37).
verweren, verweerde, verweerd : I. door de inwerking van de ongunstige weersomstandigheden de goede kleur verliezen : zie verongelukken (40); II. VI.; zie verwelken (37).
verzuren, verzuurde, verzuurd : een bederven van het rootwater
waardoor het rootproces stil komt te liggen (62).
vet, bv.: goede eigenschap van het lint, synoniem met mals en lenig
tegenovergesteld aan hard, droog en dor (82).
vezel, de —, —s, v.: het uit plantencellen opgebouwde omhulsel van
de vlasplant dat dient tot het weven van linnen (58—73).
viereinder, de —, —s, m.: Br., Holl.; twee tweeëinders die na het
vertoeren of opzwingelen worden samengevoegd, om geheel schoon
gezwingeld te worden (73).
vierkant, bv.: gezegd van een steen vlas die in de voet goed gelijk is
en breed uitloopt (80—82).
vijfbalkse egge, de
n, v.: bepaald soort egge, bestaande uit vijf
lengte- en vijf breedtebalken, die men wel gebruikt bij het klaarmaken van het vlasland (29).
vim, de —, —men, v. Kr.; andere naam voor mijt, loei, stapel of
schelf (41).
vingerling, de —, —en, v.: VI.; de verstrikkingen die ontstaan door
het in elkaar haken der toppen bij het plukken van het vlas, indien
men de te plukken handvol niet eerst goed scheidt van de planten.
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die nog in de grond blijven staan ; elders strikken (35).
viool, de —, —en, v.: instrument dat vooral in het Noorden gebruikt
werd bij het zaaien van vlas (29).
viool, met de — zaaien, zaaide met de —, met de — gezaaid : het
lijnzaad met behulp van de zaaiviool over het land verspreiden (29).
vlak, bv.: gezegd van een bos gerepeld vlas waarvan de uitstekende
barrels zijn afgeplukt ; ook wel effen (43).
vlas, het —, —sen : een vezelplant met een lengte van 60—90 cm. die
het materiaal levert voor het weven van linnen (17).
vlasaard, de —, —en, m.: VI.; een perceel land met vlas bezaaid ;
ook groeite ; Gr., Fr. stuk, Br., Z.V1., Drs. blok, Holl. perceel (30).
vlasbaas, de —, —zen, m.: Br., Holl., VI.; vooral vroeger, benaming
voor grote vlasboeren die veel personeel hadden, om hun vlas te
bewerken (33).
vlasboer, de —, —en, m.: iemand die voor eigen rekening vlas teelt en
bewerkt (33).
vlasbrand, de —, m.: ziekte voorkomend in vlas ; zie brand (32).
vlasdodder, de —, v.: een in vlas voorkomend onkruid; zie deder (31 ).
vlasfabrikant, de —, —en, m.: modern woord voor vlasser, vlasboer
of vlasbaas (34).
vlashandel, de —, m.: I. het kopen en verkopen van vlas ; II. de —,
—s : een zaak die in vlas handelt.
vlashandelaar, de —, —s, m.: iemand die vlas koopt en verkoopt (66).
vlasbanden, de — meerv.: van iemand die goed vlaswerker is, handig
en met zicht op het werk, zegt men dat hij vlasbanden heeft (76).
vlas in het stro, het — : Z.VL; vlas waarvan de zaadbollen zijn verwijderd ; elders gerepeld of strovlas, VI. af geboten vlas (43).
vlasjaar, het —, —en : een jaar waarin het vlas goed is gegroeid (82).
vlaskanker, de —, m.: een ziekte die de nog jonge vlasplantjes aantast (32).
vlaskoper, de —, —s, m.: handelaar, die het afgewerkte product opkoopt voor export en doorverkoop aan de spinnerijen (81).
vlaskuts, de —, —en, m.: Kr.; opkoper van vlaslint ; zie botenkoper (82).
vlasland, het — ; een stuk land met vlas begroeid of bestemd om met
vlas bezaaid te worden (29).
vlasmeester, de —, —s, m.: directeur van de vakschool voor vlasbereiding, die tevens in de bedrijven voorlichting geeft (77).
vlas met de top aan, het — : Kr., VI.W.; zie schrankvlas (42).
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vlas met knop, het — : Fr.; zie schrankvlas (42).
vlasreder, de —, —s, m.: VI.; oudere naam voor vlasser (33).
vlasroest, de —, m.: zie roest (32).
vlasruie, de —, v.: VI.; in vlas voorkomend onkruid (cuscuta epilinum); Fr. woelsel, warkruid of duivelsnaaigaren, elders vlaswarkruid (31).
vlasruwe, de —, v.: VI.; zie vlaswarkruid (31).
vlassen, vlaste, gevlast : vlas bewerken of laten bewerken.
vlasser, d e — , —s, m.: iemand die vlas bewerkt of laat bewerken (28).
vlassersschool, de —, —en, v.: vakschool voor vlasbewerking (77).
vlasstreek, de —, —en, v.: een streek waar veel en goed vlas pleegt te
groeien (82).
vlaswarkruid, het — : een in vlas voorkomend onkruid (cuscuta
epilinum (31).
vlo, de —, vlooien, v.: zie aard vlo (31 ).
vlug, bv.: Fr., VI.; goede eigenschap van zaad ; zie gauw (52).
voer, het —, —en : een wagen vracht (40).
voet, de —, —en, m.: I. het onderste deel van plant en vezelbundel (58); II. VI. M.; zie staande laag (41 ).
voeteinde, het —, —en : zie gateind (35).
voet houden, hield —, —gehouden : bij het zwingelen zorgen dat de
slagen van de spanen in het midden van het lint komen, zodat men
een breed uitlopende voet krijgt (74).
voet, op — werken, werkte op —, op — gewerkt : bij het zwingelen
er zorg voor dragen, dat het vlas aan de voet goed breed uitloopt ;
zie middendoorzwingelen (74).
vol, bv.: I. gezegd van het zaad, wanneer het ook in de dikte goed is
uitgegroeid, tegenovergesteld aan plat (52); II. Gr.; gezegd van
een stuk vlas, waar de planten te dik staan ; elders zwaar, VI. fel,
zout (33).
voordrogen, droogde —, —gedroogd : Fr.; het gerote vlas boven een
put met smeulende scheven of boven een vuurpot plaatsen, voor
men het gaat braken, om te zorgen dat het goed droog wordt (69).
voorlichting, de —, v.: aanwijzingen ten behoeve van een goede vlasbereiding door de vlasmeester op de bedrijven gegeven (77).
voorplukken, plukte —, —geplukt : Fr.; aan de kanten van het perceel
met de hand het vlas plukken, om de machine ruimte te geven
rond het vlas te rijden ; elders kanten plukken of trekken, Z.V1.
gangen trekken (38).
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voorroting, de —, —en, v.: Kr.; de eerste roting bij het kwaliteitsvlas,
dat men twee maal root (59).
voorslagmolen, de —, —s, m.: Kr., Br., Holl.; een zwingelmolen met
minder scherpe spanen die dienst doet bij het verslaan (Kr.) of
rauwslaan (Br., Drs.) (57).
voortkom de tweede —, m.: VI.W.; zie ondergoed (34).
voorvrucht, de —, —en, v.: het gewas dat het voorafgaande jaar op
het vlasland heeft gestaan; zie stoppel (29).
voorzwingelen, zwingelde —, —gezwingeld; zie verslaan (72).
vork, de —, —en, v.m.: gereedschap met twee tanden, waarmee men
de bossen vlas op of van de wagen, op of van de tas gooit (54).
vorken, vorkte, gevorkt : Z.VL; de schranken of bossen met behulp
van een vork op de wagen of stapel gooien ; Br. Holl. opsteken,
Gr., Fr. opvorken. Drs. opgeven (40).
vrijblijvend, bv.: als er een bod gedaan is dat van kracht blijft en
waarop de verkoper later altijd nog kan ingaan, behoudt hij zich het
recht voor intussen aan een ander te verkopen (82).
vrijhouden, zich — : bij het aanhouden van een bod zich het recht
voorbehouden, om aan een ander te verkopen (82).
vuil, het — : het onkruid (30).
vullen, vulde, gevuld : Z.Vl., VI.; het vlas in de rootbakken doen ;
elders inzetten, Holl. inleggen (62).
vuren, vuurde, gevuurd : Fr.; zie voordrogen (69).
vuur, het — : VI.; zie brand (32).
vuurput, de —, —ten, m.: Fr.; een in de grond gegraven put, waarin
scheven lagen te smeulen en waarboven men het vlas droogde,
vóór men het ging braken (69).

