e partij~
worden ~
extra zOI
gen, dat.
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IUJvNLASBEWERKINGEN KENNIS VAN STROVLAS

De ruwvlasbewerking
is een der belangrijkste
onderdelen
:in de moderne vlas indutrie, omdat het hiervan afhangt of men bij de verdere bewerk:ingen uniform,
regelmatig
111zuiver vlas te verwerken zal krijgen.
Dit is nl. van groot belang om' regelmatig
te
runnen roten.
Veel afval zoals kaf, bladeren,
zand, zaad, enz. in vlas kan aanleiding
zijn tot
rerzuren van de bak tijdens
het roten, met al de nadelige
gevolgen die eraan verbon:ien zi,jn als slechte
geur, onregelmatig
roten,
stilvallen
van het roten,
enz. Vlas van
verschillende kwaliteit
in een partij zal altijd
ongelijk roten, wat zich later bij
het zwingelen wreekt :in de vorm van onregelmatig
gezwingeld vlasl mt. Ruw vlas dat
goed bewerkt

is,

ne en zal altijd

is ook veel gemakkelijker
m:inder afval

Ontzaden en verwijderen

te bewerken aan de roterij

geven dan slecht

van kaf.

bladeren

Het ontzaden geschiedt
door boten
de hand als machinaal gebeuren.

bewerkt

en andere

of repelen.

slordig

en z\ángelmachi-

vlas.

overbo§}ge

stoffen

Beide werkwijzen

kunnen zowel met

~
Met de hand
Boten als handwerk is een zwaar werk, dat van de arbeider
veel lichaamskracht
vraagt. De werkwijze is als volgt:
om de bollen te breken met een
Ongeveer 6 kg vlas wordt op do grond opengespreid
speci~l daartoe gemaakte houten hamer, boothamer genaamd. Hierbij
worden twee methoden gevolgd die onderling
verschillen
door de plaats
waar de arbeider(s}
tijdens
het
\'rerk staat(n).
Bij de ene methode staat men met een voet op het vlas waarop geslagen
wordt, bij de andere methode staat men naast het te boten vlas.
Bjj het opleggen van het vlas om te boten zal men het zoveel mogelijk parallel
en met de voet gelijk
neerleggen.
Als het vlas aan één kant geboot is, zal men het draaien,
om het aan de andere
kant af te boten.
Bij het keren zal men het reeds los liggende
kaf en zaad verwijderen
door het
vlas iets te schudden. Ook dan zal men de gelijkheid
en de rechtlijnigheid
van het
vlas betrachten.
Bij het oprapen van het ~fgebote vlas zal men het bij de top nemen en een paar
maal los op de voet laten vallen om zodoonde de gelijkheid
van de voet te bevorderen.
Daarna wordt het vlas in rij6n gelegd, zorg dragend dat geen lang en kort vlas in dezelfde rij terechtkomen.
Dit is reeds ocn begin V'i.H sortering.
Uit deze rijen wordt
het later opgenomen om te sorteren
en te binden.
Boten met de hand is een zwaar onefficient
werk. Het verdwijnt
dan ook geleidelijk. Sporadisch vindt men het nog bij kleine vlassers.

Machinaal boten
Het machinac:J.lboten berust

op hetzelfde principe als
zaadbollen worder. ook gebroken door middel van hamers, die
aangedreven.
Bootmachines treft
men aan in verschillende
grootten,
en met 8 ha.mers. Het gebruikvan deze machines wordt door
chines steedsminder (zie repelmachine).

hot boten met de hand. De
hier

mechanisch

worden

men vindt ze vanaf 4 tot
de opkomst van de repelma.-

Bediening van de bootm~chine
Het aantal personen nodig om een bootIT8chine
te bedienen varieertvan 5 tot 9,
m,llr gelang de grootte van de machme. Bij 'Jen grote ITnchIDe z,al mon meer mcn:Jcn nodig
hebben aan de spreitafel,ook om het afgebote vlas te bIDdon. Bovendien kan de botp.r
(persoon die het vlas onder do hamers schuift)
bij een 1T'achine met 8 hamers moeilijk
alleen

de hamers bedienen zoals het behoort. Hij moet geholpen worden door de persoon

aan de spreitafel,
die het dichtst
bij do hamers st~at.
Het vlerk van de arbeiders
aan de spreitafol
is, naast het losmaken van de bossen,
het vlas zonder er aan te schudden,
zo parallel
mogelijk
te makon. De boter die te

-
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Men neemt de kapel dan met de reohterhand

vast en sproidt met de linkêr delop het gE

dere helft eveneens tot iets minder dan een halve cirkel.
a.
6. Men trekt met beide handen de kapel zodanig op, dat de twee kanten tegen el
komen, zonder dat het vlas van de grond gelicht wordt.
7. Men duwt de top lichtjes toe om het inregenen en da.ardoorbeschadigen van
kapel te voorkomen.
.
b.

Men si
Men gJ
stren~
terug~

I

Men bI

vlas!
Men neem.

Enkele regels in acht te nemen bijhet kapellen
1. ~en plaatst de arbeiders in schuine lljn, de één vóór de andere~ zodanig~' slepende
elkaar niet hinderen bljhet opnemen en het zetten van de kapellen.
rond, ni
2. Men zal de kapellen noch plat noch te soherp zetten. Als men ze te plat zeiMen duwt
zal het natte vlas doorbuigen en zodoende krljgtmen krom vlas. Bljregen za~ Men knijp
kromme

voet' meer

water er niet

schade .lijden, omdat

het

er recht

op kan

regenen

en het

re~

makkelijk afloopt. Te scherp zetten heeft het nadeel dat ~~emene re
pellen gemakkelijk in elkaar draaien en omver vallen.
, Bij goede
3. Onder het kapellen schikt men het zodanig, dat men voor de eerste kapel uH steeds t
bos twee pàssen teruggaat, voor de tweede één pas en de derde zet men op dl kwalitei
plaats waar de bos heeft gelegen. In geval van vier kapellen uit een Dos ~ Men mag
4.

men natuurlijkvoor de eerste kapel een pas verder terug.
in stren
De y.apellenworden zoveel mogelijkin rechte rijengezet en wel zodanig dat~ goed bIe
midden

5.

--

ZO

van

de laatste

kapel

op het voeteinde

van

de oorspronkelijke

b08sen~

Men

kan

Onder het kapellen moet men zorgen dat de stengels zo recht mogelljk liggent links we
niet dwars en geen nesten vormen, omdat dwarsliggende stengels en nesten af rechts ej

betekenen. Dwarsliggende stengels houden ook het regenwater op en men krij~ Men

zal I

daardoor afgeregende plekken.
is.
,
6. Gedurende het openspreiden van de kapel zal men nooit schudden, opdat de k~ De kapel~

-- stengels en het ondervlas niet zullen uitvallen.

waaruit

.

j

7. Indien men zware regens verwaoht, D.v. onweersbuien, kan men oeter niet ka- hot no dil
len, maar de bossen of dubbelschoven in een aantal tegen elkaar r€chtzette~.Men zal I
wachten tot het zwaarste weer voorbij is. Dit om het afregenen van het nogt keert mo

vlas te voorkomen. Rechtzetten is te verkiezen boven plat laten liggen~ om~ omdat de
bij rechtstaande
bossen het water gemakkelijker
afstroomt
en men minder afge~.Steeds:
gende ka.nten
heeft,
zodat
op deze manier het vlas het minst wordt
beschadi~
'buitenk~
8.

Als men zware regen krljgt direct na het kapellen voordat het vlas opgeste~

is,

zoda.t

het

gelen

el

nog heel

week en gevoelig
is voor afregenen, zal men keren~. Bijhet I
de zon er op schijnt,
opdat de stengels
die wit geregend
zijn niet
meer extr~ grond sll
zullen worden gebleekt
door inwerking
van zon en vocht.
Als de :
9. Zachte regens, indien het niet te lang duurt, doen eerder goed dan kviaadj ~ stevige
het vlas er blanker door wordt.
I. In geva
10. Kapellen in droog weermet een te fell~zon is af te radenomdatin dit ge~ dichtdr

.

-

de

slijmerige schors te vlug droogt en als het ware stolt; wat moeilijker bl~
gevolg heeft. Beter is het in dergelijk
weer te wachten
met het kapellen!,.
het eind van do workdag.

in gevaJ
Bij tweeD

tot

5.

KEREN VA1THET VLAS OP BET DROOGVELD

Het kéren is het belangrijkst~onderdeel
van
kwaliteit
van het vlaslint
wordt sterk beinvloed
kleur heeft het keren een grote invloed.
. Het doel van het keren is tweevoudig~
1.

om het vlas zo vlug mogelijk

2. om een maximale
bleking
Hoewel het van belang

droog te

het

door

werk

het

op

het

keren.

bij de tv

len

IJe

wind kot
men dit

krljgen;

~.
droog tI
krijgen~
gaat
het cr in hoofdzaak om het vlas zo goed mogelijk gebleekt te krijg~
Hoe beter vlas hoe groter de invloed van het bleken is op de kleur en uiteinde..
op de kwaliteit
van het vlaslint.

Bij

Wer~g

men verd
'b.v.
bij
Bij omve1

1.

