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1 Inleiding 

 

  In schoolboekjes stond vroeger het volgende raadsel: 

 Toen ik jong was en schoon 
 Droeg ik een blauwe kroon 
 Toen ik oud was en stijf 
 Sloeg men mij op het lijf 
 En toen ik genoeg was geslagen 
 Werd ik door keizers en koningen gedragen.

1
 

 
Wie weet nog dat de oplossing van dit raadsel vlas is? Wie kent nog de termen repelen, roten, braken en 

zwingelen, processen die nodig waren om het vlas tot grondstof voor linnen te bewerken? Toch zijn de 

vlasteelt en vlasbewerking
2
, die gezamenlijk als vlasserij worden aangeduid, belangrijk geweest in Nederland. 

Rond 1870 was de export van vlas economisch bijna even aanzienlijk als die van boter.
3
 

   Voordat vlas tot linnen kon worden verwerkt moest het vlas worden bewerkt. Als het vlas rijp was, werd het 

vlas ontdaan van de zaadbollen (repelen). Vervolgens moest de vezelachtige bast worden gescheiden van het 

houtige deel van de stengel. In het eerste deel van dit scheidingsproces werden de stengels aan een  

rottingsproces (roten) onderworpen, waardoor de vezels los op het hout kwamen te liggen. Na het drogen 

werd het houtige stengeldeel geknikt (braken) en door slaan van de vezels verwijderd (zwingelen). De vezels 

werden dan gekamd en tot bossen gebonden. De bossen bewerkt vlas, het vlaslint, vormden de grondstof 

voor linnengaren, dat tot linnen werd geweven.   

   Oorspronkelijk bloeiden de vlasteelt en de vlasbewerking als huisindustrie op de zandgronden in Oost-

Nederland. In de eerste helft van de achttiende eeuw verschoof de vlasteelt en de vlasbewerking naar de 

vruchtbare zeekleigrond in het westen en noorden van Nederland. Vooral op de Zuid-Hollandse eilanden, met 

name op IJsselmonde, Putten en in de Hoeksche Waard, vond na 1750 een sterke opbloei plaats in de 

vlasbouw en het vlasbedrijf als landbouwnijverheid.  

   In deze inleiding zal ik verder achtereenvolgens aandacht besteden aan de aanleiding voor het onderzoek, 

de vraagstelling, de operationalisering daarvan, de afbakening van het onderwerp en de gebruikte bronnen.  

                                                      
1
 Tjaard W.R. de Haan, Volksverhalen uit Zeeland en de Zuidhollandse eilanden (Utrecht/Antwerpen, 1979) 169. 

2
 De vlasbewerking wordt ook wel vlasnijverheid of vlasindustrie genoemd. 

3
 Dirk Damsma en Leo Noordegraaf, ‘Uitgevlast en uitgevlogen. Sociale gevolgen van de crisis in de vlasserij op 

  de Zuidhollandse eilanden 1875-1900’, in: P. Boomgaard e.a. (eds.), Exercities in ons verleden: twaalf opstellen over de  
  economische en sociale geschiedenis van Nederland en koloniën 1800-1950 (Assen, 1981) 65. 
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1.1 Aanleiding voor het onderzoek en vraagstelling 

 

Behalve Dirk Damsma en Leo Noordegraaf, die onderzoek hebben gedaan naar de vlasserij op de Zuid-

Hollandse eilanden, wordt in de literatuur weinig aandacht besteed aan deze omvangrijke  

plattelandsnijverheid in Zuid-Holland. In twee artikelen besteden de auteurs vooral aandacht aan  

Hendrik-Ido-Ambacht, gelegen op het eiland IJsselmonde.
4
 

   Mijn speciale aandacht gaat uit naar ’s-Gravendeel, gelegen in het oostelijk deel van de Hoeksche Waard, 

een eiland in de provincie Zuid-Holland. Ongeveer zes jaar geleden heb ik in dit deel van de Hoeksche Waard 

het huis gekocht van een voormalig vlasser op de Schenkeldijk, een buurtschap van ’s-Gravendeel.
5
 Dicht bij 

mijn huis staat de voormalige Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, waar de vlasvezels werden 

losgeweekt van de vlasstengel. In 1950 was ongeveer dertig procent van de vlasroterijen en de helft van de 

zwingelturbines in Nederland in ’s-Gravendeel gevestigd. Maar in het begin van de jaren zeventig was de 

vlasserij geheel verdwenen uit ’s-Gravendeel.
6
  Dit alles prikkelde mijn nieuwsgierigheid naar de geschiedenis 

van het vlas in ’s-Gravendeel, dat door de eeuwen heen bekend heeft gestaan als een vlassersdorp. 

   Over dit belangrijke centrum van de vlasnijverheid in het oosten van de Hoeksche Waard, is weinig 

geschreven. A.C. de Zeeuw heeft in zijn boek ruimschoots aandacht besteed aan ’s-Gravendeel, maar daarin 

ligt het hoofdaccent op de vele bewerkingen, die het vlas moet ondergaan voordat het vlaszaad veranderd is 

in het halffabrikaat vlaslint.
7
 Ook in de overige literatuur is relatief veel aandacht aan het bewerkingsproces 

besteed.  