w.
wagen vlas, de—, —s, m.: Z.VL; zie voer (40).
wak, bv.: I. VI.; gezegd van vlas dat bij het mennen niet goed droog
is (41); II. VL; gezegd van lijnzaad als synoniem van taai en
klam (52).
wankleurig, bv.: gezegd van vlas dat door weersinvloeden zijn goede
kleur heeft verloren (47).
wanmolen, de —, — s , m.: I. Fr., V I . W . zie kafmolen ; Br., Holl., Kr.
kafmolen, Drs., VLM. windmolen (49); II. Drs.; benaming voor de
trijselmolen ; zie daar (50).
warkruid, het — : Fr.; zie vlaswarkruid (31).
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warmwater-reservoir, het —, —s : verzamelplaats voor het warm
water dat men nodig heeft om te spoelen : vers water op de rootbakken te doen (62).
warmwaterroot, de —, —en : I. m. de wijze van roten : II. v. vlas dat
in warm water is geroot (62).
warmwaterroterij, de —, —en, v.: plaats waar het vlas in betonnen
bakken in water van ongeveer 35° wordt geroot (62).
wannwaterroting, de —, v.: het roten in warm water (56—61).
water, in het — brengen, bracht in het —, in het — gebracht : Drs.;
zie inleggen (56).
water, onder — steken, stak onder —, onder — gestoken : VI. M.:
zie oplaten (62).
waterhoudend, bv.: goede eigenschap van voor vlasteelt bestemde
grond ; men verstaat er onder, dat het regenwater niet direct zo
diep wegzinkt, dat het voor de wortels onbereikbaar wordt (28).
weergeven, gaf —, —gegeven : VI.; een partij lint dat op monstersteen
gekocht is weigeren te aanvaarden, omdat het niet met het monster
overeenkomt (82).
weerstandig, bv.: gezegd van vlasrassen die een grote weerstand
bezitten tegen aantasting door bepaalde ziekten, b.v. W i e r a is
weerstandig tegen roest (28).
wegblijvers, de — : zaadjes waarvan bij een proef gebleken is, dat ze
geen kiemkracht bezaten (28).
weide, de —, —n, v.: naam voor het droogterrein rond de roterij ;
Holl., Z.V1. veld, Kr. ook meers, VI. M. het bos (59—63).
weidewerk, het — : werk op het droogterrein (opzetten, keren en
binden); Holl. het velden (65).
wenden, wendde, gewend : Drs.; het omkeren van te dauwroten gelegd vlas (66).
wendhout, het —, —en: Drs.; I. een lange iets gebogen stok, waarmee men het vlas dat te dauwroten ligt, omkeert : keerkodde (66);
II. stok met krekel, waarmee men de drijvers, in drijfroting liggende
bossen, omkeert (57).
werk, het — : Fr.; verzamelnaam voor alle vezelhoudende vlasafvallen, als lokken, schoonslag, snuit ; ook wel hede genoemd (72).
werken: zie naar zich toe werken, en : van zich afwerken (76).
werveling, de —, —en, v.: VI.; benaming voor de z.g. wervelknoop,
waarmee de alfabanden rond de bossen gereept en geroot vlas zijn
vastgemaakt (39).
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wervelknoop, de —, —en, т . : de knoop waarmee de alfabanden zijn
vastgemaakt en die wordt gevormd door de uiteinden van de band
in elkaar te draaien en dan tussen de band en het vlas te ste
ken (39).
wieden, wiedde, gewied: verwijderen van onkruid (31).
wiedmes, het — , —sen : een afgebroken tafelmes dat men bij het
wieden gebruikt (31).
Wiera : momenteel het beste witbloeiende vlasras met alle goede
eigenschappen van Concurrent plus nog een grotere opbrengst en
steviger bouw, zodat het niet gemakkelijk gaat legeren (28).
wild, b.v.: V L M . ; te wild i.p.v. geil (33).
windmolen, de —, —s, т . : Drs.; benaming voor de kafmolen (49).
wisje, het —, —s: Drs.; een enkele band, bestaande uit enige vlasharrels, waarmee men daar het pas geplukte vlas wel tot schranken
bindt (37).
witbloei, de —, v.: witbloeiend vlassoort (27).
witbloem, de —, v.: witbloeiend vlas (27).
witte, de — , — n . v.m.: korte aanduiding van witbloeiend vlasras (27).
witte grond, de — , — e n : grond waarop langhalmige oogst is gezaaid
als haver, rogge, tarwe i.t.t. b.v. aardappelen, erwten enz. (32).
woelsel, het — : Fr.; zie vlaswarkruid (31).
wollig, bv.: gezegd van het vlaslint ter aanduiding van de slechte
eigenschap dat het in de voet gespleten en gekruld is (82).
worteleind, het —, — e n : het onderste stuk van het vlas, ook gateind
geheten ; Kr., Drs. bout (35).
wrange, de —, —n, v.: Kr.; de draaier waarmee de cilinder of rolbraak in werking werd gesteld ; Br. zwengel, Holl. zwing, X.V1.,
Vl.M., Vl.W. kruk (70).