Men neemt
de hals

de kapel
vast.

met

te verkrijgen.
is te keren om het

blij~

h'eede
r
~. Om de kE
de top (
droogveld.
Vooral
op de
gels
gel
~. Bij hevi,

beide

handen,

gerote

de duimen

vlas

vlug

in de opening

en goed

van

de kapel, ~

2. Men draait ze met een zijdelingse ruk om, terwijl mon een pas zijwaa.rts
kapel over de grond sleept.
Men plaa.tst de kapel "oor zioh op d.e grond met de. top tegen de knieën
en spreidt
ze
4. Men
zoekt met beide handen de groene en natte strengen

3.

15.

stapt ~

7.

aan.

open~

s tor]

de top
dan nie
Met omv
weer re

aan de 1

waar de
In het

1

droog

gE

staan

t<

"
;.

-

el'

digen van dl
.

zodanig

-

op het gebleekte vlas. Men gaat hierbij als volgt te werk~
a. Men steekt beide duimen tegelijk in de natte of groene streng op halve hoogte.
Men glijdt met de duimen omlaag tot op 10 à 20 cm van de wortels~
waar men de
streng opentrekt. Men gaat dan met de handen terug naar boven. Tijdens dit
teruggaan worden de stengels
zoveel mogelijk recht gelegd.
b. Men behandelt op dezelfde wijze streng na streng~ tot al het natte groene
vlas aan de buitenzijde ligt.

e linker de t
ten tegen

12

dat

Men neemt de kapel met beide handen in de hals vast en trekt voorzichtig
slepende de be ida uiteinden

en.

rond, niet

te

der kapel

dicht~

op

zodanige

al

wijze dat de kapel

goed

recht noch te plat staat.

te plat zet, . Men duwt ze op de grond
Bijregen zal.; Men knijptde top toe.
n en het reg~
deel dat del emena rep;els in acht te

om ze als het ware

op de grond

vast

te planten.

nemen b~ihet keren.

. Bij~ede vlassen die men eenmaal of tweemaal root zal men bij de eerste roting
!te kapel uit
steeds tweemaal keren, omdat het vlas goed moet worden gebleekt. Bijmindere
t men op de
~liteiten en bij de tweede roting is dit niet van zo groot belang.
eerste maal te keren, want het vlas dat
,t een boa gaal . Men mag niet te lang wachten om de
in strengengedroogd is keert niet meer zo gemakkelijk en zal ook niet meer zo
ldanig da.t h
goed bleken. Vooral bij fijnstengelig vlas moet men daarvoor oppassen.
ike bossen k
Men kan bijhet keren ook zoals bij het kapellen voorui t of achterui t~ rechts of
'elijkliggen,.
links werken. Om dezelfde redenen als bijhet kapellen geeft men de voorkeur aan
.

i

n nesten af
rechts en voorui t.
n men krijgt. . Men zal steeds beginnen

te keren

op de plaats

waar

men

de

vorige maal geëindigd

Lis.
opdat de kor". De kapellen worden in een nieuwe rij gezet een pas zijwaarts~ rechts van de rij

waaruit
men keert~ dit opdat er plaats genoeg zal zijnom te keren. Hiervoor is
hot nodig de arbeiders in een schuine lijnte zetten.
rechtzetten.
Menzal steeds beide handen gebruiken om te keren~ want als men met één hand
meer afval
n het nog wer keert moet men schudden om de strengen los te krijgen en dit betekent
het z.g. ondervlas~ dan uitgeschudworden.
1iggen~ omdat omdatde kortere stengels,
inder afgere-7. Steeds zorgen dat alle natte, ongebleekte strengen worden opengekeerd en aan de
geven bij het zwinbuitenkant
komen te liggen,
want niet opengetrokkenstrengen
t besohadigd.
sopgesteven
gelen een afwijkende kleur.
ten keren
voo~8. Bij
hetopnemen van de te keren kapel steeds met een zijdelingse
ruk over de
, meer extra!
çond slepen~ zodat er geen stengels aan de grond zullen blijvenzitten.
zodat ze
'9. Als de kapel gekeerd is moet men ze altijd tegen de grond aandrukken~
steviger zal staan.
.an kVfaad~ 0
O. m geval van wind of veel
regen de toppen der kapellen
met een stengel
vlas
blijven of
opdat in geval ze moeLten omver waaien ze heel zullen
in di t geva1 dichtdraaien~
in geval van regen zo niet zullen opendraaien en in elkaar zakken.
eilijker blekt
Bijtweemaal roten zal men vmnneer de bak voor de eerste
maal op het veld staat,
et kapellen '1.
.
bij de tweede kering
steeds
de top dichtdraaion~
opdat de kapellen goed heel zullen blijven, teneinde
gemakkelijk te werken bij het nat ontschorsen
of hot voor de
.

;er niet

kaPe

;

oogveld.
De
oral op de

tweede maal kapellen.
te draaien,
~2. Omde kapel dicht

het z. g. topje aandraaien, zal men nooit vlas uit
de top der kapel omhoog trekken~ maar een paar losse, op de grond liggende
stengels gebruiken.
U. Bijhevige wind kan men de kapellen
in de eerste
r~jen langs de kant vanwaar de
mnd komt verdubbelen
en samenbinden met een band. In geval van noodzaak doet

mendit met de gehele bak, opdat de kapellen wat steviger zullen staan.
'4. Bij stormwinden noodweer legt men het beste de kapellen in rijen op de grond met
'oed droog
te
de top tegen
de wind in en de voet op de top van de vorige
kapel,
de wind heeft
kt te krijgen'l
dan niet
zoveel
"greep"
op het vlas.
en uiteindel~5.
Met omver
gewaaide
en nat geregende kapellen zal men zo mogelDk wachten met
i weer recht
te zetten~
totdat
de bovenkant opgedroogd is om d.an de droge kant
aan de binnenkant
te zettEn.
Omdat dan de kapel
aan de binnenkant
clroog is ka.n
men

de kapel~

i~
6.

arts sta.pt

e

verder

met eenmaal

keren

volstaan.

In sommige gevallen zelfs

zonderkeren,

b.v. bij vlas
da.t reeds
gekeerd was voor het omver waaide.
~ omver gewaaide kapellen steeds beginnen recht te zetten langs de kant van

waar de wind kwam~ zo vermijdt men het ondertrekk:enen het maken van afval.
wanneer men het vlas moeilijk
najaar~
in vochtige
weersomstandigheden,
droog genoeg krijgtom te binden~ kan men het in schelfjes zetten en zo laten

i'7. In het

~ieën aa.n.
Jt ze open bov. sta.an tot

het voldoende

droog is om te binden.

De grootte

van deze schelfjes

-

~

......

-
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hangt af van de vochtigheid van het vlas. Hoe droger het vlas is, hoe ~~ binden.

18.

19.
20.

6.

,

schelfjes men kan zetten. Het in schelfjes zetten biedt natuurlijk het VOlBijhet binds
dat het vlas min of meer geborgen is en minder schade zal lijden door deIn aan "in de
king van het weér dan in de kapelletjes. Men krijgt echter het nadeel dat!htis zijnrif
niet, of nog slechts weinig, bleekt. Deze vvjjzevan werken (evenals punt hili een arbeÜ
14) moet men zien als een noodoplossing voor slechte weersomstandighede!\londeminder ~
brengt meer werk met zich mee dan de normale werkwijze.
st. Onder het
Zorgen
dat onder
het keren
de rechtlijnigheid
van het vlas Wordt verbeteri
passen voor nestjes, want nestjes en dvrarsliggende stengels betekenen l~mene re~els~
lies.
~en begint te
Zachte regens zullen
evenals bijhet kapellen eorder goed doen dan kwaad,~mdat
men bij
vocht
do bleking
in de hand werkt.
De arbeiders
Dauw doet a:lt~jd gOcld onder
het bleken.
Daarom zal men indien
mogelijk
hetMe zijn kape]
sohikken.
dat er tussen
het kapellen
en de eerste maal keren en tussen dbeeft samengE
ete maal en de tweede
maal keren
een nacht
ligt;
dit om van de nachtelijk~it
wanorde!
zoveel mogelijk te profiteren
bij het bleken van het vlas.
veroorzaakt.
Men zal er 0:

gen, maar st,
aan de grond

HET BINDEN VAN HET VLAS OP HET DROOGVELD

Het binden van het vlas op het-droöë;veld
heeft grote invloed
op het weNSteeds de ba
de spreitafel
van de zwingelmachine
of braak. Het hangt er immers van af~ ofpakken, want
vl&s gemakkelijk zalopenspreiden.Daarom is het van groot belang da.t het ~~Bij het oprap
beurt.
vlas van de
dat het vlas de juiste vochtiSeindehet v1
Mön moet er bij het binden goed op letten
graad heeft. Veel hangt hiervan af of men later het vlas goed en gemakkelijk Teneinde
zo
kunnen zwingelen, terwijl het ook invloed heeft op de kwaliteit van het vlasnmetde hana
zelf. Daarom moet de vlasser-bedrijfsleiderbepaalde regels in acht nemen bijeerste
werb
besluiten wel of niet te binden (zie later).
grond state
Men zal de 1
Werkwijze
leggen,
wan'
Het binden kan op twee manieren gebeuren.
gemakkelijk'
1é manier
Het is nutt
a. Mén-n;emt de meest reohtsekapel van de drie of vier die men in de bos m!gelijk te kr
tende steng
den in de hals vast en schuift de kapellen naar links samen.
b. Men legt de kapellen met de top links voor de voeten.
Nooit binde
o. Men raapt het vlas per kapel op, iedere greep een kapel en brengt het zO~neiging tot
de linker arm.
lagere
mar:k
juiste
tijd
d. Men neemt met de rechterhand de band op en brengt hem onder de bos.
e. Men

neemt

met de linker hand de band onder de bos door vast9 te~l

men ~ op routine

vlas met de rechter arm vasthoudt.

in te drog

f. Men legt het vlas met de top naar links op de grond, trekt de band aan en magere
men steektde wervelknooplangs de voet naar de top toe onder de band.
2e manier
a. Men neemt de meest linkse kapel van de drie of vier in de hals vast en s~
naar rechts de kapellen
samen.
--~

b. Men legt de kapellen roetde toppen naar rechts voor de voeten,
c. Man raapt het vlas per kapel op, iedere greep een kapel en brengt

het

bro:

Bij grote d:
de morgen i
Nooit vlas

het wegtas
dubbelrota
ZO@ het vlas
d

de rechterarm.
afbrekené
d. Men neemt de band met de linker hand en brengt hem onder de bos bij de rec~ Vlas, dat
da t nog vc

hand.

e. Men pakt met de rechterhand de band onder de bos door vast.

f.