   De economische betekenis van de vlasserij wordt wel behandeld in de literatuur, maar het aggregatieniveau 

is Nederland of de Nederlandse provincies. Er is te weinig specifieke aandacht voor de Hoeksche Waard, in 

het bijzonder voor ’s-Gravendeel, ondanks zijn grote betekenis voor de vlasserij. Bovendien is de aanwezige 

informatie zeer versnipperd in diverse publicaties te vinden. Een goed beeld van het economisch belang van 

het vlas voor ’s-Gravendeel is niet eenvoudig te vormen. Het sociale en culturele aspect van deze 

landbouwnijverheid is nog veel minder aan bod gekomen in de literatuur. Naar mijn mening verdienen deze 

aspecten dan ook zeker de aandacht. Over enige jaren zullen er geen mensen meer zijn, die uit eigen 

ervaring kunnen vertellen over de vlasteelt en de vlasbewerking in ’s-Gravendeel. Daarom is het interessant 

om het volgende na te gaan: 

 
 

Wat is de economische, sociale en culturele betekenis geweest van de vlasteelt en vlasbewerking 

voor ’s-Gravendeel vanaf de achttiende tot en met de twintigste eeuw? 

 

                                                      
4
 Damsma en Noordegraaf, ‘Uitgevlast en uitgevlogen’, 65-88. D. Damsma en L. Noordegraaf, ‘Een vergeten  

   plattelandsnijverheid. Vlasarbeid, bevolkingsgroei en proto-industrialisatie in Zuid-West Nederland 1700-1900’,  
   in: Economisch en sociaal-historisch jaarboek 44 (1981) 145-154. 
5
 De zoon van de ‘baron’ (zie paragraaf 5.4). 

6
 Gemeentegids ’s-Gravendeel 1998-2000 (Eindhoven, 1998) 18. 

7
 A.C. de Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint. 300 jaar vlasbewerking in ’s-Gravendeel (Dordrecht, 1982). 
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1.2 Operationalisering van de vraagstelling 

 
Voor een goed begrip van de vlasserij zal ik in het tweede hoofdstuk aandacht besteden aan de vlasteelt en 

het bewerkingsproces van het vlas. In dit hoofdstuk komt ook de mechanisering van de vlasserij aan bod. Om 

de vlasserij van ’s-Gravendeel in een groter verband te plaatsen wordt in hoofdstuk drie de vlasteelt en de 

vlasbewerking in Europa en Nederland bekeken. Maar de economische, sociale en culturele aspecten van de 

vlasteelt en vlasbewerking van het dorp ’s-Gravendeel vormen de belangrijkste onderwerpen van mijn 

onderzoek. De economische aspecten zullen in het vierde hoofdstuk worden besproken en in het vijfde 

hoofdstuk worden de sociale en culturele aspecten behandeld. 

   Binnen het economische aspect zijn een aantal deelvragen interessant: Wat is het economische belang 

geweest van de vlasteelt en de vlasbewerking voor ’s-Gravendeel? Welk aandeel had de vlasserij in ‘s-

Gravendeel in de totale Nederlandse vlasindustrie? Wanneer waren de hoogtepunten en de dieptepunten van 

de vlasteelt en vlasbewerking? Wat waren de oorzaken van opkomst, bloei en neergang? Hoeveel mensen 

vonden werk in de vlasserij? Waar vonden de vlassers en vlasarbeiders werk na de neergang van de 

vlasindustrie? Het onderzoek zal zich uitstrekken vanaf het begin van de achttiende eeuw, de tijd van de 

opkomst van de vlasserij in Zuid-Holland, tot en met de twintigste eeuw, wanneer de vlasserij gaandeweg de 

eeuw nagenoeg is verdwenen. 

   Bij het sociale aspect gaat het om de volgende deelvragen: Wat waren de arbeidsomstandigheden? Hoe 

waren de arbeidsverhoudingen tussen vlassers en vlasarbeiders? In welke mate waren de vlasarbeiders 

afhankelijk van de vlassers? Was er sprake van een sociaal bewustzijn onder de vlasarbeiders? 

   Bij het culturele aspect ten slotte zal ik nagaan hoe het met het vlasonderwijs en de vakbekwaamheid was 

gesteld. Bovendien zal ik onderzoeken of er culturele uitingen te vinden zijn, waarin de vlasserij tot uitdrukking 

komt. 

 

1.3 Afbakening van het onderwerp 

 
Voor de afbakening van het onderwerp zal ik de termen vlasteelt en vlasbewerking, gezamenlijk vlasserij 

genoemd, nog even kort omschrijven. Onder de vlasteelt wordt de teelt en de oogst van vlas verstaan. De 

bewerkingen, die nodig zijn om van vlas vlaslint te maken, zijn repelen, roten, braken, zwingelen en opmaken. 

Het vlaslint uit ’s-Gravendeel werd grotendeels geëxporteerd naar het buitenland. Mijn onderzoek zal dan ook 

de verwerking van het vlaslint tot linnen in spinnerij en weverij buiten beschouwing laten, omdat dit buiten het 

bereik van dit onderzoek valt. Voor de duidelijkheid is ook een plaatsbepaling van ’s-Gravendeel nog nodig. 

Het dorp ’s-Gravendeel is een landelijke gemeente in het oosten van de Hoeksche Waard, een Zuid-Hollands 

eiland omringd door het water van de Oude Maas, de Dordtsche Kil, het Spui, het Hollandsch Diep en het 

Haringvliet (zie kaart in hoofdstuk vier). 
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1.4 Bronnen 

 
De vragen naar de economische, sociale en culturele betekenis van de vlasteelt en de vlasbewerking in  

’s-Gravendeel zijn beantwoord met behulp van literatuuronderzoek, archiefonderzoek en door het afnemen 

van mondelinge interviews met open vragen.  