z.
zaad, het — : zie lijnzaad (27).
zaadbol, de —, —len, т . : huisje, boven aan de stengelvertakkingen,
waarin het zaad zit (33).
zaadhandelaar, de —, —s. т . : iemand die zaad opkoopt, het verder
schoonmaakt en binnenslands verhandelt of exporteert (51).
zaadmolen, de —, —s, т . : een machine waarin de bollen worden ge
broken en het zaad gezuiverd wordt; ook zaadschoner of bollen
breker genaamd (51).
zaadschoner, de —, —s, т . : zie zaadmolen (51).
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zaaibed, het —, —den : het geheel voor het zaaien gereed gemaakte
land (29).
zaaien, zaaide, gezaaid : I. het zaad aan de grond toevertrouwen (27),
II. zie kanten zaaien (32).
zaaizaad, het —, : zaad dat gebruikt wordt om van verder te
telen (27).
zacht, bv.: goede eigenschap van het lint ; synoniem met zijig, mals
en lenig ; Kr. zoet (82).
zachte klodden, de — : Z.V1.; afval van het opzwingelen ; Br. schoonslag, Kr. naturen, VI. M. fijne klodden, Holl. snuit (73).
zavelgrond, de —, —en, m.: grondsoort bestaande uit klei met
60%—80% zand ; geschikt voor het telen van vlas (28).
Zeeuws-wit, het —, —ten : naam voor het lint afkomstig van Schouwen-Duiveland, dat een eigenaardige witte kleur vertoonde, omdat het in zout water geroot was (57).
zelfbinder, d e — , —s, m.: zie binder II. {47).
zetten, zette, gezet: I. zie dammen — (54); II. zie rond — (73);
III. zich —, gezegd van een stapel of mijt, die de eerste dagen
vaster in elkaar zakt en daarbij gevaar loopt om te vallen (41);
IV. zie onder water — (62).
ziel, d e — , —en, v.: het binnenste van een bos, ook wel hart (36).
ziftmolen, de —, —s, m.: zie trijselmolen (50).
zitten, zat, gezeten : gezegd van het vlas dat in de rootbakken is gedaan. Het moet 80—100 uur zitten voor het gaar is (65).
zigzagegge, de —, —n, v.: een egge die wordt gebruikt bij het klaarmaken van het vlasland en waarmee men in heen en weergaande
beweging over het land gaat (29).
zijig, bv.: zie zacht (82).
zinken, zonk, gezonken : Drs.; vlas onder modder roten (56).
zinkers, de —, m.: Drs.; vlas dat onder modder geroot is i.t.t.
drijvers (56).
zoden, de —, meerv.: zie roting onder zoden (41).
zoeken, zie barrels zoeken (37).
zoet, bv.: VI.; zie zacht (29—82).
zolder, de —, —s, m.: het pakhuis van een exporteur (81 ).
zolderbaas, de —, —zen, m.: degene die het gekochte vlas op de
zolders in ontvangst neemt (82).
zout, bv.: VI.; grof en te welig gegroeid vlas ; zie geil (33).
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zuur, bv.: gezegd van een bak vlas, waarvan het rootwater bedorven
is door de zuurafscheiding van de bacteriën (46).
zwaar, bv.: I. gezegd van een stuk vlas dat te dik staat ; zie fel (33);
II. zwaar zaad is de eerste kwaliteit zaad (51—52).
zwad, het —, —den : de baan die één plukker bij één gang over het
veld plukt ; Drs. „joatje", VI., Z.V1. gang (36).
zwakgeroot, bv.: Drs.; vlas dat te ver geroot is en daardoor aan
kracht heeft verloren (63).
zwarte grond, de —, —en, m.: grond waarop geen gewas staat met
lang stro als tarwe, rogge, haver, e t c , maar b.v. erwten, bieten,
aardappelen ; VI. M. korte vrucht (31 ).
zwartstip, de—, v.: een insectenbeschadiging (honingdauw) of lichte
graad van vlasroest, een ziekte waardoor zwarte spikkeltjes op
het vlas ontstaan (32).
zwart worden, werd —, — geworden : de goud-gele kleur verliezen
voor een vaal bruine, tengevolge van slecht weer (40).
zwengel, de —, — s , m.: Br.; de kruk waarmee de tonbraak werd
gedraaid ; Holl. zwing, Kr. wrange, Z.V1., VI. M.; V l . W . kruk.
Drs. draaier (70).
zwing, de —, —en, m.: Holl.; zie zwengel (70).
zwingel, de —, —s, m.: Drs.; de spanen (Br., Holl.) van d e zwingelmolen ; VI., Z.V1. zeilen (71 ).
zwingelaar, d e — , —s, m.: iemand die zwingelt (72).
zwingelbord, het —, —en : de opstaande plank met inkeping waarlangs men het vlas tegen de spanen houdt ; VI. zwingelplank
(71—72).
zwingelen, zwingelde, gezwingeld : de houtachtige delen uit het vlaslint verwijderen ; zie ook inslag— en ketting—, middendoor—, op
de punt— (67).
zwingelarij, de —, —en, v.: de plaats waar men met molens vlas
zwingelt in grote bedrijven,
zwingelhok, het —, —ken : Drs.; een klein schuurtje waarin men
vroeger zwingelde ; Br., Holl. zwingelkooi, VI. —kot, Z.V1. —stal,
Fr. braakhok (74).
zwingelkooi, de —, —en, v.: Br., Holl.; zie zwingelhok (74).
zwingelkot, het —, —ten : VI.; zie zwingelhok (74).
zwingelmolen, de —, —s, m,: een door een trapinstallatie of electriciteit aangedreven wiel met 10 tot 12 plankjes (spanen of zeilen),
waarmee men het vlas van houtdeeltjes zuivert (71).
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zwingelplank, de —, ^-en v.: VI.; I. zie zwingelbord ; II. ook gezegd
van heel de molen, b.v. een zwingelarij van 10 of 12 planken (72).
zwingelsnuit, de —, v.: Holl.; afval van het schoonzwingelen (78).
zwingelspaan, de —, —en, v.: de plankjes aan de molens die de
scheven uit het lint slaan ; VI., Z.Vl. zeilen. Vroeger ook een
plankje met ronde hoeken en een handvat, waarmee men het vlas
schoon sloeg (71).
zwingelstal, de —, —len, m.: Z.Vl.; zie zwingelhok (74).
zwingeltrommel, de —, —s, v.: onderdeel van de turbine waarin het
vlas gezwingeld wordt ; VI. ook zwingelveld (75).
zwingelturbme, de —, —s, v.m.: machine waarin het gerote vlas achter elkaar wordt gebraakt en gezwingeld (74).
zwingelveld, het —, —en : VI.; zie zwingeltrommel (75).
zwingelzeil, het —, —en : VI., Z.Vl.; zie zwingelspaan (72).
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CONCLUSIES
W a t reeds tijdens het onderzoek opviel en bij de beschouwing van
het materiaal ook onmiddellijk in het oog springt is het feit, dat de
actieve woordenschat van de vlasser is achteruitgegaan.
Door de mechanisatie van het bewerkingsproces zijn verschillende
werktuigen komen te vervallen en hun benaming gaat mede in de historie verdwijnen. Sommige bewerkingen kenden vroeger verschillende
stadia die tot één behandeling zijn samengesmolten, zoals b.v. het
braken.
Tot het einde van de vorige eeuw was het buiten de Leiestreek, en
in Friesland en hier en daar elders ook nog later, algemeen gebruik het
vlas dat men zou gaan braken, vóór te drogen. Dit gebeurde boven een
vuurput waar het vlas, in het midden tegen een lat leunend, in de vorm
van een dak overheen werd gezet, terwijl in de put scheven of turven
lagen te smeulen. Elders stopte men het ook wel in een hete bakoven
of in streken waar meekrap groeide en bereid werd, liet men het
„eesten" op de meekrapstoof. Hierna werd het bewerkt met de beukof bookhamer, een werktuig dat overigens geheel gelijk was aan de
boothamer, maar een geribde onderkant had i.p.v. een effen. Dan moest
het nog de handbraak of knappe passeren, voordat het gereed was om
gezwingeld te worden. Al deze behandelingen en de daarbij behorende
werktuigen en installaties zijn later tot één samengesmolten en hebben
hun volledige uitdrukking gevonden in de woorden braken en braak.
En ook daarna heeft door de opkomst van de turbine dit proces zich
verder voortgezet, doordat het braken zó zeer een onderdeel van het
zwingelen is geworden, dat men het als zelfstandige behandeling, althans in dit verband, weinig meer noemt. Met de zwingeltrommels tot
één machine samengebouwd is de braak er als het ware in geabsorbeerd. Als men vroeger sprak van „vlas zwingelen" bedoelde men met
vlas het product in zijn gebraakte toestand. Wanneer men echter nu
hetzelfde zegt, doelt men erop in zijn gerote fase, zodat het braken
geheel in het zwingelen is geïmpliceerd. W e l zal deze bewerking, althans in de traditionele bereidingsmethode, zo'n belangrijk onderdeel
van het proces blijven dat men de naam ervoor ook niet verliest, maar
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de frequentie van het gebruik is sterk verminderd en er heeft zich door
het min of meer samensmelten van twee behandelingen een soortgelijk
proces ingezet als vroeger bij de beuk: als synoniem van „turbinen"
heeft zwingelen, tengevolge van de mechanisatie en aaneenschakeling
van het bewerkingsproces, zijn betekenisveld over het vroegere braken
uitgebreid.
Een nog treffender voorbeeld van het feit dat de mechanisatie een
kwantitatieve achteruitgang van de taalschat met zich mee heeft gebracht, levert de behandeling van het zaad. Vroeger waren hierbij
betrokken de bollenbreker, kafmolen, trijselmolen, bollenzeef, snijzeef,
afdraaizeef en buil. Thans wordt heel de bewerking van knop tot
zuiver zaad tot stand gebracht binnen de zaadmolen of schoner. In
de laatste jaren is zelfs deze gecomprimeerde zaadzuivering weer opgegaan in het repelen, doordat men de zaadmolen heeft ingebouwd in
de repelmachine. Repelen betekent dus niet meer alleen: het vlas van
de zaadbollen ontdoen — hoewel daar het zwaartepunt van de betekenis blijft liggen — maar het sluit meteen in het breken van de bollen
en het schonen van het zaad. De betekenis van repelen is dus aanzienlijk uitgebreid.
W e l kent men nu van zo'n machine enkele onderdelen en zijn er
nieuwe handelingen gekomen die een naam moesten hebben, zodat
sommige opengevallen plaatsen opnieuw bezet zijn, maar dit neemt
toch niet weg, dat de automatisering van de bewerking een verarming
van de taalschat tot gevolg heeft gehad.
De oorzaak hiervan is m.i. echter niet alleen gelegen in de industrialisatie van het bedrijf, maar ook in die van de mens. Er zijn niet zozeer
minder voorwerpen en toestanden, die om een benaming vragen, maar
door de mechanisatie van het bewerkingsproces is het te zeer buiten
de mens komen te liggen, waardoor de psychische sfeer ontbreekt die
tot naamgeving pleegt te leiden.
Toen men met de oude knappe of de tonbraak zijn vlas braakte en
met het spaantje of de trapmolen het lint zuiverde, was dit proces een
stuk van de vlasser: zijn vaardigheid en toewijding, zijn lijfelijke kracht
en inspanning waren het, die het product tot stand brachten, aan hem
waren de feilen en verdiensten ervan voor een groot deel te wijten of
te danken. Hij was zozeer met zijn werk verbonden, dat hij zich gedrongen voelde ieder werktuig en onderdeel ervan, iedere toestandsverandering van zijn product te benamen.
Maar nu de insteker vóór aan de machine het gerote vlas tussen de
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transportband laat gaan en een ander achter de machine het lint hand'
vol na handvol uit kan pakken, gaat alles wat ertussen is gebeurd
buiten hen om en hebben ze geen behoefte het een naam te geven.
Deze vervreemding van het bewerkingsproces waarmee iedere mechanisatie gepaard gaat, doet zich in de vlasserij nog sterker gevoelen
door de eigenaardige economische structuur die tengevolge van de
industrialisatie is gegroeid.
De overgrote meerderheid van de vlasserijen in Nederland waren
nl. kleine bedrijfjes, die geheel dreven op de werkkrachten van het
eigen gezin. De electrificatie van braak en zwingelmolen hadden zij
mee kunnen maken, en door een opeenvolging van goede jaren, hebben
zij zich ook nog een repelmachine kunnen aanschaffen, maar de kosten
van een warmwatcrroterij en een zwingelturbine konden zij natuurlijk
niet dragen en hun bewerkingskwantum was daarvoor bovendien veel
te klein. Daarom hebben zij zich aaneengesloten tot „stichtingen", die,
vaak met rijkssubsidie, voor gemeenschappelijk gebruik roterijen en
turbines hebben gezet, waar zij, al naar gelang het getal hunner aandelen, bepaalde kwanta vlas kunnen roten en zwingelen. Wanneer
een bepaalde vlasser nu aan de beurt is, brengt hij gerepeld vlas naar
de roterij, zet een bak in, en als de aangestelde bedrijfsleider meent
dat het gaar is, roept hij de eigenaar. Deze bekijkt het nog eens en
dan besluit hij de bak al of niet te laten aflopen. Is het gerote vlas
droog, dan haalt hij het naar huis en wacht opnieuw tot hij weer een
oproep krijgt om te turbinen. Weliswaar met behulp van eigen personeel, maar toch onder leiding van een vaste aan deze machine
verbonden staf, wordt zijn vlas dan gezwingeld en als het klaar is,
neemt hij het weer mee naar huis, waar hij het opmaakt of — wat ook
al vaak gebeurt — onopgemaakt verkoopt.
O p deze wijze vervreemdt de vlasser van een groot deel van het
bewerkingsproces en zijn taalschat met betrekking tot zijn vak gaat
daardoor steeds verder achteruit.
Na het bovengezegde verdient het opmerking, maar geen verwondering, dat de vervlakkende werking van de industrialisatie het geringst
is in de middelgrote bedrijven, waar men de moderne machines in eigen
exploitatie heeft. Doordat het eigen bezit is en men er dag in dag uit
mee omgaat, staat men er anders tegenover en is men er beter mee
bekend. Omdat het eigen product is dat men bewerkt, geeft men meer
acht op de instelling der machine, het toerental der trommels, en ziet
men nauwlettender toe op storingen en fouten. Als er stukken zijn
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heeft men meer belangstelling voor een monteur. Dit alles leidt ertoe,
dat men beter van constructie en werking op de hoogte is, meer onderdelen kent, voor meer afwijkingen, storingen en regulaties een naam
heeft bedacht.
Ook het personeel is aan deze bedrijven anders verbonden dan aan
de grote fabriek. De omgang van de arbeider met de leider-eigenaar
is meer persoonlijk, met hem praat hij over het werk, overlegt en geeft
zijn eigen oordeel. Hij is geen dood element in de organisatie van het
geheel, maar voelt nog een persoonlijke verantwoordelijkheid. Tengevolge hiervan wordt er meer over het werk en de machines gepraat en
dit leidt tot naamgeving.
Dezelfde psychologische factor, waardoor het verklaarbaar wordt,
dat in de middelgrote bedrijven de taalschat het grootst is, moet ook
beschouwd worden als mede oorzaak van het feit dat het taalbezit van
de jongeren over het algemeen gesproken kleiner is dan dat van de
ouderen. En dit is minder merkbaar in de eigen bedrijven, kleinere of
grotere, waarin kinderen met hun vader werken, als wel onder het in
loondienst zijnde personeel.
Dat de actieve taalschat van de jongeren kleiner is dan van de
ouderen lijkt zijn verklaring te kunnen vinden in het feit, dat de
laatsten nog veel woorden en begrippen hebben overgehouden uit
vroeger tijden van meer primitieve werkmethoden, die zij nu en dan
ook nog gebruiken. Als men het b.v. voordeliger oordeelt, een slechte
partij vlas heel dik en vlug door de turbine te jagen, omdat de mindere
afval en de meerdere kilo's lint, die men op deze manier krijgt, ruimschoots opwegen tegen het feit, dat het produkt niet schoon is, dan
hebben de ouderen voor deze bewerkingswijze onmiddellijk een benaming gereed nl. verslaan, rauwslaan, kappen of bobberen: hetzelfde
woord waarmee vroeger het werk van de voorzwingelaar werd aangeduid, die alleen de reeds los zittende scheven verwijderde en dan
het vlas ter verdere opzuivering doorgaf aan een ander. Zij beschikken
dus over een groter, passief geworden taalbezit, dat zij van tijd tot tijd
te hulp roepen en actief maken, om nieuwe soortgelijke dingen te
benamen.
Maar deze voorsprong zou gemakkelijk door de jongeren te niet
gedaan kunnen worden, doordat zij veel beter met de techniek vertrouwd zijn en daardoor van de nieuwe instrumenten veel meer onderdelen en werkingen zouden kunnen kennen, als niet hun houding
tegenover het werk anders was en het een even centrale plaats in hun
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leven innam als dit vroeger algemeen het geval was. Het duidelijkst is
dat verschil te merken aan de synoniemen die ze gebruiken ter aanduiding van goede en slechte eigenschappen van b.v. lint en zaad. In
hun fijne nuancering zijn die voortgekomen uit een scherpe waarneming
en warme belangstelling en het mag dan ook tekenend heten, als men
ouderen hoort spreken over vet, mals, lenig, zacht, zijig, zoet en arm,
mager, hard, droog en dor lint, terwijl de jongeren over het algemeen
bij een veel grovere onderscheiding moeten stoppen.
Mede het gevolg van deze geesteshouding en mede oorzaak van hun
kleinere woordenschat is het feit dat de jongere arbeiders veel gemakkelijker uit hun beroep weglopen, als in een andere branche een
beter loon te verdienen is.
In deze zelfde sfeer ligt ook gedeeltelijk de verklaring van het feit
dat in streken en bedrijven, waar de bewerking fijner, accurater en
meer op kwaliteit gericht is, het taalbezit groter blijkt dan elders.
Natuurlijk komt dit in de eerste plaats, doordat de vlassers daar meer
dingen hebben die een naam behoeven dan anderen die ze niet kennen
— zoals b.v. de Kortrijkers met hun herroot, keten- en inslagzwingelen
enz. —. Maar ook waar zuiver practische redenen niet dwingend zijn,
dringt hun ordelijkheid, de accuratesse van hun werkwijze en de hele
mentaliteit die in hun bedrijf heerst, naar onderscheidende naamgeving.
Mede daarom onderscheidt men in de Leiestreek lintafval in kroten,
naturen en kammerling of snuitjes, en in Brabant in lokken, schoonslag
en snuit, terwijl men in Friesland alleen maar hede of werk heeft
gekend voor de afval van alle zwingelstadia.
Het wekt nu dan ook geen verwondering meer, wanneer we zien dat
de taalschat langs de Leie het rijkst is, omdat daar de perfectie der
bewerking het hoogst is opgevoerd: sinds de opkomst van de roting
in stromend water is de Westvlaamse vlasbereiding bovenaan gekomen en van toen af heeft men zich met vrucht op steeds hogere
vervolmaking toegelegd.
Dit kan men echter niet zonder enige restrictie zeggen. De Kortrijkse
superioriteit gaat nl. niet verder dan de strikte bewerking van het vlas
zelf; wat de teelt, het veldwerk en de bereiding van het zaad betreft,
staan zij bij de Nederlanders in het algemeen en bij de Brabanders en
Hollanders in het bijzonder achter. Dit weerspiegelt zich dan ook in
de taalschat: talrijker zijn de Westvlaamse termen met betrekking tot
roten, zwingelen en de verdere lintbereiding, maar de benamingen in
verband met landverzorging en oogst zijn er minder in aantal. Men
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kent er geen verschillende typen van eggen — als de vijfbalkse,
ketting- en zigzagegge — geen sleep en geen afdraaizeef, men is er
niet zo goed op de hoogte van de onkruiden en heeft geen naam voor
verschillende kleine onderdelen van het oogsten. Dit vindt echter niet
alleen zijn oorzaak in hun minder perfecte landbouwmethoden, maar
ook in het feit, dat zij minder dan in andere streken gebruikelijk is, zelf
hun vlas zaaien, maar het veel meer te velde kopen of zelfs pas als het
op de boerderij gerepeld is.
Een zo scherpe scheidingslijn, wat betreft de rijkdom van woordenschat, als tussen het Kortrijkse enerzijds en de overige gebieden anderzijds, is tussen de laatste streken onderling niet te trekken. Men krijgt
wel de indruk dat de taairijkdom in Brabant en Holland met, iets
minder, Dreischor groter is dan in Zeeuws-Vlaanderen, Land van
W a a s , Meetjesland en Friesland en dat deze verhouding ook evenredig is met de hogere perfectie van de bereiding in deze streken.
Dit alles geldt natuurlijk alleen voor wat betreft de actieve taalschat
van dit ogenblik. Een onderlinge vergelijking op te stellen van het
passief taalbezit der vlassers in de verschillende gebieden is onmogelijk,
doordat de vroeger gevolgde bewerkingsmethoden te zeer van elkander
verschillen: vrijwel alleen langs de Leie kende men de roting in
stromend water, in het Land van W a a s en Zeeuws-Vlaanderen had
men de putroot en dauwroot, in Meetjesland naast dauwroot slootroot
onder zoden, in Holland en Brabant alleen slootroot maar onder
modder, in Dreischor naast de „zinkers" volgens Brabants-Hollands
recept ook de drijf root, terwijl de Friezen op dit alles nog een variatie
hadden in hun hellende of staande drijf roting. Naast al deze verschillen in rootprocédés waren er dan nog — zoals beschreven —
onderscheiden manieren van ontzaden, zaadbehandeling en lintzuivering.
Al is het onmogelijk een kwantitatieve vergelijking op te stellen
tussen de totale vaktaal der verschillende vlasserijgebieden, dit neemt
niet weg, dat er opvallende onderlinge verschillen en overeenkomsten
kunnen worden vastgesteld.
Een grote mate van overeenstemming bestaat er tussen het taalgebruik in West-Brabant, Holland en Dreischor tegenover de andere
streken. Zo spreekt men daar b.v. van :
plukken
tegenover trekken en slijten
schrank
„
schoof en bundel
boleind
„
kopeind, top, kop en aareind
11
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kruisband
schrankvlas