. Nooit nati

Men legt hot vlas met de top naar rechts op de grond, trekt de band aan e~ in het vl~
bindt; men steekt de wervelknoop van de top naar de voet toe onder de bant In geval'
Beide werkwijzen zijngoed, doch bij de tweede
vertoont de band meer neigi~ men het v:
naar
de top te verschuiven,
omdat de toppen
en de hals van het vlas
iets
meerl zo rnijtjes
mengedrukt worden met de arm onder het oprapen en vast nemen van de band, wa&. Onder het
de bos iets
spitser wordt.
hopen goo
. Onder

want

Richting
onder het binden
Onder het bindenkunnen twee richtingen

het
men

worden gevolgdg
dwars door de te vooral oU:
den partij en in de lengte der rijenvolgend.De richtingdwars door de partij ~ het vlas,
noodzakelijk
worden gevolgd als men dubbelschoven
moet maken om voor de tweedel van het è
het vlas uit twee naast elkaar,
te rotan~ omdat bij het maken van dubbelschoven
staande

rijen wordt

genomlifn. Gewone bossen

kan men zowel

dwars

als

in de lengtl

-

14
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s i.~, hoe grottrtij binden.
url!Jk het voort .Bijhet binden in gewone bossen wordt in verschillende
streken de voorkeur ge,den door de i en aan "in de lengte van de partij",
omdat bij deze werkwijze iedere
arbeider
ver~tnadeel dat lcht is zijn rij voluit te binden, terwijl bij het binden van bossen "dwars door de
\Tenal~ punt 13 rtij" een arbeider
gemakkelijk
stand~gheden.
doonde minder arbeid
presteert
~lgt. Onder het binden worden
~dt verbeterd,
etekenen lint. a;emeneregels bij het binden.

~

vlas uit twee rijen kan nemen voor eénzelfde
bos en
dan de voor hem staande
arbeider(.s)
en ze toch
de arbeiders
ook in schuine
lijn geplaatst.

binden op de plaats waar men het laatst
gestoptis met keren. Dit
het samenschuiven
der kapellen
niet
zal moeten ondertrekken.
" De arbeiders werken in schuine
lijn achter
elkaar.
De tweede begint
als de eermogelijk
het I!I) ste zijn kapellen
heeft samengeschoven,
de derde als de tweede zijn kapellen
en tussen de
heeft samengeschoven,
enz. Nooit zal de één voor de andere vlas wegnemen, omdat
e nachtelijke
! dit wanorde geeft bij het werk en men do kapellen
moet ondertrekken,
wat afval
veroor
zaakt
dan

:. Menbegint te
o~ omdat men bij
I

kwaad,

.

I' Menzal er op letten
nooit kapellen
van de grond te lichten
om ze samen te brengen, maar steeds over de grond schuiven,
zodat er geen losse of korte
stengels
aan de grond zullen
blijven zitten.
d op het werk ' Steeds de band op de juiste
plaats
vastnemen,
zodat men hem niet hoeft te ver8 van af, of
pakken, want dit is tijdverspilling.
dat het goed.f Bijhet oprapen van het vlas zal men steeds
een kapel ineens opnemen, opdat het
vlas van de verschillende
kapellen
niet door elkaar
zal komen te zitten,
ten:iste VOChtigh
einde het vlas gemakkelijk te kunnen openspreiden
aan de braak of turbinetafel.
: gemakkelijk z Teneinde zO gelijk mogelijk te binden kan men onder het oprapen van het vlas het
an het vlasli
met de hand en arm gelijk duwen en terwijl het nog los in de band ligt,
bij de
~ eerste wérkwijze tegen het lijf aanstoten
'ht nemen bij he
en bij de tweede werklllJ'jjze los op de
grond stoten.
,. Menza.l de banden steeds
goed strak aanspannen
en ze zo dicht mogelijk bij de voet
I leggen, want bij een bos die te ver van de voet gebonden is, glijdtde band te
g~kkelijk naar de top toe.
.
Het is nutteloos
een slecht
bewerkte
bos vlas tegen de grond te stoten om hem
.n de bos wil t gelijk te krijgen.
Daardoor krijgt hij wel een beter uiterlijk
doch de te hoog zi ttende stengels
komen er niet door naar beneden.
~. Nooit binden in te droge toestandy
want de vezel zal dan bij het zwingelen
een
ngt het zo on,., neiging tot scheuren
vertonen.
Gescheurd v-laslint
betekent
lager rendement
cn
lagere marktwaarde.
Het is voor de bedrijfsleider
dan ook zoer belangrijk
de
hij zal hoofdzakelijk
moeten steunen
e b~s.
juiste tijd van het binden vast te stellen;
eI'WJJlmen hetl op routine en persoonlijke
ondervinding.
De nadelige
invloedvan het zwingelen

.

.

de band.
vast

en sch

~

...
ngt het

droge toestand

in te

band aan en

zal bij de betere

;

het wegtast

stikken

en als

beter

merkbaar

zijn dan bij de

~bbelroten)
vlugger
roten
direct
zwingelt,
deze

8 bij de recht~.

en zodoende

Vlas, dat gebonden
àat nog vochtig
is

13%.

in
men

het is voor herroten
(voor de tweede maal roten bij
dan het andere vlas en dus rot zijny terwijl als men

zo ont het vlas

afbreken

strengen

bij de afval
is bij mist
of
van de regen.

het

zwingelen

niet

kunnen

verdragen

en

terechtkomen.

dauw is meer onderhevig aan stikken dan vlas,

banden gebruiken
om te binden,
want het vocht van die banden dringt
en doet het op die plaatsen
stikken.
In geval van regen onder het binden of bij het binden van te vochtig
vlas zal
menhet vlas
in mijtjes
zetten
en wel zodanig,
dat ze niet
kunnen inregenen.
Deze mijtjes
laten staan tot ze droog zijn of desnoods
openzetten
om te! drogen..

13. Nooit

natte

inhet vlas

band aan en
lder de band ' .4.

meer neiging
.8 iets
meer
e band, waar 5, Onder het terugkeren om eon
hopen gooien.

i

16.

f! door de te

t de partij

kwaliteiten

magere brosse
soorten.
Het juiste
vochtgehalte
ligt
in de buurt van 12 tot
. B~grote droogte
zal men nooit vlas bindenin de fellezony maar het liefst
de morgen a.ls de dauw er net àf is.
. Nooit vlas binden waar nog root strengen
in voorkomen, want deze zullen als

mo

~r de tweede
naast elka.ar
in de lengte

l

~

~

t

andere

rij

of

gang te bindon de bossen in rijen of

Onder het binden zal men niet afsnuiten
(afpijlen)
omdat dit verloren werk i8y
~nt men moet dit vlas nog eens afsnuiten aan de braak of zwingelmachine, maár
rooralomdat het er om te doen is zo vlug mogelijk van het veld weg te zijn met
hetvlas, vooral bij onstandvastig weer. Afsnuiten vraagt ongeveer
van de tijd

van het

binden

zelf.

t
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-

15

-

7. NAT

ONTSCHORSENOF ROLPERSEN VAl{ HET NATTE GEHOTE VLASLmT
i iede]
Gedurende het roten is de schors een slijmerigemassa geworden, die op~~ in gevaJ
stengels blijft kleven.
~ n sta]
Onder het drogen van het vlas op het droogveld worden schorsslijmen doo~ebe:~en e'
werking van vocht, lucht, zon, enz. gebleekt, doch drogen weer op aan de vete °Deider
houden de vezels ook min of meer aan elkaar verbonden. Een deel hiervan wo/e aI ond
de ultraviolettestralen van de zon vernietigd (daarom zwingelt goed gebleek~~ad:n'
beter dan slecht gebleekt). Later onder het zwingelen worden deze opgedrooll
"e~
schorscellen voor een groot deel verwijderd en vormen dan het fijne zwin~els~oa e r~
ziet men dan ook dat vlas bij intensief
zwingelen
steeds blanker wordt tdroo,
schorsen)

.