   Mijn zoektocht naar literatuur ben ik begonnen in de bibliotheek van de Eramus Universiteit in Rotterdam en 

heb ik vervolgd in de bibliotheken van de Landbouwuniversiteit Wageningen en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. Via internet heb ik verschillende bibliotheken en databestanden geraadpleegd, maar dit leverde 

geen nieuwe literatuurverwijzingen op. Mijn pogingen om de markt voor linnen, dus de consumptiekant van 

het vlas, in kaart te brengen hebben niets opgeleverd. Zoals in latere hoofdstukken zal blijken werd het vlaslint 

grotendeels uitgevoerd naar België, Groot-Brittannië en Duitsland. Boeken over de vraag naar vlaslint in die 

landen in de onderzochte periode heb ik merkwaardig genoeg niet gevonden. De serie boeken over de 

techniek in Nederland in de twintigste eeuw leverde jammer genoeg geen informatie over de toepassing van 

mechanische werktuigen in de vlasindustrie, deze gegevens heb ik uit diverse publicaties bij elkaar 

gesprokkeld.
8
 

   Een bezoek aan het Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord en het Vlasmuseum in Kortrijk (België) 

waren nuttig om, via de tentoonstellingen, een beeld van vroeger tijden te krijgen. Tijdens mijn eerste bezoek 

aan het archief van het Streekmuseum in Heinenoord had ik het grote geluk om mevrouw W. van Velsen, een 

lid van de Historische Vereniging in ’s-Gravendeel, tegen te komen. Mevrouw van Velsen was bezig met 

zoeken naar gegevens over ’s-Gravendeel, waar onder alle vermeldingen in het Nieuwsblad gewijd aan de 

belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde. Ik heb dankbaar gebruik mogen maken van haar 

gevonden gegevens over vlas in ‘s-Gravendeel. Mijn bezoek aan de Historische Vereniging van ’s-Gravendeel 

was ook zeer vruchtbaar. Niet alleen heb ik via de heer J. Schouwenburg namen en adressen van oud-

vlassers en oud-vlasarbeiders gekregen, maar ook mocht ik van hem het volledige archief van de 

Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’ mee naar huis nemen, een blijk van groot vertrouwen! Dit 

bleek een onschatbare vondst, omdat er geen andere archieven van vlasserijen in ’s-Gravendeel bewaard zijn 

gebleven, behalve enige gegevens van de Gebr. G. en P.J. Visser. Deels zijn de archieven verwoest met de 

watersnoodramp in 1953 of in de Tweede Wereldoorlog, deels zagen de vlassers het belang van een archief 

niet in. Het archief van de gemeente ’s-Gravendeel heeft ook veel gegevens opgeleverd, deels ook weer 

dankzij het monnikenwerk van mevrouw van Velsen, die brievenboeken van verschillende burgemeesters van  

’s-Gravendeel op de band insprak en thuis uitwerkte en waar ik weer dankbaar gebruik van mocht maken. 

Niet alle bezoeken aan archieven leverde werkelijk iets op. Zo verwachtte ik in het Gemeentearchief van 

Rotterdam informatie te vinden, omdat daar vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de vlasbeurs was 

gevestigd. Dit bleek niet het geval te zijn. Ook de bezoeken aan het Gemeentearchief van Dordrecht en de 

Kamer van Koophandel in Rotterdam hebben weinig opgeleverd. 

   Voor de interviews heb ik aan de oud-vlassers en oud-vlasarbeiders een brief gestuurd met een korte uitleg 

over mijn onderzoek en de vraag om daaraan mee te werken. Dit leverde alleen maar enthousiaste reacties 

op en erg leuke en leerzame gesprekken. Ik ben de heren C. den Boer, J. v.d. Hoek, S.J. Huisman, A.B. de 

Jong, J. de Koning, J. Kranendonk, C.S. van der Linden, A. de Man, C. Robbemont, L. Verdonk, A.B. Verhoef, 

C. Visser, G.P. Visser en H. Visser dan ook zeer erkentelijk voor hun kennis en informatie. Leidraad bij de 

interviews waren de deelvragen, zoals die hierboven zijn geformuleerd, die als open vragen met vrije 

antwoordmogelijkheden aan de geïnterviewden zijn voorgelegd. Afhankelijk van de functie en de kennis van 

de persoon ben ik ingegaan op specifieke situaties. Met deze wijze van interviewen heb ik geprobeerd zoveel 

mogelijk recht te doen aan de kennis en meningen van de geïnterviewde personen en een levendig gesprek 
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te krijgen. Naar mijn mening is dat gelukt. Na het afnemen van de interviews met behulp van een 

cassetterecorder heb ik de interviews uitgewerkt, wat overigens veel meer tijd kostte dan van te voren 

gedacht, en vervolgens gecodeerd aan de hand van de inhoudsopgave van mijn onderzoek. Deze codering 

heb ik ook toegepast op de gevonden literatuur en de informatie uit het archiefonderzoek. 

   Via de heer A.B. de Jong heb ik ook een klein archief van de Vlasscheven-Combinatie en via de heer G.P. 