tegenover

gerepeld vlas
of strovlas
verweren of
zwart worden
bollen

knoopband, enkele band
knopvlas, vlas met top aan.
vlas met knop
afgebeten vlas, vlas in 't sti

„

velten, verongelukken
knoppen, hippens, knippens
knibbens
bak
put
draad
vezel of lint
afregenen
verregenen
en nog verscheidene andere.
Naast gemeenschappelijkheid van termen bestaat er tussen deze drie
ook een onderling wisselende gelijkheid. Zo zegt men in Brabant en
Holland b.v.:
handen tegenover Dreischor palmen
zwad
„
„
„joatje"
bolraap
„
„
bolkwaad
snijzeef
„
,,
trijselzeef
afdraaien
„
„
opdraaien
scheef
,,
,,
leem
bos
„
„
boot
licht zaad
,,
,,
kuister
afdraaizeef
„
,,
klutszeef
gaar
,,
,,
goed
zwingelspaan ,,
,,
zwingel
lokken
„
,,
mokkegoed
Maar tussen Brabant en Dreischor e.o. bestaat er overeenstemming
tegenover een afwijking in Holland, b.v.:
blok tegenover
per schrank „
tollen
tas
slechten
krooi
kop
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Holland

perceel
in het aangenomen
schelven
bint of lek
eggen
koppel
muts

Stapel
tegenover Holland schelf
scherp
„
„
goed droog
schuiven
„
,,
schieten
Doch opnieuw overeenstemming tussen Dreischor en Holland tegenover Brabant in b.v.:
rollen
tegenover Bra bant
harrei
klam
keren
ondervlas
hopen
uitzetten
harrelen

blokken
pijl
taai
draaien
sluip
hokken
opzetten
pijlen

Hoewel een enkel van deze gemeenschappelijke woorden ook wel
weer elders gevonden wordt, duidt de frequentie van de gelijkheid en
de onderlinge wisseling toch op een grotere verbondenheid van deze,
door de verschillen toch duidelijk onderscheiden, gebieden.
Hetzelfde ongeveer kan men constateren tussen Zeeuws-Vlaanderen, Land van W a a s en Meetjesland, zij het ook in minder sterke
mate dan in Brabant, Holland en Dreischor.
Men kent er b.v.:
eerste nabouw tegenover
tweede nabouw
wieden
springers
te dun
slijten
stuik
knoop
vullen
leemen
stuik
(af)kappen

rozezaad, revelaar, enter
revelaarskind, twenter
kruiden
vlooien
ijl, hol, stijl
plukken, trekken
hokken, hopen, ezels, kareltjes
knoppels, gesprant
inzetten, laden, inleggen
scheven, „sjudden"
kapel, hok
verslaan, rauwslaan, voorzwingelen

W i e zou denken dat de overeenstemming hier — anders dan bij
Brabant, Holland en Dreischor — gemakkelijk te verklaren is uit de
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nauwe verwantschap der dialecten van de betrokken gebieden, moet
wel verbaasd zijn, als hij tegenover deze tekenen van overeenstemming de onderlinge en wisselende verschillen ziet:
Zeeuws-Vlaanderen
blok
—
slechten
rollen
oude kracht
brand
geil, grof
gaan liggen
ondervlas

Land van W a a s
vlasaard
sleep
eggen
rollen
oud vet
vlasbrand, vervuren
te zwaar
gevallen
tweede voortkom

handen
kop
harrei
harrelen
knoopband
schrankvlas
los in de stuik
gangen trekken
strikken
verweerd of zwart
geworden
gebint
bros
klam
bussel
bollen
reepkruid
splenterzeef
laven
keerkodde
bookmolen

palmen
kopeind
heerd (of harrei)
barrels rapen
kruisband
vlas met top
raam
—
knopen