Deze wijze van verfijnen
van het vlaslint
en het verwijderen
van de schorl
gen een intensieve
bewerking
en gaan dan ook gepaard
met extra
moei te en kol
Zo is mer! ertoe
gekomen deze schorsslijmen
te verwijderen
direct
na het roten.
voordat
ze opgedroogd
zijn en vastzitten op de vezels, door het vlas nat teo
schorsen.
Hoewel het nat ontschorsen reeds lang bekend is (het werd reeds t~
past op de Vlasfabriek "de Merwede"
te Dordrecht
die gewerkt
heeft
van 18541
1858),
heeft
het geduurd
tot
de twintiger
jaren voor het meer algemeen werdl

pa.st.

Doel..
r;-De t~dens het roten

slijmerig geworden schors

- en nadel!
1olon.
ëïïVerkrijg'
edee1 te va:

verwijderen.

2. Ret aan het vlas klevende water ver~jderen.

en de vez~

,

laslint

Toepass~~

f'

Het nat ontschorsengebeurt door middel van een rolpers
met één of mee~t vlas
rollen,al of niet voorzienvan een spoelinrichting. Men moet onderscheid me mag alf
die volgt op het persen,

de bewerking

zo kan het geperste vlas buiten of ~n1

tig worden gedroogd.

kg dr(

~

2 à

kj

Bij het

persen om bui ten te drogen gebruikt men gewoonlijk de pers met ét nder moei
rollen
(de ~.g. gewone pers). Bij wijze van uitzondering
worden ook wel eens (t vlas ~
met twee paar rollen gebruikt. Deze persen zijn niet voorzien van een spoeli~e lte van

ting. Bijkunstmatig drogen echter zijnpersen in gebruik met meerdere
meestal drie paar. Deze zijntevens voorzien van een spoelinrichting,

paren~ee ser in
,O
iSt b1ar
.n
rendien

~

il

De gewone pers
chorBce1:
De gewone pers heeft één paar gladde ijzeren rollen9 die draaien met ee~ 1 t da.
0 g ,
heid van 35 à 45 toeren per minuut.

Hen,

Ifa.t ontsc]

~enodigdheden
Naast

.l

de pers

ongeveer één meter,
ken.

heeft

die

men

een drie

meter

dient om het vlas

Twee kleine tafeltjes

lange

op te

tafel

leggen

nodig

en het

met

te b

een breed(eeg+

in handvol.len,/len

.

1~

nodi

(bankjes) of een langere tafel om het geperste V~~pers.

te leggen en touwenom het te binden.

Geperst'
en de vei

Bedieningveel

Om een pers behoorlijk
te bedienenzijner 7 personen nodig bijvlas

gev(

dat ~
bese]
oehma.a1 wordt geroot. Het is immers e~negenej

maal geroot is en 8 bijvlas dat slechts
dat bijvlas van de tweede roting de handvollen ter grootte van een kapel re~~,rtbe~
eenmaal afgescheiden zijn, zodat ze nu gemakkelijk uit elkaar te halen zijn (f~~n
pari '
1. Een arbeider
die de dubbel schoven
of bossen
op do sprei tafel
legt
en in tI OO~ehan
l

het vlas gebonden is met twee banden,óén band losmaakt.
zeb oke1
2. Een arbeider
die de tweede band losmaakt en do bos openrolt; in geval van~~:nr
ong'
helft afrollen en met hetl
s reide:
belschoven moet deze arbeidereerst de bovenste
te1godeelte naar de kant van de insteker brengen.
3.

Een arbeiderdie de kapellenvan elkaar scheidt en ze naar
schuift.

pakt
de insteker to~za rafB

Als de insteker de kapel gr~pt, houdt hU het overblijvende vlas tcvoo

er geen stengels zouden worden meegetrokken.De tweede en derde arb\
a rl
staan
schuin tegenover elkaar aan de oplegtafel.
-;meno~
4. In geval van voel werk om hot vlas in handvollen te maken, b.v. vlas dat. elrmen
slechts eenmaal wordt geroot, oen arbeider
om te helpen
de handvollen van! zag eer I
kaar te scheiden.
Deze arbeider
staat
tegenover de derde aan de spreitafeJ ~o
VE
5. Een arbeider die de kapellen in de pers schuift.
Too~er
opdat

6.

Een arbeider

die

de

kapellen

van de pers afraapt en ze even gekruisd 3 of d: vez~

- 16 den

,

die

op deistuks in iedere

'bOB legt.

De voorkeur

wordt

gegeven

aan 3 kapellen

in een 'bos,

tomdat in geval men4 kapellen
legt men 'bij het kapellen
te ver moet terugkeren
Men moet er echter aandacht aan schenken dat in
door om de eerste kapel te plaatsen.

l'sslijmen
op aan de veze
hiervan wordt
goed gebleekt
ze opgedroogde
ne zwin~el stofl
wordt (droog

alle bossen evenveel kapellen
worden gelegd.
Twee arbeiders
die de 'bossen 'binden. De wervelknoop
van de band wordt slechts
eeruMal rondgedraaid.
Deze arbeiders
moeten ook de bossen op de lage uitvoervffig~ns lad~n; ook hier moeten de knopen boven liggen
en de bossen in reohte verbode rIJen boven elkaar.

I

m
CD

van de schors 1,
moei te en kost.
na het roten,
j
:vlas natte
onl
werd reeds toe~
eft van 1854 t~
1gemeen werd tq

~

fig.

"I 2 3a
1

U

rootbak

[I 6

4- -

oPlegtafell~f15

7

~]

3

I

J:CD

~
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~

~
(I)

~
«I
L.d.....

r- en nadelen van het ~ersen
rdolon,
~rkr~gt
blanker, fijner en zaohter vlas. Omdat door het persen een groot
Tevens kogedeelte van de schorscellen
verwijderd wordt wordt het vlas blankor.
mende vezel bundels door het persen losser
van elkaar
te liggen,
waardoor het
V18slint fijner wordt en zachter
aanvoelt.
Het vlas droogt vlugger.
Door het persen wordt het aanhangende
water verv~derd.
Menmag als normaal aannemen dat het uit de rootbak
komende, uitgedrupte
vlas
op 1 kg droog geroot vlas 3 à. 3t kg water bevat. Normaal geperst
vlas zal nog
Z 2 à 2i kg water bevatten.
Hieruit volgt dus, dat.:t. 1 kg water per kg vlas
minder moet worden verdampt.
Het vlas zwingelt
gemakkelijker.
Onder a is uiteengezet,
da.t door person oen godeelte van do schorscellen
verwijderd wordt. De vezelbundels
liggen
hierdoor
losser in het lintverband,
zodat er minder op moet worden gezwingeld
om het
lint blank en fijn te krijgen.
De houtpijp is platgedrukt
en brosser
geworden.
Bovendien is de binding
tussen
de houtpijp en het lint
losser
geworden,
doordat
de

één of mee
derscheid
m~k
lui ten of kuns I
. pers met één
k wel eens p
een spoeline,
dere paren
r1f
ing,
1'0
aien met een.

schorscellen tussen houtpijp en lint verwijderd
zijn (secundaire
schors).
Hieruit
volgt, dat de hout pijp gemakkelijker
te verwijderen
is.
~delen.
~ Nat ontschorsen
verhoogt
de kostprijs.
Om een bak vlas met een inhoud van + 40 ri>
t een breedte
leeg te halen zonder persen en met behulp van een transporteur
hebben 2 përsohandvollen
t nenZ 1! uur werk. Om eenzelfde
bak te persen hebben 7 à 8 personen ongeveer 2t
geperst.e vI e uur nodig. Hierbij komt nog afschrijving,
rente en onderhoud
en eloctrici
tei t van
as de pers. Hieruit
volgt
dus dat de kostprijs
per baal vlaslint
zal stijgen.
.

Geperstvlas

~

is zeer gevoelig

voor regen.

Doordat

de schorscellen

verwijderd

zijn

vezelbundels
niet zo innig verbonden
zijn in het lint,
is het vlaslint
dj vlas dat t
veel gevoeliger
voor afregenen.
Ook vormt de schors met veel wasbestanddelen
.
t is immerswei een beschermingvoor do vezel wanneer het er op regent. Het lintverlies
door
en kapel ree~~ a~regenen b. v. dOor slagregens
kan zelfs
tot 1C1fovan de hoeveelheid
van het
alen zijn (ri :s~ llnt bedragen.
legt en'
gJ Doorpersen ontstaat er lintverlies
Persen is een vrij ruwe bewerking.
Door de1n ge
ze behandelingwordt een hoeveelheid vezels uit
zijn normaal verband
gerukt, afen de

I

'

.

in geval v

n en met ha~

dt gebroken9 enz. zodat er een zekerverlies aan lint ontstaat.Er wordt aangeno-

e
'
lnst e k er toe

~
l

2.5 kg per baal lint. Ook door het losmaken der bossen, het openspreiden van het vlas,
enz. wordt een zekere hoeveelheid lintverlies veroor-

menongeveer

z~t. Dit verschilt. naar gelang van de soort vlas cn de degelijkheid van

,vendevlas
tcJ. voorafgaande
I
en d orde arbel..

bewerk1ngen.
..
b:IJ het per:=;en

gemeneregels

'v.vlas

d t

~ndvollen

a

zal-men aanpassen
iets minder ver roten

f. l)erootrijpheidsgraad

~ zal men het

vlas

de sprei t:~~1~1 nogeen behoorljjk~
~

rekruisd 3 of

~

de

weerstand

aan het persen. Wanneer men wil persen
dan bij niet persen. Dit opdat het lint
zal bezitten
en zodoende mindor schade zal lijden

door vezolverschu1ving.