Visser heb ik enige historische gegevens van de Gebr. G. en P.J. Visser gevonden. Van de heren A.B. de 

Jong en C.S. van der Linden heb ik foto’s mogen gebruiken.  

 

Over het bewerkingsproces en de economische beschrijving van de vlasserij in Europa en Nederland was 

genoeg informatie aanwezig in de gevonden literatuur, zodat voor dit deel van het onderzoek kon worden 

volstaan met het analyseren van de vakliteratuur. Over het aandeel van ’s-Gravendeel in de Nederlandse 

vlasindustrie was zeer beperkt informatie te vinden in de literatuur. Hiervoor was het bovengenoemde 

archiefonderzoek de belangrijkste bron. Vooral de brievenboeken van oud-burgemeesters van ’s-Gravendeel, 

de interviews en het Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde (kortweg 

Nieuwsblad) waren onmisbaar om een goed beeld te krijgen van de plaatselijke economische situatie in  

’s-Gravendeel. 

   Het sociale deelonderzoek is voornamelijk door archiefonderzoek en via mondelinge interviews nagegaan, 

aangevuld met literatuuronderzoek. Een belangrijke bron voor dit deel van het onderzoek was de heruitgave 

van de enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 (Staatsblad no. 130) en 

naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen, die Jacques Giele in zijn boek ‘Een kwaad leven’ van 

commentaar heeft voorzien. De invloed van de vlassers is afgemeten aan de mate van bestuurlijke invloed op 

het leven van de vlasarbeiders. Nagegaan zal worden of de vlassers ook zitting hadden in het bestuur van 

gemeente, de armbesturen en dergelijke instanties. Om de omvang van sociaal bewustzijn te bepalen is de 

mate van lidmaatschap van vakorganisaties onderzocht. Eventuele arbeidsonrust, stakingen of oproeren zijn 

achterhaald uit het Nieuwsblad en het archief van de gemeente ’s-Gravendeel. De culturele aspecten komen 

uit de interviews en uit ’s-Gravendeelse publicaties. 

   De beantwoording van de probleemstelling en haar deelvragen via bovengeschetste weg zal een goed 

beeld moeten kunnen geven van de betekenis van het vlas voor ’s-Gravendeel. Natuurlijk is het onmogelijk 

alle relevante informatie te vinden en te gebruiken, op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken, 

stoppen met het verzamelen van gegevens en gaan schrijven… 

 

 

                                                                                                                                                                 
8
 Stichting Historie der Techniek, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Dl. 3 Landbouw, voeding (Zutphen, 2000). 
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2 De vlasserij: vlasteelt en vlasbewerking  

 

Voor een goed beeld van de vlasserij zal in dit hoofdstuk allereerst het proces worden besproken om van 

lijnzaad tot vlaslint te komen. De vlasserij bestaat enerzijds uit de vlasteelt, een landbouwactiviteit en 

anderzijds uit de vlasbewerking, een landbouwnijverheid. In onderstaand schema (schema 1) is te zien hoe de 

vlasteelt en de vlasbewerking over de maanden van het jaar waren verdeeld. Begin april of vroeger werd het 

vlas gezaaid. Ongeveer honderd dagen na het inzaaien werd het vlas begin tot half juli geoogst. De eerste 

vlasbewerking, het repelen, begon ongeveer half augustus, het rootseizoen liep van eind maart tot in oktober 

en vanaf de herfst tot het voorjaar werd er gezwingeld. Toen de mechanisering haar intrede deed werd bij de 

grotere bedrijven gedurende het hele jaar gezwingeld. 

 

Schema 1. Vlasteelt en vlasbewerking gedurende het jaar. 

Maart April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb 

 
 
         zaaien        bloei       oogst       repelen 
 
    roten         
  

zwingelen        zwingelen  
 

 

 

2.1 Vlasteelt 

 

2.1.1 Beschrijving en soorten 

Vlas is een natuurproduct. Het klimaat, vooral de neerslaghoeveelheden en de  

neerslagverdeling, de teeltwijze en de verwerking zijn van grote invloed op de  

kwaliteit van het eindproduct. Bij de teelt en verwerking van vlas gaat het in  

hoofdzaak om twee hoofdproducten: het vlaslint, de geheel gezuiverde vlasvezel,  

en het vlaszaad of lijnzaad. Afhankelijk van het ras, de groeiomstandigheden en  

de plaats van productie is meestal één van de twee hoofdproducten het belangrijkste.  

Het wordt dan respectievelijk vezelvlas of olievlas genoemd.  

   Bij de verbouw van vezelvlas gaat het om de winning van de vezel uit de stengel  

van de plant, terwijl het zaad een bijproduct is. Bij vezelvlas is vóór de bloeiperiode  

vochtig en koel weer gewenst, maar na de bloeiperiode vraagt de plant veel  

zonneschijn voor een goede vezelvorming en een sterke vezel. Een te grote warmte  

bevordert de zaadgroei en een verdergaande verhouting, waar het bij het vezelvlas  

juist niet om te doen is. Vezelvlas gedijt dan ook het best in vochtige en koele  

klimaten en is bijna uitsluitend op het noordelijk halfrond te vinden. Het olievlas vraagt  

daarentegen veel warmte en licht, terwijl de vochtigheid niet zo’n grote rol speelt. Olievlas  

is te vinden in de (semi-)droge klimaten, zoals in Noord-Afrika. In dit werkstuk zal ik  

uitsluitend vezelvlas bespreken.  