Meetjesland
vlasaard
sleep
slechten
blokken
oud vet
uitvuren
te wild, te veel vertakt
liggend
tweede opgang of
ondergoed
handen
top
harrei
barrels trekken
enkele band
schrankvlas
haag
kanten trekken
vingerlingen

gevelt
vak
sprok
wak
bussel
knippens
reepkruid
scheidingszeef
spreiden
keerkodde
bookmolen

zwart geworden
koker
goed droog
wak
bond
knibbens
bolraap
inhouder
bleken
keerpers
brakel

Tegenover deze Nederlands-Belgische eenheid in verscheidenheid
staat dan duidelijk afgetekend de eigen-aard van de Leiestreek.
Natuurlijk zijn er op basis van het gemeenschappelijk Vlaams dialect
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vrij veel punten van overeenstemming met de drie laatstgenoemde
gebieden tezamen, — zoals b.v. blijkt uit slijten, lemen, tas, knoop —
en met ieder van deze gebieden afzonderlijk, zoals vingerling, afsmijten, sprok, wak enz. laten zien. Maar toch distantieert de streek van
Kortrijk zich duidelijk van de rest van Vlaanderen met karakteristieke
woorden als rozezaad, kapel, zich kuisen, fermenteren, ezels, of
kareltjes, boten, allegies, velten enz.
De verklaring van deze onderlinge overeenkomsten vooral voor wat
Holland, Brabant en Dreischor betreft, kan men zoeken in de ontstaansgeschiedenis van die twee laatste vlasserijgebieden: de verbondenheid ervan met de Hollandse eilanden. Het is inderdaad niet
uitgesloten dat de Westbrabander al woorden heeft overgenomen van
de Hollander, toen deze daar nog kwam om het vlas te velde te kopen,
maar dan zullen deze toch alleen betrekking gehad hebben op de teelt.
Ook de 's-Gravendeelse beurtschipper die de vlasserij in Dreischor
goeddeels geïmporteerd moet hebben, kan aan het doorgeven van de
vaktaal bijgedragen hebben, maar dat dit aandeel groot geweest zal
zijn is niet aannemelijk, als men ziet dat ook later bij het overnemen
van voorwerpen en werkmethoden nog een eigen naam wordt gezocht.
Daarom ligt de verklaring voor dit verschijnsel m.i. eerder dan in de
verwantschap der dialecten of in de ontstaansgeschiedenis in de gemeenschappelijke markt.
De vlasbeurs in Rotterdam was de plaats waar Hollanders, Brabanders en vlassers van Schouwen-Duiveland elkaar geregeld — vrijwel
iedere week — ontmoetten en waar men eikaars vaktaal leerde verstaan
en soms ook overnam. Z o troffen en treffen vlassers van ZeeuwsVlaanderen en Oost-Vlaanderen elkaar op de markten van St. Niklaas,
Lokeren en Gent. En juist het feit dat men hier verschillende trefpunten
had, waarvan men vaak nu eens het een dan weer het ander bezocht,
kan er de oorzaak van geweest zijn, dat de unificatie tussen die gebieden niet zo ver gegaan is als bij de „Rotterdamse", ofschoon de
gelijkenis der dialecten ongetwijfeld groter was. Met dit ontbreken
van één marktcentrum hangt m.i. ook samen een zekere labiliteit in
de taalschat vooral in die van het Land van W a a s en het Meetjesland:
bij het onderzoek viel het namelijk op, dat men vaak zelf het juiste
woord moeilijk wist te vinden of twee verschillende opgaf.
Hoewel de organisatie van de handel, zoals we gezien hebben, in de
Leiestreek anders was en de botenkopers een markt als handelscentrum
voor vlaslint vrijwel overbodig maakten, was de Kortrijkse beurs toch
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zeer belangrijk als trefcentrum voor de verrekening van gedane transacties, als prijsvormend instituut, doordat de vlassers uit heel de streek
daar konden horen welke prijzen voor het lint betaald waren, en tenslotte als verkoopcentrum voor strovlas en zaad. Zo heeft ook Kortrijk
de hoge mate van eenheid tot stand gebracht die in het taalgebruik
in de belangrijkste vlasserijstreek van ons taalgebied wordt aangetroffen.
Dat de overeenkomsten in woordgebruik niet kunnen worden
verklaard uit een rechtstreekse maar kortstondige invloed van de ene
streek op de andere, maar het resultaat moeten zijn van een voortdurend
contact, kan door verschillende voorbeelden worden aangetoond. Z o
heeft men vanuit Kortrijk de haag elders bekend gemaakt, maar in het
Land van W a a s heet zij raam en in Zeeuws-Vlaanderen noemt men
hagen: los in de stuik zetten. Tijdens de eerste wereldoorlog heeft men
in Zeeuws-Vlaanderen zowel als in Brabant van geïnterneerde Belgen
(Westvlamingen) de kapellen leren kennen, maar men zegt er respectievelijk stuiken en hokken tegen en het uit Holland geïmporteerde
schelven heet in Brabant en Dreischor tollen. De uit het Kortrijkse
afkomstige warmwaterroterij heeft in Holland en Brabant geen putten,
zoals ginds, maar bakken. Zelfs de aanwezigheid van Westvlamingen
als directeur van de vakscholen in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen heeft in bijna 20 jaar aan de vaktaal van die streken niets
veranderd, tenzij de passieve taalschat wat vergroot.
Dat het nodige contact tussen de Leiestreek en de andere Vlaamse
gewesten, toch eerste voorwaarde voor beïnvloeding, heeft ontbroken,
blijkt ook duidelijk uit het feit, dat de roting in warm water langs de
Leie al enige tientallen jaren bestond, voordat zij in Oost- en ZeeuwsVlaanderen navolging vond. De vlasbereiding heeft daar trouwens tot
op heden door haar dauwroot een sterk landelijk karakter behouden.
Dit gebrek aan onderling contact is zeker een van de oorzaken, dat
de vlasserij en daarmee haar taalschat zo'n trage ontwikkeling heeft
gehad: de woorden die men tegenkomt in oude litteratuur vindt men ook
nu nog in de taalschat terug.
Naast deze traagheid in ontwikkeling mag zeker als voornaamste
karaktertrek ervan genoemd worden de taaiheid van haar voortbestaan.
Door de sterk speculatieve aard van deze nijverheid gaat, zoals begrijpelijk is, het bedrijven ervan in scherpe curven op en neer. Dit kan
voor wat Nederland betreft, blijken uit de statistiek van de uitgezaaide
ha in de laatste eeuw. Men moet bij het bezien hiervan echter rekening
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houden met de volgende feiten: le dat vanaf 1870 een steeds groter
deel van het geteelde vlas onverwerkt naar België wordt geëxporteerd;
2e dat dit vanaf ± 1900 gemiddeld ongeveer 50% bedraagt van de
totale Nederlandse opbrengst; 3e dat tijdens de eerste wereldoorlog
deze export was weggevallen en tijdens de tweede sterk gereduceerd.
Door deze noodzakelijke correcties, die niet nauwkeurig zijn aan te
brengen doordat de export alleen in kg-en bekend is, en bovendien
door het feit dat de opbrengst per ha van jaar tot jaar sterk kan
wisselen, is het weliswaar niet mogelijk precies vast te stellen hoeveel
vlas er ieder jaar in Nederland verwerkt is, maar toch kan men de
grote lijn volgen . De dieptepunten betekenen dat daar het aantal
vlassers sterk is afgenomen, veel sterker nog dan de statistiek doet
vermoeden, omdat juist de kleine zelfstandige werkers het 't eerst
opgaven terwijl de grote fabrieken langer doordraaiden. Zo was het
aantal vlassers in sommige jaren b.v. rond 1930 maar één tiende meer
van wat het enige jaren tevoren nog bedroeg en wat het enige jaren
later weer zou zijn. Vaak was men gedurende een reeks van jaren dus
eenvoudig „uit het vlas" en verdiende in die tijd in een nevenbedrijf of
in loondient de kost. Dat zulke periodieke onderbrekingen niet bevorderlijk zijn voor het behoud en de groei van de groeptaal, spreekt vanzelf
en het verbaast enigszins, dat hierbij de continuïteit bewaard is gebleven.
Het is echter juist na zulke perioden van inzinking, die het
Kortrijkse nooit in die mate gekend heeft dat de nijverheid daar erdoor
op de rand van de afgrond kwam, dat de vaktaal van de Leie een
kans tot expansie kreeg, zeker wanneer in die tijd de bewerkingsmethode
een verbetering had ondergaan. Zo heeft het uit Kortrijk afkomstige
woord turbine in de jaren na 1930 de overhand gekregen over zwingelmachine, en is cycloon algemeen in gebruik gekomen. Soms heeft men
ook naast het eigen woord een vreemd in zijn taalschat opgenomen:
zoals b.v. in het Land van W a a s waar men naast stikken — verhitten
kent ; naast boken — repelen (evenals in Zeeuws-Vlaanderen) naast
keerkodde — keerpers.
Deze vermengingen van de verschillende streekvaktalen en de overkoepeling ervan door een soort algemene groeptaal wordt echter de
laatste 15 à 20 jaar wel het meest bevorderd door het bestaan van een
vakblad (in Nederland „De vlasbode", in België „Het vlas"), door
het vakonderwijs en de organisatie. Hierdoor wordt de vlasser losgemaakt uit zijn enge kring en in groter verband opgenomen.
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Dit wil echter niet zeggen, dat er binnen afzienbare tijd één door allen
gebruikte en uniforme vaktaal zal bestaan. Veelal beperkt de kennismaking met de woorden uit een andere streek en uit de wetenschap
zich tot een leren verstaan, een opbergen bij het passief taalbezit, en
maar sporadisch gaat men zelf tot het gebruik ervan over. Slechts een
revolutionaire ommekeer in het bewerkingsproces zou hierin, geloof ik,
verandering kunnen brengen: een verandering overigens, die vanuit
zeker taalkundig oogpunt bezien althans, geenszins een verbetering,
immers een verarming zou betekenen.
Groningen en Friesland zijn tot nog toe niet in de beschouwing
betrokken en zij kunnen hieraan, zoals al eerder werd aangeduid, niet
veel toevoegen. Voor wat de terminologie van verbouw, repelen en
zaad-zuiveren betreft vertonen zij onderling een zekere mate van overeenkomst door woorden als: enter, twenter, rollen, hol, trekken, ondervlas, schoof, roest, die op dialectologische overeenstemming berust.
Daarnaast staan duidelijke onderlinge verschillen die weer op weinig
contact tussen de gebieden wijzen zoals:
te velde

tegenover
,

mennen
rootschoofje
koppel
gateind
afvorken
baard

op steel kopen
aareind
исполни
uitrijden
pijlsnoekje
bende
worteleind
afgooien
ruig