41. Tever

geroot

devezelcellen

vlas zal men nooit persen,
te los

is,

zodat

door

omdat

de druk

bij dergelijk

en de weerstand

vlas de binding
der rollen

te

van

....

- 3Irgen heeft dat het zaad allemaal
afgeboot wordt, zal, om gemakkelijk
te werken,
frst de uiterste
top onder de hamers houden om daarna de lager staande bollen te beIrken. Hij zal ervoor zorgen, dat het vlas nooit stil ligt onder de hamers, omdat te
lel slagen schade kunnen veroorzaken
aan het vlas.
De volgende arbeider
staat voorbij
de hamers en heeft tot taak alle strengen
open
~ trekken en het vlas zo gelijk
mogelijk te maken, terwijl
hij onder het open trekken
n gelijk maken zoveel mogelijk kaf, bladeren
en andere overbodige
stoffen moet verijderen. Hij zal ook een grove sortering
toepassen.
Deze arbeider
kan veel doen om de
erdere bewerking van het vlas te vergemakkelijken.
Veel is gelegen aan het verwijderen
van kaf en bladeren
en het open trekken der
rtrengen. Daarom zal men er goed aan doen, hier altijd
een flinke arbeide!'
te plaatJen, hetgeen in vele gevallen
te wensen over laat.
Wat het aantal binders betreft,
dit hangt niet alleen af van de grootte
van de
nachine, maar ook van het werk dat aan het vlas moet worden gedaan na de machine. Men
Itan het vlas direct
binden zonder er ander werk aan te verrichten,
om het dan later
te sorteren en verder te bewerken; ook kan men rechtstreeks
sorteren
na de boetmachine. Dit zal afhangen van het feit of er veel of weinig aan moet worden gesorteerd.
cnder het oprapen van het vlas van de schuine tafel waarlangs het van de hamers
komt, zal men het nooit samenrollen,
maar steeds tussen de armen en de benen omhoogwerken en het men een hand en arm gelijk
duwen aan de voet, om het dan samen te
schuiven tot een bos. Vlas dat samengerold is, is niet zo gemakkelijk
van elkaar te
scheiden als vlas dat is samen ges eh oven. Tijdens het oprapen zal men ook luchtig
aan
het vlas schudden om zoveel mogelijk afval te verwijderen.
Repelen
Handrepelen
Repelen met de hand is, evenals het boten met de hand, een zwaar werk. Hier worden de zaadbollen van het vlas geritst
door het te repelen vlas door een ijzeren
(repOl~':am te trekken.
Benodigdheden b~i het handrepelen:
1. Repelbank
De repelbank bestaat
uit een stevige
bank, waarop in het midden dwars over de
stalen
tanden,
bank eon repelkam is bevestigd.
Deze repelkam bestaat
uit vierkante
die ongeveer 40 cm lang zijn en eindigen
:in een punt.
2. De ezel

Dit is een bakje om het gerepelde
paar kruisvormige

aan elkaar

verbonden

vlas in te leggen. Een ezel bestaat
plankjes
of buizen.

uit twee

Werkwijze
Een handvol vlas rrordt los :in de handen genomen om zoveel mogelijk de onkruiden
te verwijderen.
Daarna laat men het vlas los op de voet vallen om het zo gelijk mogelijk te maken, waarop men het dan stevig in het lijf
vastpó.kt om eerst luchtig
en
daarna wat steviger
door de kam(ropel)
te trekken.
Dit wordt herhaald tot alle bollen
van het vlas af zijn.
Onder het repelen zal men de handen draaien zodat niet steeds
dezelfde barrels
boven zijn.
Men zal dus nooit het vlas verpakken onder het repelen.
B~ vlas met veel grond aan de voet, trekt men ook de voet door de kam, zodat alle
grond ervan verwijderd
wordt.
Na het repelen wordt het vlas gesorteerd
en gelijkgemaakt,
om ft daarna met de to p
van zich af in de ezel te leggen. Dit wordt herhaald tot er vlas genoeg in de ezel
ligt om een bos te binden.
Omte binden maa.kt men van enkele harrels
snuit een band. Deze band legt men om
het vlas in de ezel, dan neemt men het vlas in de band uit de ezel en stoot het met de
voet

op de bank. Daarna wordt de band zo kort mogelijk

bij de voet stevig

va.stgebon-

den. Daarna wordt het vlas met een tweede band in het lijf
gebonden. Dit wordt allemaal door de repelaar
zelf,
zittende
op de ropelbank,
verricht.
Gedurende het repelen moet ook de kam regelmatig
worden schoon gemaakt. De harreIs die in de kam blijven
steken worden gelijk
getrokken en van de zaadbollen
ontdaan, om dan in afzonderlijke
bossen te worden gebonden. Dit zijn de harrelschoven.

~

-4korte afval wordt afzonderlijk
gehouden en is de zgn. vlasbaard.
Het repelen met de hand is evenals het handboten zwaar en onefficient
werk. Bij
Assers vindt men het nog slechts
zeer weinig. Het wordt echter nog op betrekkelijk
'ote schaal toegepast
in het Noorden van Nederland bij vlas telers , die hun arbeiders
~rmede werk verschaffen gedurende de wintermaanden.
lchinaal

repelen

Bij het machinaal repelen wordt, in tegenstelling
met het handrepelen,
een karn
oor het te repelen vlas getrokken in plaats van het vlas door de kam. Het vlas wordt
~or de machine gevoerd, vastgehouden
tussen een luchtband
of ijzeren
wiel, belegd
~t gummien een gumrniriem, of door twee tegen elkaar draaiende gummiriemen, al naar
lelang het type van de machine. Eén of meer excentrisch
bewogen repelkam(men)
worden
sodanig door het vlas getroY~en, dat de zaadbollen
eraf worden geritst.
Repelrnachines treft
men in verschillende
typen aan. Vooreerst
de machine met
luchtband als drijfwerk,
waartegen een gummiriem loopt.
Dit zijn hoofdzakelijk
Belgische en Nederlandse machines. Ze worden geleverd in enkele en dubbele constructie,
d.w.z. de enkele repelt alleen de top van het vlas, terwijl
de dubbele ook de voet
uitkamt.
Men ziet ook machines met een ijzeren
wiel belegd met gummi. Waar dit vroeger
hoofdzakelijk
Duitse machines waren, worden ze sedert de tweede wereldoorlog
ook in
Belgi~ gemaakt. Deze machines werken volgens hetzelfde
prin~ipe
als de machines met
luchtband.
Bij beide typen moet gezorgd worden, dat de rubberband voldoende is aangespannen,
zodat het vlas goed vastgeklemd
zit.
Ook ziet men repelmachines
waar do doorvoer bestaat
uit twee tegen elkaar draaiende gummiriemen of een gummiriem met glijbaan.
Hier heeft men het voordeel dat men de
repelkam(men) breder kan maken, ~odat het vlas meer repelslagen
kan krijgen
terwijl
het wordt doorgevoerd.
Hieruit volgt,
dat men de doorvoersnelheid
kan verhogen.
Hiertegenover staat echter dat de riemen strak moeten wordon aangespannen
en men gebruik
Dit vraagt meer onderhoud.
moet maken van meerdere drukrollen.
Verschillende
constructeurs
leveren machines met meerdere kanrnen in de top. Bij
de ene machine werken twee kammen, een grove en- een fijne,
naast elkaar en bij de andere werken twee of meer kammenboven elkaar. Ze beogen alle een hogere productie van
de machine. Bovendien berejkt
men hiermee, dat men minder afval verkrijgt,
omdat de
kammendan langzamer kunnen draaien,
zodat zo minder ruw in aanraking
komen met het
vlas. Daarbij komt nog het voordeel,
dat de machines zelf minder te lijden
hebben omdat ze rustiger
lopen.
Bijna alle bovengenoemde machines zijn van een bollenbreker
voorzien.
De meeste
ma.chines hebben bovendien nog een schonings inricht ing. Men noemt deze gecombineerde
repeJ..nechines.
BedieninR van de repelmachine
cm een repelmachine
behoorlijk
te bedienen zijn cr ten minste 8 personen nodig.
Eón persoon om de schranken
(bossen) los te maken, éón om het vlas open te spreiden
en gelijk te maken, één insteker die hot vlas tussen de riemen (banden) steekt, één
persoon ~an de tafel achter de repelmachine
en vier of meer binders,
naar gelang de
capaciteit
van de machine en het werk dat aan het vlas moet worden verricht.
De personen aaD de spreitafel
moeten speciaal
letten
op het gelijk
CD rechtlijn~
maken van het vlas, want vlas dat veel door elkaar gestrengeld
ligt zal meer repelsnuit (bolraap) geven dan vlas dat goed parallel
ligt.
De

insteker

zal zorgen dat het vlas regelmati[,

Het hangt hoofdzakelijk

,

I

I
I

van de instekor

tussen

af of het vlas

de banden wordt geschoven.

goed zal

zijn gerepeld.
Hij
moet bij het insteken rekening houden met de lengte van het vlas; hij zal zodanig in.
steker. dat de repelkam steeds de volle top kan doorkammen. Daarom zal kort vlas korter bij de voet moeten worden vastGehouden tussen de banden dan lang vlas. Het gebeuJ
immers bij het vlas, dat er zaad te vinden is tot op halve lengte; men moet dus zorgl
dat alle bollen kunnen worden afgerepeld,
terwijl lang vlas, als het te kort bij de
voet wordt vastgenomen, de top niet volledig uitgekamdwordt. Als het vlas in aanraking komt met de repelkam, zal het zich mee plooien met de slag van de kam en daardo
slecht
worden afgerepeld. Om gemakkelijk te werken moet de insteker de stand van de

---5 .tafel er naar regelen.
De persoon achter
do machine hoeft tot taak het vlas gelijk te maken. Hij zal teeen grove sortering toepassen. Het aantal binders zal afhangen van de soort vlas,
ipaciteit
van de machine en het werk dat aan het vlas moet worden verricht. Om
te werken is het aan te raden nog een extra persoon in te schakelen, die zorgt
het wegruimen van zaad, kaf, bolraap, enz. cn tevens het te repelen vlas bijgooi~
Er dient nog op te worden gewezen, dat hGt aantal personen verminderd kan v!Orden
gGbruik te maken van bv. stoeltjes om het vl<lS te: binden of oen bindapparaat.