   Economisch belangrijk is de vlassoort Linum usitatissimum, een eenjarig landbouwgewas. Vlas is ongeveer 

zeventig tot negentig centimeter hoog en bloeit met blauwe of witte bloemen in juni tot juli.  

 

Tekening 1. 
Vlasplant op circa  

1/8 ware grootte. 
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Elk vlasbloempje bloeit maar enkele uren, de bloei van een perceel vlas duurt enkele dagen. In juli is het vlas 

volgroeid tot een dunne groene stengel waaraan kleine groene stengelblaadjes zitten en bovenaan een vijf- 

tot achtvoudige vertakking met de bloemen, waar later de zaadbolletjes verschijnen (zie tekening 1 op de 

vorige bladzijde
1
). 

 

In de vlasstengel bevinden de vezels zich rondom de houtkern in de bast of schors van de plant (zie tekening 

2
2
). De schors bestaat uit vijf lagen cellen met veel openingen die door pectine, een slijmerige kleefstof, aan 

elkaar verbonden zijn. De vlasvezels zijn ongeveer even lang als de stengel tot aan het deel waar de 

vertakkingen met bloemen ontstaan, dat wil zeggen zeventig tot negentig centimeter lang.  

 
 
 

 
 

 

Tot aan de Eerste Wereldoorlog werd het lijnzaad uit Rusland en de Baltische staten geïmporteerd in 

Nederland en onder de naam Rigazaad in de handel gebracht.
3
 Het Rigazaad gaf blauwbloeiend vlas.  

Het witbloeiende vlas werd vanaf ongeveer 1830 in Friesland geteeld.
4
 Het vlas had niet zo’n fijne vezel als 

het beste blauwbloeiende vlas, maar was beter resistent tegen verschillende ziekten, die vooral in Zeeland, 

Holland en Brabant in blauwbloei voorkwamen.
5
 Door het kruisen en veredelen van vlassoorten, voornamelijk 

in Groningen, en later door de strenge keuringen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) is dit 

onderscheid gaandeweg minder duidelijk geworden en groeide in Nederland een markt van goed zaaizaad.
6
 

Blauwbloei werd vroeger het meest verbouwd. Rond 1910 werd in Zuid-Holland nog uitsluitend blauwbloem 

geteeld.
7
 Vanaf de periode 1914 tot 1918, toen vlaszaad onmogelijk kon worden ingevoerd door de Eerste 

Wereldoorlog, heeft de teelt van inheemse witbloei zich belangrijk uitgebreid in Nederland. In 1934 werd in 

                                                      
1
 Abram Jongbloed, Enige economische aspecten van de vlascultuur en vlasindustrie (Rotterdam, 1960) 31. 

2
 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 30. 

3
 A.P.J. Brouwers, De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw (Nijmegen, 1957) 27. Rigazaad 

werd  
  ook wel tonnezaad genoemd, omdat het meestal in tonnen werd aangevoerd. 
4
 P.L. Kleijburg, ‘Een halve eeuw vlasserij (1890-1940)’, in: Gedenkboek ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan der  

  Arbeidsinspectie (Groningen/Batavia, 1940) 116. 
5
 Brouwers, De vlasserij, 28. 

6
 De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) voor landbouwzaden hield zich onder meer bezig met  

  standaardisatie van zaad, plantenveredeling, keuringen ter velde en partijkeuringen van zaaizaad. De NAK is in  
  1932 opgericht. 
7
 ‘Beschrijving der vlascultuur en vlasindustrie in Nederland’, in: Verslagen en mededeelingen van de directie van den  

  landbouw 3 (1913) 100. 

Doorsnede van een vlasstengel: 
 
a = Cuticula, een waslaagje 
b = Opperhuid of epidermis 
c = Primaire schors 
d = Vezelbundels 
e = Secondaire schors 
f = Cambium 
g = Houtpijp 
h = Merg 
i =  Mergholte of luchtkanaal 

Tekening 2. Doorsnede van een vlasstengel. 
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Nederland twintig procent blauwbloem en tachtig procent witbloem gezaaid.
8
 In het oogstjaar 1939 was de 

verschuiving nog sterker doorgezet tot negen procent blauwbloeiend vlas en 91% witbloeiend vlas.
9
  

 

2.1.2 Zaaien en oogsten 

Bij het zaaien moet het zaad goed verdeeld en gelijkmatig verspreid worden om een gelijkmatig gewas te 

krijgen. Het zaaien wordt begin april of vroeger gedaan, volgens een oud gezegde ‘rond de honderdsten dag 

van het jaar’, dit wil zeggen omstreeks 10 april. Van oudsher zaaide men met de hand, later tot aan de jaren 

dertig van de twintigste eeuw met behulp van de zaaiviool en nog later werd een zaaimachine gebruikt. Een 

precieze datering is niet te geven, maar ‘Beschrijving der vlascultuur’ spreekt over het meer en meer inzetten 

van de rijenzaaimachine, die dicht naast elkaar lopende rijen zaait, rond 1910 in het zuiden van Nederland.
10

 

In de ‘Mededeelingen van het bestuur der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van vlas-industrie’ 

(hierna kortweg Mededeelingen genoemd) wordt in de beschrijving van de toestand van het gewas in de 

Hoeksche Waard in 1912  gesproken over vlas dat machinaal was gezaaid.
11

 

   Door zijn korte groeiperiode, ongeveer honderd dagen, vraagt het vlas een zeer goede en zorgvuldige 

bemesting. Na 1918 wordt het gebruik van kunstmest steeds groter.
12

 Tijdens de groei wordt het vlas bedreigd 

door ziekten, onkruiden en ongedierte. De meest voorkomende ziekten zijn vlasroest en vlasbrand, beide 

schimmelziektes, en dode harrel, een verwelkingziekte, waarbij de stengel geheel of gedeeltelijk afsterft. Om 

de kans op plantenziekten te verkleinen werd vlas maar eens in de zeven jaar op hetzelfde areaal verbouwd. 