Verschillende woorden komen bovendien maar in één van beide
gebieden voor b.v. beitel; 7 handen en een uitkijk; zwad; kruis of broek;
ezel; knoppels. Voor wat de terminologie met betrekking tot de verdere
bewerking betreft ligt de kwestie in elk van beide streken anders.
Afgezien van de onbelangrijke en geheel bij de Friese huisnijverheid
aansluitende vlasbereiding in het Westerkwartier kende men in
Groningen de vlasserij niet meer, toen men tijdens de opleving kort
na 1900 op verschillende plaatsen, o.a. Leens, Stedum, Bedum,
Appingedam overging tot stichting van vlasfabriekjes, waar men volgens Kortrijkse methode — roten in open water — werkte, maar onder
instructie van Hollanders. Het product van deze fabrieken, die bijna
alle in de periode van neergang na de oorlog 1914—1918 weer ten
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onder zijn gegaan, kwam in Rotterdam ter markt. Op de laatst overgebleven fabriek nl. die te Appingedam die tot voor kort heeft gewerkt, was het taalgebruik dan ook vrijwel aan het Hollandse gelijk.
Anders was het in Friesland. Toen daar in 1898, tegen het einde van
een diepteperiode in de vlasbereiding, de eerste fabriek werd opgericht
die volgens Kortrijks procédé zou gaan werken, was deze weliswaar
niet gegroeid uit de oude huisnijverheid en had daar ook weinig binding mee — het product werd in Rotterdam gemarkt — maar er werkten
mensen die van vroeger heen het vlas kenden. Vandaar dat men
enerzijds in de (paar) Friese fabrieken veel Hollandse woorden terugvindt, maar anderzijds ook, dat van ouds bekende hun plaats hardnekkig handhaven. Z o kent men klaar i.p.v. gaar of genoeg geroot;
lopen i.p.v. schuiven of schieten; bedorven i.p.v. verzuurd; omzetten
i.p.v. keren of draaien; stuikje i.p.v. hok of kapel; aftrekken i.p.v.
snuiten, afplukken of pijlen; veldruig voor rakeling enz.
Tezamen bevestigen zij dus, wat voor de overige gebieden reeds was
vastgesteld: de woordenschat is moeilijk te beïnvloeden voor wat eenmaal gevestigde termen betreft; de grootste kans van slagen is er als
na een periode van neergang nieuwe dingen weinig weerstand vinden,
en het geregelde contact met anderen is dan van meer invloed dan de
plaats van herkomst of de oorspronkelijke naam.
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DE VLASBEREIDING IN D E O M G A N G S T A A L .
De vlasbereiding heeft vroeger in brede lagen der bevolking een
zeer belangrijke plaats ingenomen en dit feit heeft ook zijn neerslag
gevonden in talrijke oude gebruiken met betrekking tot cultuur en bewerking, zoals die voor een streek dicht bij de huidige grenzen van ons
taalgebied uitvoerig zijn beschreven. !) Maar ook binnen onze grenzen
bestonden kort geleden op verschillende plaatsen met betrekking tot
vlas nog gewoonten waarvan men de hoge ouderdom kan vermoeden.
Z o kende men in Vlaanderen de „slijtpap" en „uitslijtinge" l a : een
feestmaal bij het oogsten van het „slijtvolk" gegeven alsook de „vlasfore", eerst een jaarmarkt, later een kermis die gehouden werd als de
vlasoogst voltooid was.
In Klein-Brabant trokken vele boeren op de zaterdag „van de derde
paaschweek" hun beste kiel aan om naar de vlasmis van Buggenhout
te gaan, waar het altaar dan vol gezwingeld vlas lag van 't jaar te
voren dat de boeren offerden. Anderen trokken naar de Lieve-Vrouwekerk van Lebbeke, waar vroeger, naar men zei, eens een groene plek
vlas in één nacht tijd rijp had gestaan; óf naar Hakendover, waar
eens een goed gegroeide vlasakker helemaal door „brand" was aangetast, omdat de eigenaar de paarden van de bekende processie er
niet over had laten gaan. De wieders werden hier op de zondag na het
werk uitgenodigd op de vlasfooi: een dikke karnemelkse pap.
Verkopen deed men het vlas soms „voor den derden steen": één
derde van de lintopbrengst was voor de teler en ten teken dat een stuk
vlas verkocht was plantte men er wel een elzentak middenop. De opbrengst van de klodden, die opgekocht werden door handelaars uit
Mariekerke, St. Amand en Bornhem, was voor de dienstboden en voor
de kinderen. *)
In de omgeving van Venray was men ervan overtuigd, dat een
winter met veel sneeuw een goed vlas jaar betekende. 3 )
In Twente werd bij het huren van een meid vrijwel altijd bepaald,
dat zij naast haar gewone loon een spint land (1/50 ha) met vlas
kreeg, waaruit zij dan zelf haar uitzet kon bereiden. Een van de buren1

E. S c h o n e w e g : Das Leinengewerbe in der Grafschaft Ravensberg,
Bielefeld 1923.
i» Stijn S t r e u v e l s : De Vlaschaard. Amsterdam 1954, blz. 233.
2
Volksgebruiken in Klein Brabant. Het vlas en de vlasoogst. Ons Volksleven,
VII, 1895, blz. 216.
8 W. J a n s s e n : Uit Venray's Verleden. V.E.L.D.E.K.E., jrg. XVIII, 194-1,
blz. 57.
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plichten was, dat men elkaar hielp met het spinnen, waarbij dan
rijkelijk spekpannekoeken werden gegeten en waaruit nu nog de naam
spmvisite is blijven voortbestaan ter aanduiding van de bezoeken die
men elkaar kort na nieuwjaar brengt. Als een boerendochter trouwde
bracht zij steeds een spinnewiel mee en in vele boerderijen vmdt men
4
nog een weefkamer. )
In Drente nam reeds bij het wieden de vlasbereiding de vorm aan
van wederzijds hulpbetoon. s ) Later nodigden de mingegoeden de meisjes
van de buurt voor een dag uit om voor de kost te helpen bij het spinnen
van het vlas, en de beter gesitueerden vonden in de vlasmalen gele
genheid hun gaven in vlas en aardappelen aan te bieden aan de be
hoef tigen. e ) De nieuwjaarsvisites duurden er totdat honderd dagen
na 1 januari het lijnzaad gezaaid werd met de oude belezmgsformule:
„Lienzoad, ik zeie oe in 't zaand. Ie mut wossen een narrem dikke en
een kerelslengte".
Het mocht verwacht worden, dat de vlasbereiding die in zoveel oude
gebruiken haar centrale plaats in het volksleven van vroeger duidelijk
demonstreert, ook haar neerslag heeft gekregen in spreekwoorden,
gezegden en andere taaluitingen.
In nauw aan de boven besproken volksgebruiken verwante liederen
en rijmen vindt men het vlas dan ook bezongen op een wijze die
door haar lichte variaties aan een brede verspreiding ervan doet
denken. Z o het Zuid-Oostvlaamse:
As ek was jonk en schone,
Droeg 'k 'm blauwe kroone;
As ek was aud en stijf.
Kreeg ek veel sla(g)en op mij' lijf;
As ek die sla(g)en ha' verdre(g)en,
Wierd ek van prinsen en keunenge gedre(g)en;
En as ek veur niet meer en docht,
7
Wierd ek deur de kinders in deschole gebrocht. )
4
L L Mulders
Twents boerenbedrijf tn 1870. Twentse Courant, 14 juni
1949
5
C. H E d e l m a n D e geschriften van Harm Tiesing over den Landbouw en
het Volksleven van Oostelijk Drenthe, Assen 1943
0
J P o o r t m a n ea
Drenthe
Een handboek
van het kennen van het
Drenthsche leven in voorbije eeuwen, Meppel 1943, blz 54 e ν
7
I s T e i r l i n k ZuidOostvlaandersch
Idioticon, Gent 1922 en Ρ J C o r n e l i s s e n en J В V e r v l i e t
Idioticon
van het Antwerpsch
Dialect
Stad
Antwerpen
en Antwerpsche
Kempen
1891—1903
Aanhangsel
1906 Bijvoegsel
1936—1939

164

In 't Gents kent men op de laatste regel de volgende variatie:
e

werd ik naar kerker en schole gebrocht. )
en Pol de Mont heeft het als volgt opgetekend of nagezongen:
Toen ik jong was en schoon
Droeg ik een blauwe kroon
Toen ik werd oud, stijf en voos
W e r d ik geslagen vals en boos
Dan werd ik gedragen
Door hogen en lagen
Door laten en graven
Door laffen en braven
Toen men die eer me onwaardig vond
Toen hielp ik helen menige wond.
Ook voor moraliserende beschouwing heeft het vlas stof geleverd:
Als Ghij dees eedle plant aenschout
En let hoe zij is opgebout
en siet het saedjen rap en deyn
En aght het bloemken ijl en fijn
En merkt den stengel teer en ranck
En voelt den veesel saght en blanck;
So leest er dan de reeden in
Van dees aiouden diepen sin:
het vlas en wil een goede moer
En vraegt de liefde van den boer. 9 )
In het middelnederlands zijn spreekwoorden, aan de vlasbereiding
ontleend, bekend 1 0 ) en ook in het Algemeen Beschaafd van nu vindt
men vlassen op iets: verlangend naar iets uitzien, naar iets streven,
waarnaast vroeger de parallellen: weven op iet, spinnen op
ietil)
gestaan hebben. Verder iefs o/ iemand over de hekel halen of hekelen:
iets gispen, bekritiseren. Maar als men ook, dank zij volksetymolo
gische associaties, een hekel hebben aan nog heeft kunnen annexeren,
8