~

De repelmachine heeft t. o.v. ~en bootmachine de volgende voordelen:
ren heeft niet zo veel hinder van vochtige weorsomstandigheden.
flas

afkomstig

van de repolmachbo

le rechtlijnigheid).
~af, zaad en afval bl:ijven niet
De mach:inemaakt weinig lawaai

Ze beschadigt

het vlas

bewerkt gemakkelijker (de repelm9.chinebevordert

zo tussen
cn minder

he:t vlas zitten.
stof.

niet.

Het repelen geeft normaal echter wel meer afval dan boten. Om dit nadeel te verIdsren zijn er repelmachines
geconstrueerd,
die de zaadbollen
door middel van rollen
!tten voor het vlas gekamd wordt.
Een ander toegep~st
middel
om het ontstaan
van afval togen te gaan is het aantal
~en vermeerderen,
waardoor
de snelheid der kammen kan verminderen, zoals bij de berok:ing
van de meerkamsrepelmachines reeds is opgemerkt.
comb:ineorde repelmachines
Toen :in de eerste
'\lik
werd

jaren na de tweede wereldoorlogde repelmachincalgemeen in gc-

genomen, zijn ook gecombinoerde rcpel1nachincs

van Belgische

en Nederlandse

Instructie op de markt gekomcn. Deze machines goven ton opzichte van een gewone reJ~chine het voordeel dat~ in 6én bewerking,hot zaad marktschoon en evenals het kaf
1 zakken opgevangen kan worden, wat duseen grote arb.ddsbesparing
met zich mce
rengt. Doch aan deze machines kunnen ook gebreken voorkomen, die verschillen
naar gol11ghet type van de w.achine. Zo kan het bij sommige machines voorkomen, dat er zaad
obroken of beschadigd wordt gedurende de verschillende
bewerkingen.
De oorzaak kim
owel liggen in het breken als in het transport
van het zaad.
Een ander veel voorkomendeobrek is, dat er zich nog zaad en zaadbollen
tU3sc;n
.0 boJraap bevinden.
Dit '''i'ordt
meestal veroorzaakt
door een te korte schudder of oen
Ichudder di6 de bolraap te vlug V"oortbev,eugt.
De eisenwaaraan een goede gecombineerde repGlmachinc moet voldoen kan men met
le volgende punten samenvatten:

I. Detop van het vlas moet altijd volledig
2.
3.

4.
5.
6.

I

I

kunnen worden doorgekamd, zodat allo zaadbellen afgerepeld
zijn.
De werking van de machine moot zodanig zijn,
dat het vl<'..s niet b8schadigd wordt en
men een laag percentage
bolraap verkrijgt.
De bollen moeten zo worden gebroken cn hot zaad zo getransporteerd,
dat or geen
zaad gebroken of beschadigd wordt.
Het zaadmoet marktschoonworden afgeleverd.
De schud:inricht:i.ng van de machine moet zodanig werken, dat er zich geen bollen of
zaad meer tussen do bolraap bevi~dcn.
De mach:ine moet eenvoudig zijn, met \''lcinig onderhoudskosten,
]a ge I'fschrijving
en
gOlr.akkelijk te bedienen.

-6KENNIS EN SORTEREN
-. VAN RlJV.1VLAS
--

IS en beoordelen

van ruwvlas

Qn goed ruwvlas te kunnen bewerken is het nodig dat men strovlas
naar kwaliteit
Jeoordelen. Vooral bij het sorteren
speelt de kennis der kwaliteit
een grote rol.
:J.l.ijk zou iedere arbeider
die sorteert,
een goede vlaskenner
moeten zijn.
Ook voor een vlasser
is deze kennis van overwegend belang, omdat een vlasser
die
voldoende kennis van het strovlas
bezit,
nooit een goed inkoper kan zijn en hij
vaak zal miskopen.
De eisen waaraan een goede partij
strovlas
moet voldoen, kan men in de volgende
,en saJI\€nvatten:
;oede gelijkmatige
stengellengte.
}Dede gelijkmatige
stengeldikte.
rleinig en hoog vertakt.
gen wortelgestel
met rechte,
fijne,
blanke spilwort81
en veel
~orteltjes)
over de gehele lengte van d0 wortel verspreid.
Gelijkmatige witgele kleur.
Soepele en veerkrachtige
rechte stengel.
Goede en gelijkmatige
rijpheidsgraad.
Vrij van ziekten en insectenbeschadiging.
Het vlas mag niet beschadigd
zijn.
De hoogst mogelijke zuiverheid.
Goede gel~ikmatige

zuighaartj

es (haar-

st_engell~

een tamelijk
De lengte van het vlas speelt bij het bepalen van de kwaliteit
grote rol. Te kort vlas zal nooit met de duurste kwaliteiten
mee kunnen als het als
vlaslint op de markt komt. Hoofdzakelijk
omdat van de beste kwaliteiten
vlaslint
onder het hekelen voet en top gedeeltelijk
worden afgetrokken,
om alleen het fijnsteen regelmatigste
gedeelte als gehekeld vlas over te houden. Bij te kort vlas
nu is het overgebleven
gedeelte
te klein en zodoende verkrijgt
men een te laag hekelrondement. Bovendien is kort vlas duurder in de bewerking omdat er meer bossen
van verwerkt moeten worden, bv. per 1000 kg.
Te lang vlas zal bijna altijd
lint geven van e0n grovere structuur.
Vooral
komt het

vaak voor, dat ook al is het vlas goed van kwaliteit,

de voet in elk ge-

val grof is.
Regelmatigheid
in lengte is belangrijk
uit een oogpunt van bewerking en van
de gelijkmatigheid
van de kwaliteit.
De juiste
lengte is 70-90 cm.
Ook mag er zich geen ondervlas,
dat is vlas dat niet normaal is meegegroeid,
tussen de goede stengels
bevinden,
omdat dit ondervlas
gedurende de verschillende
bewerkingen bij de afval (snuit,
lokken) terecht
komt, wat dus nadelig
is voor het
lintrendement.
2. Goede gelijkmatige

stengeldikte

De dikte van de stengels
staat in nauw verband met de fijnheid
van het lint.
D~e stengels geven breed en grof iint,
terwijl
fijnere
stengels
fijner
lint geven. Hieruit volgt, dat in een goede partij
strovlas
alle stengels
ongeveer even
dik moeten zijn.
Ook de stengels
op zichzelf
moeten regelmatig
zijn in dikte en niet te spits
naar de top toe l0pen" Als beste gemiddelde dikte der stengels
wordt dikwijls
~ 1.5 mmaange geven.
3. Weinig en hoog vertakt
Vlas dat veel en laag vertakt
is
zal gewoonlijk
weinig rendement geven, omdat deze vertakkingen
bij het repelen en zwingelen verloren
gaan. Daarbij komt nog
dat veel vertakkingen
gewoonlijk veel zaad geven en veel zaad dikwijls samengaat
met mager, bros lint, vooral in de voet. Het beste is vlas mot tot ten hoogste J

zaadbollen.