Het onkruid haalt veel voedingsstoffen uit de bodem die het vlas zelf hard nodig heeft. Tot ongeveer 1960 

wiedde men de vlasakker door op de knieën over het perceel te kruipen en met de hand of met een stekertje 

het onkruid eruit te trekken. Schoenen of klompen mochten niet worden gedragen om beschadigingen van het 

vlas te voorkomen. Na 1960 wordt dit handmatige wieden vervangen door chemische onkruidbestrijding.
13

 

Veel onkruid op een perceel bemoeilijkt het trekken van het vlas en verhoogt de kostprijs van het strovlas. 

Tijdens het handmatig plukken waren vooral kleefkruid en riet, die schrammen of sneden gaven, en distels, 

waarvan de fijne pennetjes zich in de handen boorden, onaangenaam. Veel onkruid maakt ook het roten en 

zwingelen duurder en maakt het vlas minder geschikt voor machinale bewerking. Ook het vezelrendement en 

de vezelkwaliteit worden door veel onkruid ongunstig beïnvloed.
14

  

   Naast bedreiging door onkruiden, ongedierte en ziekten vormt ook het weer, vooral hagel, een bedreiging 

voor het groeiende vlas.  

 

2.1.3 Plukken en binden 

Eind juni gingen de vlassers erop uit om het vlas te kopen dat op het land stond en dan gemiddeld zeventig tot 

negentig centimeter hoog was. Als peildatum voor deze zwerftochten werd Sint-Jan genoemd, 24 juni. De 

‘vlasboere zijn Sintjanne’ werd dan gezegd.
15

 Ook het vlas dat ver van huis was ingezaaid en het vlas dat 

rond Sint-Jan was gekocht, moest worden geplukt, gebonden en geschelfd. De plukkers en pluksters gingen 

dan voor een paar weken van huis, ‘naer overe’ werd het genoemd in de Hoeksche Waard.
16

 Het vlas werd 

vervolgens per trein, per schip en later per vrachtauto naar onder andere ’s-Gravendeel vervoerd voor de 

bewerking. 

                                                      
8
 Mededeelingen van het bestuur der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van vlas-industrie 68 (1934) 14. (Hierna  

  Mededeelingen genoemd) 
9
 Kleyburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 116-117. 

10
 ‘Beschrijving der vlascultuur’, 21. 

11
 Mededeelingen 46 (1912) 44. 

12
 Kleijburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 25. 

13
 Jongbloed, Enige economische aspecten, 34. 

14
 Vlasbode, 1 juli 1950. 

15
 Streekmuseum Hoeksche Waard Heinenoord, inventarisnummer S 806, P.W. de Zeeuw, De Hoeksche Waard 

    en het vlas (en hoe het was). (Hierna Streekmuseum genoemd) 
16

 Streekmuseum, inv.nr. S 806, De Zeeuw, De Hoeksche Waard. Volgens De Zeeuw kan de uitdrukking  
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   Als het zaad in de bolletjes zich gevormd heeft, het vlas van groen naar groengeel is verkleurd en de 

stengelblaadjes tot op een derde van de hoogte verdord en afgevallen zijn, dan kan het vlas worden geoogst. 

Het oogsten gebeurt door middel van trekken, ook wel plukken genoemd, en de geoogste vlasstengels 

worden vlasstro of strovlas genoemd. Tussen 1 en 15 juli begint meestal het plukken van het vlas, dit wil 

zeggen met wortel en al wordt de vlasplant uit de grond getrokken. Het vlas wordt getrokken om ook de vezels 

die in het worteleinde zitten te behouden, hoewel deze van mindere kwaliteit zijn. De vlassers meten het vlas 

niet in centimeters maar in handen of handbreedten. Men spreekt van vlas van zeven, acht, tien of twaalf 

handen.
17

 Het plukken of trekken van het vlas was zeer arbeidsintensief, het vlastrekken met de hand kostte 

ongeveer 120 manuren per hectare.
18

 In Nederland werd in de jaren vijftig van de twintigste eeuw nog 

ongeveer tien procent met de hand geplukt.
19

 Omdat het plukken zwaar werk was, hield men regelmatig een 

stop, ongeveer elke drie kwartier.  

   Nadat het vlas was getrokken werd het bij elkaar gebonden in schranken om te drogen. Een schrank 

bestond uit vijf handvollen
20

 en moest een omtrek van 55 cm hebben.
21

 Gemiddeld haalde een flinke plukker 

550 tot 600 schranken per dag.
22

 Na het binden van het vlas in schranken werd het vlas op hopen gezet, door 

acht schranken twee aan twee tegen elkaar te zetten in rechte rijen op het land (zie foto 1).
23

 Een vaardige 

binder kon 300 tot 350 hopen per dag maken.
24

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pas omstreeks de jaren vijftig van de twintigste eeuw nam de plukmachine het zware vlasplukken over. 