L o d e w i j k L i e v e v r o u w-C o o ρ m a η : Gents Woordenboek, Gent 1954.
Aangehaald In J. C. D o r s t : Vlascultuur en vlasbewerking in Friesland,
Leeuwarden 1925 vóór blz. 1.
10
Zie Middelnederlands Woordenboek : vlassen baard en vlas swingen.
11
F. A. S t o e 11 : Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen
en gezegden, 4e dr., Zutphen 1925 No. 2427.
B
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ofschoon het van origine elders thuis hoort, 1Z) dan is het algemeen
bekende wel uitgeput.
Het is overigens niet te verwonderen, gezien de nederige sociale
staat van de vlasbereiding, dat de meeste uitdrukkingen die ermee
samenhangen het niveau van de algemene omgangstaal niet gehaald
hebben, maar zijn blijven hangen in de volkstaal. En daar zijn ze nog
moeilijk te vinden: een uitvoerige speurtocht door Drente, Twente, de
Achterhoek en Oost-Brabant, streken waar de vlasbereiding het langst
als normaal onderdeel van het boerenleven is blijven voortbestaan,
heeft zo goed als niets opgeleverd. Dat moet m.i. vooral toegeschreven
worden aan de noodzakelijk te volgen, maar ondeugdelijke methode
van onderzoek: als inleiding een gesprek over de vlasbereiding en daaraan gekoppeld dan de vraag naar nog bekende uitdrukkingen. Als het
mogelijk was, gewapend met de kennis van de vaktaal, langdurig en
regelmatig de omgangstaal in verschillende streken te beluisteren, zou
men ongetwijfeld meer bindingen met deze oude nijverheid ontdekken,
zo goed als in het algemeen beschaafd soms plotseling een niet (meer)
gangbare uitdrukking, aan de vlasserij ontleend, opduikt. Z o bij
Maurits Sabbe 1 3 ) : „Ik smijt mijn vlas bij 't vuur niet": met de betekenis: ik zet de kat niet bij het spek; en zelfs in de journalistiek 14)
„ O / het vlas ooit de akker gezien heeft is bijzaak", met als betekenis:
of het waar is, doet er niet toe.
Z o noemt men dan iets wat waardeloos is in Diepenheim nog wel
kötterig, afgeleid van kötte, de slechtste kwaliteit vlasafval (lokken)
die nergens meer voor diende 1 5 ) , en tot een kind dat steeds maar
probeert op moeders schoot te kruipen zegt men in die omgeving:
„siao toch neet so te reppelen".
Om uitvoeriger ingelicht te worden over de neerslag van de vlasbereiding in het taalgebruik moet men echter zijn toevlucht nemen tot
de lexicografie en de literatuur, al kan men dan ook niet meer bepalen of
men met nog levende uitdrukkingen te doen heeft.
Z o heeft men in de buurt van Dokkum het gezegde gekend: De
Lieve Vrouwe van ten Berge heeft alzo lief vlas als garen, met de betekenis zich met het mindere ook tevreden stellen. Voor het ontstaan
12

Ibidem No. 888 en 889 ; F r a n c k-v. W Ij k-v. H a e r i n g e n : Etymologisch Woordenboek dec Nederlandse Taal, 's-Gravenhage, 2e dr., 1949.
13
M a u r i t s S a b b e : Het Pastoorke van Schaerdijcke, blz. 22.
" De Tijd, 10 april, 1954.
15
G. H. T e n H o o p e n : Het Dagblad van het Oosten, 1 februari, 1939.
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van de zegswijze wordt de volgende verklaring gegeven: „Ongeveer een
half uur gaans ten Zuidoosten van Dokkum lag weleer een Uithof van
het Begijnenklooster Sion, met name Sionsberg. Voor desen werd hier
jaarlijks, op Palmzondag met veel plechtigheid een Mariabeeld, van
was gemaakt, omgedragen met zoodanig een toeloop van menschen, dat
te Dokkum nauwlijks bier of brood te bekomen was. Teffens werd
dan aan de heilige Maagd was en vlas geofferd". 1 β )
In Friesland 1 7 ) zegt men verder: wij hunnen zelfs niet spinnen al
hebben wij het vlas voor niets voor: wij zijn volkomen machteloos.
Repelen heeft er ook de betekenis van plukken b.v. een kip, en iemand
repelen is iemand plunderen, terwijl de afleiding uittepelen betekent:
verwaarloosd worden, b.v. dat huis repelt uit; Jel laat haar huishouden
uitrepelen.
Als de gegevens juist zijn 1 β ) kent Groningen een interessante va
riant van het algemeen beschaafde over de hekel halen: door de repel
halen. Erg betrouwbaar lijkt deze mededeling niet, daar als betekenis
voor repel ook hekel wordt opgegeven, wat ten enen male onjuist is,
terwijl bovendien de uitdrukking met hekel ook bekend zou zijn: ook
in Groningen heeft men echter het verschil tussen een repel en een
hekel altijd zeer wel gekend. Meer in overeenstemming met de functie
van het werktuig is de uitdrukking de bundel is in de repel voor: de
zaak is gezond; immers als het vlas eenmaal gerepeld is, is er veel
risico af. Aan de tijd dat ter voorziening in eigen behoefte het vlas
bewerkt werd, herinnert ook nog het gezegde: wat achter het linnen
hebben: iets achter de hand hebben; het eigen geweven linnen werd
immers in grote rollen in de kast gelegd en het was gemakkelijk daar
achter iets te verstoppen. Van zuiver lokale betekenis (nl. Leens) is
verder de aanduiding riepeltiepke voor een druk kind.
Betrekkelijk talrijk zijn de gezegden aan de vlasbereiding verwant
19
die in een ouder lexicon worden opgegeven
) , maar des te minder
zeker is ook of zij momenteel nog voortbestaan. Bovendien is er ge
gronde reden om aan de authenticiteit van de opgaven te twijfelen.
Daarom heb ik gemeend er goed aan te doen op deze mindere betrouw
baarheid te wijzen door achter een uitdrukking een H te plaatsen, als
ie Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. 24 din., A'dam 1735—1795.
dl. XV. 1788, blz. 271.
17
W . D ij к s t г а : Friesch Woordenboek, Leeuwarden 1900.
18
K. t e r L a a n : Nieuw Groninger Woordenboek, Den Haag 1929.
19
P. J. H a r r e b o m é e : Spreekwoorden der Nederlandsche Taal, Utrecht 1858.
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ze alléén door Harrebomée wordt opgegeven. Daar er meestal geen
betekenis bij wordt vermeld, blijft ook de zin ervan soms nog duister.
Duidelijk in zijn betekenis en met een gemoedelijke zuidelijke spot is
het rijmpje:
Alle ding zal blijven als het was:
Het bagijntje moet spinnen vlas
En de pater drinken uit het grote glas ( H )
voor: er zullen in de wereld steeds werkpaarden en luxepaarden blijven,
altijd zullen er zijn die hard moeten werken en anderen die weinig of
niets hoeven te doen. Dat met het gezegde: als spijt vlas was, dan kondt
gij spinnen ( H ) bedoeld wordt: aan alle gejammer achteraf heeft men
niets, is zo al wel duidelijk, maar de uitdrukking wint toch aanmerkelijk
aan diepte, als men weet dat spyf in sommige streken van ons land
ook een niet meer spinbare vlasafval, een slecht soort lokken was. Een
soortgelijke woordspeling vindt men in: tiaar is werk als vlas (werk is
hede, afval) ( H ) . Deze uitdrukking schijnt wel een verbastering van
het Vlaamse: meer werk dan vlas hebben 2 0 ) , wat betekent: hard
moeten werken en slecht betaald worden, het druk hebben en weinig
verdienen 2 1 ) .
Andere zegswijzen, waarin werk in de betekenis van vlasafval voorkomt zijn: hij staat verlegen als een haan in een dodde werks ( H ) : hij
is met zijn figuur verlegen, weet niet goed, hoe hij zich houden moet;
men kan het vuur met het werk niet uitdoen ( H ) : men moet maatregelen nemen die op hun doel gericht zijn; van grof werk kan men
geen fijne zijde spinnen ( H ) : als het materiaal niet deugt, kan men er
ook niet iets goeds van maken.
Meer bekend en ook onmiddellijk verstaanbaar is: Dat vlas is niet
te spinnen: daarmee of met hem is niets aan te vangen, dat haalt niets
uit. «2)