- 7 ..
Een wortelgestel

met rechte--,- fijne,

blanke

~.J..ç
en fi.ine\l~arworteltjes

spilwortel

Dit is gewoonlijk een teken dat het vlas op goede vruchtbare
grond is gegroeid en dat de wortel diep in de grond is gedrQngen om voedsel op te nemen. Dergelijke wortels breken kort af, waardoor men dus weinig gewichtsverlies
heeft.
Kromme,l~rde, donker gekleurde wortels zijn een aanwijzing dat het vlas gegroeid
~ op heel zware of koude, natte grond. Op dergelijke
grond groeit
in het algemeen
vlas dat een hard, droog en donker gekleurd lint geeft.
Deze wortels
zijn ook
zwaarder en breken langer af, wat een groter verlies
betekent.
Gelijkmatige

witgele

kleur

Goed strovlas
heeft een witgele
kleur.
Vlas met eon donkergele
kleur zal bijna altijd lint geven dat mager en schraal
is. Hitgeel
daarentegen
is gewoonlijk
een aanwijzing voor sterk en vettig
vlas.
Ook ondergaat goed vlas met een witgele
kleur anders de invloed van de weersomstandigheden dan donker gekleurd vlas. Zo zal goed strovlas
met een goede kleur
bij afwisselend
zon en regen of mist enkele dagen zijn mooie kleur houden, zo mogelijk nog witter worden, om dan vlug zwart te worden. Hinder goede kwaliteiten
da~rentegen worden van do oerste dagen af reeds donkerder,
ze worden bruin en zo
geleidelijk
zwart.
De gelijkmatigheid
van de kleur is vooral van helang voor de kleur van het
lint. Omdat wit strovlas
blanker lint geeft da.n donker, is het dus van groot belang om een uniforme kleur van het lint te verkrijgen.
j. Soepele en veerkrachtige

rechte

sten~E;;l

Een goede partij
strovlas
moet soepel en ve6rkrachtig
aanvoelen.
Als men erin
knijpt, moet het bij het weer loslaten
zijn oorspronkelijke
vorm terug krijgen.
Vlas dat bij het knijpen
breekt en plat gedrukt blijft,
zal bijna altijd
droog,
w~ger lint geven en dikwijls
woinig rendement.
Te zacht aanvoelend
vlas zal echter
Zi'/akljnt geven. ~ r..,L\.'-l-", f- . Cu';-t,\.\°"
De streek van herkomst en de soort grond waarop het gegroeid is, is van 8root
belang bij het bepalen van de kwalite";+ va.n het vlas. Zo zal vlas dat op zeer Z\"Jare grond gegroeid is, ook bij behoorLLJ'~e soepelheid,
bij het zwingelen üikwijls
niet Mn de verwachtingen
voldoen.
Daar,mtegen zal Vl<13 met eenzelfde
soepelheid,
dat van goede zavelgrond
of lichtere
klei komt, gmV"oonlijk lint geven dat gevoeliger en vetter aanvoelt
en zich bet.er tot fijn zwingelen leent.
Daarom is aankoop
van strovlas
in schuren en bergplaatsen,
als men niet weet waar het vandaan komt,
oen kwestie van vertrouwen.
Het vlas liloet recht zijn om gemakkelijker
te kunnen
verwerken.
7. Goede gelijkmatige

~~graad

De rijpheid
van het vlas
Minder ver gerijpt
vlas geeft
der

gerijpt

is.

Goed rijp

aan doen het vlas

vlas geeft meer en beter

te oogsten

en het

zaad reeds behoorlijk

kleur,

het rendement
Vlas

hoeft grote invloed op de kwaliteit
van het lint.
fijner,
gevoeliger
en vetter
lint dan vlas dat verop eGn tijdstip

gerijpt

is.

zaad. Daarom ~al men er goed

dat nog niet

Te vroeg geplukt

en de zaadopbrengst,

terwijl

dat te lang in de grond is blijven

het

staan,

nadelig

is voor de vezel

vlas is nadelig

ook moeilijker

zodat het overrijp

zal

is,

voor de
roten.

heeft

een lelijke
donkerbruine
kleur en geoft een vezel die mager en droog is en scheurt
onder het zwingelen.
in bovengeEen partij
vlas moet gelijkmatig
l.ijp zijn om de v(n'schillen
noemde afwijkingen
van te vroeg of te laat g8plukt vlas in oen partij
te vermijden
8. Vrij yan _zAoJ.<.:t~ep.
en insectenbeschadigin.,g
lint.

De r,ozondheid van het strovlas
is zeer belangrijk
voor de kwaliteit
van het
Niet alle vlasziektenzijn even schadelijk,zodat de ene ziekte tenslotte

minder

ziekten
I

-

nadelig

is voor

voor de kwaliteit

de kwaliteit

van

van het vlas

het

zijn:

lJnt

dan de andere.

De belangrijkste

\-

lil

~ --~.

~

.
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HaRel
Hagel is een andere beschadiging
door het weer, die soms zeer zwaar kan aankomen. Bij hagelschade heeft de partij gewoonlijk in het geheel schade ondergaan.

Men kan voor hagelschade dan ook practisch niet sorteren.

.

Hagelschade is zeer belangrijk bij het bepalen der waarde van een partij
strovlas, omdat vlas, dat geleden heeft door hagel veel afval (lokken) zal geven.
Door de slag van de hagelstenen knakt de stengel;op die plaats is de vezel gekneusd. De stengel groeit door en richt zich in vele gevallen weer op. Na een zekere tijd vormt zich een verdikking
(knoopje), maar onder het zwingelen breekt de
stengel af op dit knoopj a.
De hagelschade aan ean partij vlas hangt natuurlijk af van het aantal (1.) gekneusde stengels. Doch ook het tijdstip van beschadiging
(lengte der stengels tijdens de beschadiging)
is van belang.

Beschadig:ing
door chemische onkruidbes.!-rijding
Deze beschadiging wordt veroorzaakt door een te zware concentratie der middeeen
len of door sproeien op vlas dat reeds te lang is. Het weer speelt hierbij

grote rol.
Wanneer kleurstoffen gebruikt zijn kan het vlas verbranden. Bij een ernstige

verbrand:ing sterft het vlas volledig af. Het kan echter voorkomen dat ze doorgroeien. Soms gebeurt dit doordat de plant aan de voet vertakt. Men krijgt dan minderwaardigen kort vlas. In andere gevallen groeit de stengel zel~ door. De plaats
waarop de plant beschadigd is blijft dan echt<;reen zwakke plek.
Bij het gebruik van groeistoffen kunnen verkrommingen en vergroeilngen
voorkomen. W'1.nneer deze in ernstige
mate voorkomen kan het lint 0P deze plaatsen zwakker

r

I

zijn.

I

Gest:ild en rot

I

vlas

Dit kan ontstaan door vlas onvoldoendedroog in schelven, mijten of stapelste
zetten of door inregenen van stapels, tassen of mijten. Gestikt of rot vlas breekt
onder de diverse bewerkingen af, met als gevolg veel en absoluut
mmderwaardige
afval. Wanneer het vlas gebroeid heeft zonder dat het gestikt is, geeft dit moeilijk-

heden bij het roten. ~> b~

clt l..~

! P"\.'-'v'~

~ "".~

.J

,,', l ~ k.\J..y~

~nschade
te.

Onder muizenschade
verstaat men vlas, dat in stukken gebeten is
Dergelijk vlas komt voor het grootste deel in de afval terecht.
(tv"-"
(I'- .ö,J.. ,~.~...
" "'-"'~~

door

ongedier-

Zwartvla.s
Door slecht weer gedurende
en direct na het oogsten kan vlas m het zwad zwart
worden (begm van dauwroten), evenzo met het buitenste vlas van stuiken, hagen of
schelven.
Door dit verkleuren krijgt
men zgn. bont vlasimt, dat is vlasimt met
zwarte en lichtere kleur door elkaar.

10. De hoogst moge].i.ike zuiverheid
Onzuiverheid

van het strovlas kan een z eer nadelige

ejndelijke waarde van het vlaslint
za.ad.

en bijkomende

mvloed hebben op de uitproducten zoals lokken en lijn-

Onk~;.d:in vlas
Strovlas met veel onkruid geeft veel tarra; veel soorten onkruid zijn moeilijk
te vcr.djderen
gedurondo de diverse
bowerkmgcn,
zodat gedeelten
m het lmt blijven zitten.
Indien ze bij het zv-lingeJ en eruit geslagen worden komen zo bij de lokhn terecht.
Dit onkruid is moeilijk
te verwijderentijdens
het veredelen
der lokken, '.odo.t men heel dikwijls
een minderwaardig
product verkrijgt.
Ook kan het lijnzaad
vermengd worden met onkruidzaden,
wat aanleidmg
kan zijn
bij partijen
bestemd voor zaaizaad,tot afkeuren door de NederlandseAlgemene Keur:ingsdienst
(N.AoK.).

t.

.

- 10 AanhangendeRrond
Aan vlas dat geoogst is gedurende een natte periode kan grond blijven hangen;
dit kan zelfs een hoog percentage zijn. Grond is schadelijk omdat dit extra gewicht
geeft, maar vooral omdat de aanhangende grond zich gedurende het warmwaterroten
onder het vlas verspreidt
en er zich op vast zet, zodat men donker gekleurd vlasl:int verkrijgt.
Ook kan grond aanleiding geven tot verontreiniging
van het zaad.

