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Uit niJn jeugdjaren, zotn 'lO jaar gqleden, herinner ik mê
nog vrij goerl, tle gang van zaken bi! tle vlasbewerking.
Men begon net het goed. bewerken van tle grontl in tle maaad
maart. Men nafi voor het zaaien ían vlas een etu-kje zuivêrê
grond: onkruid nocht er niet in groeien, onttat dit er las-
tig uit te krijgen was ên het beslist niet goed was als dit
tussen het vlas groêidê. De grond nocht ni-et te vet zijn, om-
dat het vlas clan rrer nêer ging" (= tegen de grontl viel) en
d.an zou de draad niet neer sterk genoeg zijn. De zaaitij<I was
eintl maaxt, o! het Laatste 'begln april. Men zorgde voor
goed liJnzaad. Best vlas kon eêa roeter hoog worilen en er kon
erg veel ljjnzaad. aan komen.

Is het vlas rijp, dan wordt het geplukt,
liet gel0aaid zoals graan, want rlan zou
mên veè1 zaad. vêrli-êzen ond.at het zich
boven ver uiteen spreialt. Eeeft nen het
gepl-ukt, dan word.t het tot rrbusselkesrr
( dr:.nne bossen) gebonden met stro. Ver-
volgens laat men hêt goed tlrogen en tlan

. kan het gêreept worden, clat wif zeggen:
getlorst. Is het zaacl er afgehaald, dan

bindt nen het opnieuw roet wat stro in iets kleinere bosj.es
en d.an gaat het vlas in de root, in diep water, zodanig alat
het vlas helemaal onder water blijft. Men legt er daarom wat
hout en stenen bovenop en laat het vl-as zo ongeveer dïie
weken in het water zitten. ne bast korot dan helenaal los te
zitten.
Men haalt claarna het vlas uit het water net een haak, laat
het een beetje uitzakken en d.an wordt het gespreid. Dit kan
nen het beste doen in een wei. Men spreidt het uit in rijen
en het wortlt goecl I'glfrr (= getiikl orclelijk) giehouden. Is het
vlas goetl droog, d.an raapt nen het weer op en bindt het op-
nleuw rnet stroband.jes tot bussels. Eet wordt rlan binnen be-
waard, want het nag niet neer nat worden.Sij gedeelten worclt
het daarna in d.e bakoven gelegtl, neestal na het broo<I bak-
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ken (zoa1s bekencl bakten de boe-xen vroeger alle brootl voor hetgezin_ zelf in grote bakovens),
want tlan rlÍas Aê oven toch heet ánkostte het gêen ertra stookhout.
Eet vl-as bleef een rlag of vier in
de oven en was dan kurkrlroog. Het
werd. verrolgens gebraakt op êeÍr
braak. Een braak is een boom van
ongeveer twee neter lang net tweegrote gleuven er in.naar werd hetvfas net kleine beetjes tussen
geklencl en zo wexden cle buiten_
stengels gebroken.Als dat gebeurt
is, noet het vlas gezwonkt woralênd.i, het verwijderen van d.e bast,
d.ie er d.oo? het braken 1os Ín iÀ
konên hangen. Dit zwongen gebeurt
net een zwongstapeL en een slagez
bii nji thuis haalden ze een zwong-
machine, die gêdraaid. noest i,ror-
ilen: dit appara"a.t leek op een no_
fen met acht slagers eï aan.
ïs het vlas helenaal ontd.aan van
d.e bast, dan kont tte hekel er aante pao. Eet vlas word.t Det klêlne
beetjes cloor tle hekeL (een plank
net {jzereu plrmen) getrokken; zo-dat het aetJes worctt. Eet rulre,grovê vlas rordt later tot touw
verwerkt en het alLerfjinste op het
sPonnen.

de rrtosbroitA

spinnewiel tot g'aren ge-

I?d rt" een partii garen gesponnen en op rle haspel tot stre=nen (= stxengen) verwerkt, dan ging mên er meê naar eenthuiswever, clie er een^. stuk "goedií (I t""tier)lJ"ï"-"fà",een zogênaand web. Eeeft nen dat web weer thuis gekregenjdan wordt het gekookt i.n eên pot water net wei_as. lêzeyei-9,s wordt bjj rle eerste keer koken ats zeep gebruikt onhet linnen wit te maken. Vervolgens 
"o"át-fr"t ieb gekookf
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i.n water roet gewone zachte zeep. Eet linnen wordt zo helder.wit en het is zeer sterk. Er worden dan henclen, schorten,lakens, kielen, en and.ere klerlingstukken van genaakt. Als
men er tafellakens of handcloeken van wi1d.e nakèn, dan lietnen het cle wever nooi geblokt weven. Il1en w.ilde het linnenaftijd. zo hefder nogelijk hêbbên. Eet,werd flink gekookt inzachte zeepsop en vervolgens gebleekt in de zon. Na enigetijcl werd het wasgoecl eens orogelegd en later opnieuw gekooftin zachte zêepsop èn ueer geblêekt. AIs het niet iegencte
werd. de was tijdens het - bleken (op ile bleek of een ándergrasveld.j e ) met water oveïgoten.
Men kreeg tenslotte bijzonder goecl, sterk en helder wit lin_'nengoêd, naar........nen moest niet terugschrikken voor het
veLe r,rerk.

A.van cler Wijst - van dan Berk
Dê Ëaag 50, Genert

NOOE T'ÁÏ NE REDÀKTIE:

OÍer "bet kanton cenertrr staat in een Lêlendler voor het Jaar 1?99_1gOO
o, a. geêchleven:
-de g?onden ran alÍt kanto$ ziin licht èn zandlig ; neo verbouwt e? veel
-v1as, {aarvan Den fjin en uitBtekendl linnen nÁakt, voor zes EoffandÊe
-gulalens de e1 van ale bêste kwalitelt.
(lnnuaire historiquê et statistique coneacré au départenent ile fa Roêx
lar 1e cÍtoyen llasserfafl, adrinistrateur centla1. An VfïI de 1a Rep.)
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