Aanvankelijk werd de plukmachine door een paard of tractor getrokken, later kwamen er zelfvoortbewegende 

                                                                                                                                                                 
    ‘naar overen’ misschien ontstaan zijn doordat veel vlas gezaaid werd op Overflakkee. 
17

 Een hand is ongeveer tien centimeter. Brouwers, De vlasserij, 102. 
18

 P.K. Cevaal en D. Hartmans, Bedrijfseconomische perspectieven van de vlasteelt bij verschillende oogstmethoden   
    (Lelystad/Wageningen, 1975) 4. 
19

 Jongbloed, Enige economische aspecten, 34. 
20

 De hoeveelheid vlas die met twee handen kan worden omspannen. Brouwers, De vlasserij, 103. 
21

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 7. 
22

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 8. 
23

 Streekmuseum, inv.nr. S 806, De Zeeuw, De Hoeksche Waard en De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 9. Volgens  
    Jongbloed, Enige economische aspecten, 34 bestaat een hoop uit vier of zes schranken. Brouwers, De vlasserij, 38 
    noemt acht of tien schranken. 
24

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 9. 

  

Foto’s 1 (links) en 2 (rechts). De schranken zijn op hopen gezet (foto 1) en op een tijdelijke 
schelf op het land (foto 2). Fotocollectie A.B. de Jong. 
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vlasplukmachines, die het geplukte vlas gelijk tot schranken bundelden. De vlasplukmachines kwamen eerst 

uit België, later werden ze onder andere gemaakt door Machinefabriek D. Barth te ’s-Gravendeel. 

   Na enige tijd werd het vlas begin tot half augustus naar huis gehaald, waar het in de schuur werd 

opgeslagen. Als er in de schuur geen plaats was, maakte men buiten een schelf, een stapel vlas. Twintig 

procent van het vlasstro bestaat uit vlasvezel.
25

 Dus tachtig procent is dode last, waardoor het transport van 

vlasstro zo volumineus was.  

 

2.2 Vlasbewerking 

 

Het doel van de bewerkingen van het vlas is het afzonderen van de vlasvezel. De geheel gezuiverde vezel, 

het eindresultaat van de vlasserij, wordt vlaslint genoemd. De vlasbewerking bestaat uit een aantal 

handelingen, namelijk repelen, roten, braken, zwingelen en opmaken. De vlasbewerking, die vroeger plaats 

vond als nevenactiviteit op boerenbedrijven, is langzaamaan tot een zelfstandige industrie in de vlasserijen, 

ook wel vlasfabrieken genoemd, uitgegroeid. Deze scheiding van vlasbouw en vlasindustrie, dus van vlasteelt 

en vlasbewerking, stamt uit de laatste 25 jaar van de negentiende eeuw.
26

 De eerste stoommachines in de 

vlasserijen werden in 1865 in gebruik genomen.
27

  

 

2.2.1 Repelen 

Repelen is de eerste bewerking na de oogst en het drogen van het vlas en begint ongeveer half augustus. Het 

doel is het verwijderen van de zaadbolletjes. Tot omstreeks 1900 gebeurde het ontzaden van het vlas via 

handmatig repelen (zie tekening 3).
28

 In een half uur werden ongeveer twintig schranken gerepeld.
29

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna werd langzaamaan de repelmachine ingeschakeld. In de jaren dertig werden de eerste doelmatige 

repelmachines in België gemaakt, die later door de firma Barth in ’s-Gravendeel werden vervaardigd.
30

 Het 

gerepelde vlas werd gebonden tot bossen, op de Zuid-Hollandse eilanden werd deze handeling opboten 

                                                      
25

 Kleyburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 118 en Jongbloed, Enige economische aspecten, 38. 
26

 J.C.A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland I (’s-Gravenhage, 1912) 326. 
27

 Damsma en Noordegraaf, ‘Een vergeten plattelandsnijverheid’, 148. 
28

 Bert Dewilde, 20 eeuwen vlas in Vlaanderen (Tielt, 1983) 160. 
29

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 19. 
30

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 25. 

 

Tekening 3. Repel met repelbank. Bron:  

De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 18. 
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genoemd. Een boot was een hoeveelheid vlas dat met ongeveer twee handen te omspannen was. Het 

opboten werd meestal door vrouwen en meisjes gedaan.
31

 

   Om de zaadbollen van het kaf te ontdoen gebruikte men de windmolen of kafmolen, die met de hand 

gedraaid werd. De aldus geschoonde zaadbollen werden vervolgens gebroken en geschoond om lijnzaad te 

krijgen. Het bollenbreken werd eerst door paarden of met paard en wagen gedaan, later door een machine, de 

bollenbreker. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verschijnt een gecombineerde machine, waarin het vlas 

werd gerepeld, de bollen werden gebroken, het zaad geschoond en het vlas gebonden. De gebroken 

bolomhulsels werden het bolkaf genoemd. 

   Sinds de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) bestaat (1932) werd het zaad tijdens de groei op het 

land gekeurd en later, als het schoon was, nog een keer. De goede zakken zaad werden geplombeerd en als 

zaailijnzaad verkocht. De mindere soorten zaad gingen als slagzaad naar de olieslagerijen, waar de lijnolie 

eruit geperst werd en van het restant werden lijnkoeken voor het vee gemaakt. 