20
L. L. d e Во : Westvlaamsch Idioticon, Gent 1892 en Is. T e l r l i n k : ZuidOostvlaandersch Idioticon, Gent 1922.
21
Zie voor zulk een verwisseling van homoniemen: J. D u p o n t In Taal en
Tongval, jrg. VI, juni 1954 blz. 83 vv. en verder H.T.D., XXIV, 1950, blz. 69 w .
en H.T.D., XXV, 1951, blz. 279 w .
22
Deze uitdrukking komt voor in het bekende geuzenlied : Merck toch hot
sterck: A d r l a a n V a l e r i u s : Nederlandsche Gedenck-clanck, uitg. Meettens
e.a., Amsterdam—Antwerpen 1947, waar zij een woordspeling vormt op Don
Velasco.
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Rijker aan levenswijsheid is de spreuk :
Die vrij wil zijn van vlas en vlok
Die ga niet tussen wiel en rok ( H ) ,
waarin met rok bedoeld moet zijn het rokken, onderdeel van het spinnewiel, en die betekent: men moet zich niet mengen in de familieaangelegenheden van een ander en vooral niet in een twist tussen man en
vrouw, want tenslotte krijgt men er zelf alleen maar ongenoegen van.
Om aan te geven dat het onaangename getrotseerd moet worden
om het aangename te bereiken kent men de uitdrukking: eersi geslagen
en dan gedragen zei de vlasboer en hij klopte het vlas ( H ) . Een
jongen te groot voor servet en te klein voor tafellaken noemt men wel
een vlasbaard, en over dit blijk van mannelijkheid heet het spottend:
het ligt nog in proces o/ het vlas of veren zal worden ( H ) . Dat het
materiaal wel goed is, maar dat iemand niet weet hoe hij er mee om
moet gaan is neergelegd in: het vlas is wel goed, maar de spinster
deugt niet
Niet geheel duidelijk is de zegswijze: hij is wijzer dan Tulles: die
bond het zand met goed stoppelvlas ( H ) . W i e met Tulles bedoeld
wordt althans, weet wel niemand meer. Voor goed stoppelvlas moet
men als betekenis wel gissen: vlas dat op een goede stoppel gegroeid
is, een goede voorvrucht gehad heeft en mede daardoor van bijzondere
kwaliteit is. De betekenis zou dan iets zijn als: de allerstomste is hij
nog niet. Het stoppelvlas treft men nog aan in de platte uitdrukking:
hij zal hem stoppelvlas doen schijten ( H ) voor: hij zal hem geducht
onder handen nemen.
Spreekwoorden die in Vlaanderen nog wel voorkomen en waarvan
de lichte variaties op een, althans vroeger, wijde verspreiding duiden
zijn: Onzen Heer een vlassen baard maken (aanhangen of aandoen):
schijnheilig zijn, zich mooi voordoen en, nauw hiermee verbonden: hij
draagt een vlassen baard: hij handelt niet rechtzinnig. 2 3 ) .
Aan de bijbel ontleend is de spreuk: men zal het rokende vlas niet
uitblussen of de rokende vlaswiek niet doven 24 ) elders 25 ) beter vertaald met de kwijnende vlaspit niet doven, met de betekenis: de toch
reeds tanende ijver niet helemaal smoren.
23
Zie hierover T i n b e r g e n in N. Tg., jrg. XXXVII, 1943 de Vooysnummer,
blz. 128.
•24 Statenbijbel Jes. 42—3.
28
Uitg. Vereniging Petrus Canisius, Amsterdam 1940.
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Volkswijsheid omtrent de oogstverwachting ligt opgesloten in het
rijmpje:
Lichtmis vroeg de zon aan de toren
Dan gaat alle vlas verloren.
Dat alle hout geen timmerhout is, wordt ook gezegd door: men kan
geen goed garen van alle vlas spinnen en dat veel geschreeuw niet altijd
veel wol betekent zegt de uitdrukking: veel werk maar luttel vlas ( H ) .
Dat vlas of werk ( vlasafval ) niet dicht bij vuur gelegd moet worden,
wordt op verschillende wijzen uitgedrukt, maar niet altijd op gelijke
wijze gemotiveerd. Het is werk bij vuur betekent: het kan licht aan
leiding zijn tot twist, maar in de uitdrukkingen vuur bij vlas brandt
wonder ras, ligt veeleer dezelfde betekenis als in: neef en nicht vrijt
licht, terwijl werk (of vlas) dient niet wel bij het vuur (H) en vuur bij
werk ontsteekt haast ( H ) zoveel zeggen wil als: men moet de kat niet
bij het spek zetten.
Wanneer iemand alleen het beste wil kan men zeggen: hij wil vlas
en geen werk, en als men na aarzelen tenslotte besluit niet te kopen
is er de zegswijze: spin ik niet dan houd ik mijn vlas, terwijl zij spinnen
niet dan kwaad vlas, betekent: van hen is niets goeds te verwachten,
Hoe riskant de vlasserij is ligt uitgedrukt in:
Was, vlas en tin
Voor groot geld klein gewin ( H ) .
Van iemand die het onmogelijke door wil drijven kan gezegd worden
dat hij met de kop tegen de hekel loopt, als men iemand op een hekel
zet betekent dat: iemand ongerust maken, en als kinderen iets misdaan
hebben zegt men wel: de pastoor zal и in den hekel zetten 2 e ) . Niet
helemaal duidelijk is de uitdrukking gij hebt een beuk, ik een slag, maat
waarschijnlijk moet dit toch wel iets zijn van: wij zijn aan elkaar ge
waagd of tegen elkaar opgewassen. 2 7 )
Van iemand die nooit tevreden is zegt men, hoe vreemd het ook
moge klinken: hij zou klagen, al zat hij met zijn gat op een hekel.
Vertrouwen echter spreekt er uit : als het lijnwaad begonnen is, zendt
God er garen toe ( H ) : als men eenmaal begonnen is loopt het ver
der wel.
29

D. С 1 a e s : Bijvoegsel aan de Bijdrage tot 'η Hagelandsch Idioticum. Gent '04.
In Drente heette de beukhamer een „bookslag"; zie C. E d e l m a n : De
geschriften van Harm Tiesing, blz. 169.
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Wanneer er in een gezelschap op zeker moment niemand iets zegt,
dan is de uitdrukking van toepassing: het is goed weer om vlas te
zaaien 2a), terwijl daarentegen van iemand die doorlopend praat gezegd
wordt, dat hij klapt dat zijn tanden vlassen ( = uitrafelen). Ook veel
en vurig bidden heet: lezen dat zijn tanden vlassen.
Een minder vrome plastiek spreekt er uit: in den hekel schijten en
oplikken29) voor: iets onmogelijks willen doen, en uit het volksrijmpje
dat men in publieke privaten kan vinden:
Hier in dit kompas,
draait men zelen zonder vlas.
Een folkloristische achtergrond heeft: iemand de lemen strooien of
geven: scheven rond iemands huis strooien, op de grond of op de heg,
omdat hij zijn verkering heeft uitgemaakt, terwijl hij op het punt stond
met het meisje te trouwen.
Dat alle grond geen vlasgrond is, is zo duidelijk als het feit dat alle
hout geen timmerhout is.
Een korte stevig gebouwde jongen heet wel een beuker van een
jongen. Iemand afhekelen zowel als iemand afzwingelen betekent hem
afrossen, en wanneer iemand in een hachelijke positie verkeert, zegt
men dat hij met zijn gat op een hekel zit.
Met lijntjes dochter trouwen doet iemand die zich ophangt s o ) en
een vlasdank halen is vleien om er voordeel uit te halen. Als men zegt
dat kwaad vlas ook gesponnen moet worden, bedoelt men dat moeilijke
en onaangename werkzaamheden ook gedaan moeten worden en dat
iemand zo ruw (of scherp) steekt als een hekel, betekent dat hij vinnige, venijnige opmerkingen plaatst.
Dat de teelt van vlas een riskante onderneming is ligt uitgedrukt in
de zegswijze met betrekking tot een vlasaard: in de ene hand vuur en
in de andere water.
Dit zijn dan de mij bekende uitdrukkingen, spreuken en zegswijzen
met betrekking tot de vlasbereiding. Het is duidelijk dat de meeste
afkomstig zijn uit Vlaanderen en dit kan ook niet bevreemden als men
bedenkt, welke plaats de vlasserij daar is blijven innemen. Toch zou
elders m.i. de oogst aanzienlijk groter zijn, als in Noord-Nederland de
lexicografie even breed beoefend werd als in het Zuiden.
28
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STELLINGEN.
I.
Om tot de volledige verzameling van de Nederlandse taalschat in
een woordenboek te komen lijkt het een rationele werkmethode eerst
een groot aantal sociale groeptalen te doen beschrijven.
II.
Op de vorming van de vaktaal der vlasserij zijn de marktcentra van
overwegende invloed geweest.
III.
Uit het oogpunt van de volkskunde moet het van belang heten dat
ter geschikter plaatse een volledige collectie oude vlaswerktuigen
wordt samengebracht, nu daartoe de mogelijkheid nog bestaat.
IV.
Met het oog op de mogelijke revolutionaire ontwikkeling in de
bereidingswijze van vlas en de daaraan verbonden sociale konsekwenties, moet het van het hoogste belang worden geacht dat er spoedig een
publiekrechtelijk orgaan voor de vlasserij wordt opgericht.
V.
Door het aandeel dat de regering neemt in de ontwikkeling van een
nieuw bcreidingsprocédé voor vlas heeft zij ook de morele plicht, de
sociale konsekwenties in studie te nemen en de eventuele nadelige
gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.
VI.
Door het niet zuiver hanteren van het begrip emotie kent J. v. d. Kun
aan het wereldbeeldaspect een betekenis toe die het in de compositie
van het drama niet heeft (De handelingsaspecten
in het drama,
diss. Nijmegen 1938).

VII.
H. Heyermans betrekt zijn persoonlijke levensomstandigheden en
levenshouding vaak zo sterk bij zijn toneelwerk, dat het afbreuk doet
aan de dramatische compositie ervan.
VIII.
De voorstelling van N. v. d. Heuvel alsof de linnenweverij zich vanuit
de stad 's-Hertogenbosch over het platteland zou hebben verbreid,
moet als onjuist worden beschouwd. (De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629, diss. Nijmegen 1946).
IX.
De pogingen om oude volksgebruiken op kunstmatige wijze in leven
te houden zijn tot mislukking gedoemd en kunnen belemmerend werken
op het ontstaan van eigentijdse levensvormen.

X.
De huidige psychologische test is geen afdoend selectiemiddel t.a.v.
toelating tot het V.H.M.O.
XI.
Gezien de enorme invloed van de film moet het als een gemis in ons
onderwijsprogram worden aangemerkt dat er geen esthetica van de
film gedoceerd wordt.
XII.
Men zal nooit tot een bevredigende salarisregeling voor leraren geraken, zolang men uitgaat van de fictie dat alle bevoegde docenten een
gelijke prestatie leveren en derhalve recht hebben op gelijke beloning.