Sorteren
Dit bestaat uit het verwijderen van alle strengen die de
partij nadelig be invloeden, zoals zwarte strengen, bruingroen
slechte voet, vlas aangetast door ziekte, grof vlas, enz. Het
scheiden van het gelijk maken van het vlas; alhoewel dit twee
gen zijn, worden ze :in één bewerking uitgevoerd.

uniformiteit
van de
vlas, vlas met een
sorteren is niet te
afzonderlijke
bewerkin-

a.~
Het doel van het sorteren is het verkrijgen van een partij vlas, die zo gelijlonatig mogelijk is :in fijnheid,
gevoel, sterkte,
kleur, gezondheid, enz. Met
het oog op de bewerking en de kwaliteit
Vëlnhet lint is dit van groot 'belang.
b. Wanneermen zal sorteren
Dit zal afhangen van het werk dat aan het vlas moet worden verricht.
Er zijn
partijen waaruit niet veel moet worden verwijderd, terwijl andere partijen meer
en zorgvuldiger werk vereisen. Verder hangt het af van het aantal arbeiders waarover men de beschikk:ing heeft. Indien men vlas bewerkt waaraan weinig arbeid moet
worden verricht en men beschikt over voldoende arbeiders,
kan men het beste tijdens het ontzaden sorteren. Wanneer aan een goede partij veel moet gebeuren, kan
dit beter na het ontzaden gedaan worden, omdat men dan niet gebonden is aan de capaciteit van de machine.
Gebrek aan arbeiders en de hoge lonen zijn factoren die een grote rol spelen
bij de vraag, of men voldoende werk aan het sorteren kan besteden. Het kan voorkomendat de meerdere kostprijs
door de hoge lonen niet vergoed wordt door de meerwaarde van het product. Daarom ziet men tegenwoordig dikwijls dat men zich tevreden
stelt met minder werk, wat natuurlijk
in het nadeel is van de kwaliteit
van het
geleverde product.
Hier komt dus naar voren, hoe belangrijk het is dat vlas tijdens of na de
oogst zo goed mogelijk wordt verzorgd.
c. Werkwijze
Bij sorteren
gedurende het ontzaden,
dus van vlas met weinig afwijkingen,
zal
de arbeider aan de schuine tafel na het ontzaden het grote werk doen door de grove
onregelmatigheden
te verwijderen,
terwijl
de binders dan nog slechts
enkele resterende onregelmatige
strengen
zullen moeten uitgooien.
Dit kan dan geschieden
onder
het oprapen en gelijk
maken van het vlas om het te binden.
In dit geval is het dus van groot belang dat de arbeider
aan de schuine tafel
verzorgd werk levert,
opdat de binders geen extra werk meer zouden moeten verrichten om het vlas gelijk
te maken. Daze arbeider
zal dus naast het sorteren
de nodige aandacht moeten besteden aan het open trekken,
gelijk
maken en het verwijderen
van het tussenhangende
kaf en de bladeren.
Desnoods zal men hier een arbeider
bij
plaatsen.

Om vlas

te

sorteren

na het

ontzeden,

dus

betere

partijen

met meer

afwijkingen,

gaat men als volgt te werk:
Een hoeveelheid
vlas, bv. een halve bos, want een te grote hoeveelheid
werkt
moeilijk,
wordt waaiersgewijze
rond de benen gespreid
om de afwijkende
strengen te
verwijderen.
Vervolgens wordt het vlas gedraaid om hetzelfde
aan de andere kant te
doen.

-
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Onder het verwijderen
en keren zal men het vlas zo gelijk
en rechtlijnig
mogelijk maken. Qn het gelijk
te maken laat men het onder het draaien
enkele malen los
:>pde voet vallen.
Omde rechtlijnigheid
te bevorderen
worden alle strengen
op de volgende wijze
open getrokken:
De beide dujmen worden samen in de strengen
gestoken op de hoogte van de hals
en zo naar de voet toe bewogen, om daar de strengen
open te trekken.
Daarna gaan de handen terug naar de top, waarbij deze onderweg over het vlas str:ijken omdit rechtlijnig
te maken. Zo wordt iedere streng behandeld,
ervoor zorgend
zo weinig mogelijk aan het vlas te schudden, opdat het korte ondervlas
niet bij de
snuit terecht komt.

,
J

-
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HET BINDEN VAN HET VLAS

Het binden kan gebeuren in bossen of dubbelschoven. Bossen zijn geschikt voor
.erij en dauwrootveld, dubbels choven alleen voor roterij.
Omvlas te binden zal men bij voorkeur touwen gebruiken, bv. gevlochten alfa of
salbanden. Hoewel men hiervoor een bepaald bedrag moet investeren is het binden met
B.sbanden,hetzij knoop of kruisband, sterk af te raden en wel om de volgende reden:
Menmoet heel wat tijd besteden aan het maken van de banden.
Veel vla.sbanden breken af of worden a.fgetrokken
bij het losmaken der bossen op het
droogveld, zodat hierdoor heel wat vlas verloren
gaat en men opnieuw banden moet
maken om het vlas weer te b:inden.
I

Vlasbanden zal men afzonderlijk

mosten drogen, terwijl

men alfabanden

e.d.

ter

plaatse kan laten liggen.
. Vlasbanden, vooral knoopbanden, vragen heel wat tijd om ze los te maken later bij
het zwingelen.
. Een groot gedeelte
van deze banden komt gedurende het zw:ingelen bij de lokken terecht, men verkrijgt
dan meer afval.
Bij het oprapen van het vlas van de schu:ine tafel van repelof bootrnachine,
of
lit de rijen gelegd door de sorteerders,
zal men het vlas nooit oprollen
of :ineens
,ppakken, maar steeds op laten schuiven tussen armen en benen, om dan bij voldoende
~oeveelheid samen te schuiven tot een gesloten
geheel.
Onder het oprapen zal men indien nodig iets aan het vlas schudden om het zaad, kaf en ander afval eruit te verwijderen. Ook zal men met hand en arm het vlas zoveel mogelijk gelijk
duwen aan de voet.
Als het vlas opgeraapt
is, wordt het onder de arm genomen om het dan los op de
voet te laten vallen om een gelijke
voet te krijgen.
Bij gewone bossen wordt het vlas op de normale manier gebonden. Bij dubbelschoven
wordt de ene helft met de voet op de top van de andere helft
gelegd en met twee banden
gebonden.
Het maken van dubbelschoven
vraagt meer handigheid
en kennis dan het maken van
gewonebossen. Bij het maken van dubbelschoven moet men enkele regels in acht nemen,

o.a.:

a. Een dubbelschoof moet plat,
d.w.z. ovaalvormig
zijn; dit geeft een groot gemak bij
het vullen van de rootrok.
b. De banden van een dubbelschoof
moeten langs dezelfde
kant van de schoof dichtgebonden zijn, opdat men de schoof bij het losmaken op het droogveld niet zal moeten

omkeren.

.

c. Dubbelschoven moeten zodanig gemaakt worden, dat alle ongeveer even lang zijn,
zelfs al is het vlas niet allemaal
even lang. Dit is wel van belang bij het vullen
van de rootbak.
d. De banden der schoven moeten zodanig worden gelegd, dat de toppen van het vlas goee
tussen de banden zitten,
opdat de schoven bij het verhandelen
niet uit elkaar zullen vallen.
Omdu.bbelschoven
wn één dubbelschoof,

zonderlijk afsnuiten

af te snuiten kan men ze het beste in stapels
om dan een hele stapel
:ineens af te snuiten.

is een moeilijk

werk en afsnuiten

:in

stapels

leggen ter breedt
Dubbelschovon af-

schiet

vlugger

op.

Gewone bossen snuit men het beste afzonderlijk
af, omdat men de top toch eerst
moetafsnuiten voor de bossen opgestapeld worden. Wanneer deze bossen in stapels afg<
snoten moeten worden geeft dit moeilijkheden,
omdat ze in de stapel
slecht blijven
liggen. Bij het afsnuiten
van gewone bossen zal men eerst de top bewerken. Om de voe~
af te snuiten neemt men de bos niet tussen de benen, omdat dit te vermoeiend is en tI
moeilijk werkt, maar men zet een voet op de top en laat de bos rechtop tegen het andere been rusten.
Al,gemeneregels
1. Nooit vlas

bij

de ruwvlasbewerking

van ongelijke

lengte,

fijnheid

en kleur

bij

elkaar

nemen.

-

Nooit het vlas oprollen
la ten

of ineens
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opnemen,

maar

steeds tussen

armen

en benen

op

s chui ven.

Als het vlas opgeraapt is mag men er niet meer aan schudden.
Steeds zorgen dat er zich geen kaf of andere
onre~nheden
tussen het vlas bevinden, want deze kunnen oorzaak zijn tot verzuring tijdens het roten, gele en taaie
strengen, enz.
I

Zorgendat grondresten verwijderd worden, want deze geven een donkere (vale) kleur
aan het lint.

.

Bossenof du'bbelschovenzal men van gelijke grootte maken, opdat men bij het kapellen steeds evenveel kapellen van gelijke grootte zal hebben uit een bos of
dubbelschoof .

.

Zorgendat het vlas in de bossen of dubbclschc>venzo rechtlijnig mogelijk ligt;
dit geeft een vlot en handig werk bij het kapellen.

. Het vlas steeds goed afsnuiten, want slecht afgesnoten vlas werkt moeilijk op het
droogveld.
I. Bij het binden der schoven de banden niet te hard en allo even vast aanspannen
in
verband met de zwelling tijdens het roten.
10. De

banden

steeds op de juiste plaats leggen, waarbij

de lengte van het vlas.
11. Bij gewone bossen die met twee

to hoog leggen,

banden

gebonden

men rekening moet houden met

worden,

zal men de tweede

band niet

noch te vast a.anspannen.
Men moet er rekening mee houden, dat de

halsmoeilijkerroot dan de voet en dat deze dus goed moet kunnen zwellen.

12. De top- en de voet snuit zal men afzonderlijk
houden, omdat topsnuit gewoonlijk
meer goed vlas bevat dan voet snuit.
1J. Het gebruikvan alfabandenbij het bindenvan gerepeldvlas verdient de voorkeur
boven het binden met vlas banden, omdat het vlugger en gemakkelijker werkt. Bovendien heeft men dan geen verlies van vlas.
14. Wanneer een bos met twee l~nden gebonden
de bos vastgemaakt ",orden.

wordt

moeten

deze

aan dezelfde

kant van