 

2.2.2 Roten 

In de reeks van bewerkingen neemt het roten een centrale plaats in. Voor de kwaliteit van het vlaslint is het 

verloop van dit proces van groot belang. Het doel van het roten is het losweken van de pectine waarmee de 

vezel aan de houtpijp is gekleefd, zodat de vezel vrij komt te liggen. Er zijn twee methoden van roten: 

dauwroten met behulp van schimmels en waterroten door bacteriën.
32

 In water komen de op het vlas 

aanwezige bacteriën tot ontwikkeling en deze lossen de pectine op. Waterroten kan in koud en warm water 

plaatsvinden. 

   Bij het dauwroten wordt het vlas in een dunne laag op het veld uitgespreid en door de dauw of de regen 

worden de vlasstengels losgeweekt met behulp van schimmels.
33

 Dit duurde drie tot zeven weken. Dauwroten 

was goedkoper dan waterroten, maar de kwaliteit was aanmerkelijk minder, terwijl de verdere behandeling 

(braken en zwingelen) nog ongezonder was dan bij waterroten. Meestal werd slechts vlas van slechtere 

kwaliteit gedauwroot. In Nederland werd een beperkt areaal vlas gedauwroot, voornamelijk in Zeeland. Omdat 

deze methode alleen uitgevoerd kan worden op goed waterdoorlatende gronden zijn de 

toepassingsmogelijkheden beperkt. Bovendien levert deze methode slagzaad op en géén zaaizaad.
34

  

   Het waterroten kan plaatsvinden in stilstaand koud water, in stromend koud water of in warm water.
35

 Bij het 

roten in stilstaand koud water werd het vlas in een sloot of put met stilstaand water gelegd en met modder 

onder water gehouden. Het lint werd hiervan blauwachtig van kleur, het vlas was dan ook bekend als blauw 

vlas.
36

 Dit proces duurde één tot drie weken.
37

 Deze methode werd in Groningen en in de zuidwestelijke 

provincies gebruikt. Het Zuid-Hollandse vlas behoorde met het Leie-vlas uit België tot de fijnste 

handelssoorten.
38

  

                                                      
31

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 20. 
32

 A.A.C. Reedijk, ‘De vlasindustrie der Zuid-Hollandsche eilanden’, in: Economisch-statistische berichten 29 (1944) 
    368 noemt ook nog chemisch roten, waarbij het strovlas wordt gekookt samen met chemicaliën. In de meeste  
    gevallen leverde deze methode geen goede resultaten op, de vezel werd te zwak en weinig elastisch. In de jaren  
    vijftig werd door de N.V. Novivlas nog een proef gedaan met het groen onthouten, waardoor het rootproces  
    kon worden overgeslagen. Het rendement was minder dan verwacht en in 1964 stopte de productie. 
33

 Dewilde, 20 eeuwen vlas, 190 en L.J.A. de Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking in Nederland (Wageningen, 1941) 68  
    noemen dit ook veldroten. 
34

 Slagzaad is minderwaardig lijnzaad, dat naar de olieslagerijen gaat; Brouwers, De vlasserij, 128. 
35

 Roten in stilstaand koud water werd ook wel modderroot of slootroot genoemd en roten in stromend koud  
    water werd ook wel rivierroten genoemd. Brouwers, De vlasserij, 90.  
36

 Blauwgroen volgens Everwijn, Beschrijving I, 327; een donkere blauwe kleur volgens De Zeeuw, Van lijnzaad tot  
    vlaslint, 34. 
37

 Dewilde, 20 eeuwen vlas, 190. Brouwers, De vlasserij, 55 noemt acht tot veertien dagen; De Zeeuw, Van lijnzaad  
    tot vlaslint, 34 heeft het over ongeveer twee weken; ’s-Gravendeel 1593-1993: uit de geschiedenis van het dorp aan de 
    Kil  
    (’s-Gravendeel, 1993) 232 noemt tien tot veertien dagen. 
38

 Everwijn, Beschrijving I, 327. De hoge kwaliteit wordt bevestigd door Damsma en Noordegraaf, ‘Een vergeten  
    plattelandsnijverheid’, 150. 
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   Bij het roten in stromend koud water werd het vlas in bakken gestapeld, die met behulp van zware stenen 

onder water werden gehouden. Het voordeel van deze methode was dat er geen modder bij nodig was, 

integendeel het stromende water spoelde direct het vuil weg. Het vlas kreeg bij deze werkwijze een blanke 

kleur.
39

 Deze manier van roten duurde zeven tot tien dagen, werd vooral gebruikt in West-Vlaanderen en werd 

wel de Kortrijkse methode genoemd.
40

 In Nederland werd deze rootmethode onder andere toegepast in 

Rijsoord en Maasdam op de Zuid-Hollandse eilanden. 

   Omstreeks het begin van de twintigste eeuw kwam het warmwaterroten op.
41

 Volgens Kleyburg  leidde 

vooral de oorlogsperiode 1914-1918 tot een betrekkelijk grote uitbreiding.
42

 Naar schatting werd in 1933 25% 

van het bewerkte vlas met warm water geroot, in 1943 is dat percentage gestegen tot zestig procent. 

Nederland heeft dan 44 warmwaterroterijen tegen naar schatting twintig in 1933. Meer dan de helft (23) nam 

Zuid-Holland voor zijn rekening.
43

 Een warmwaterroterij bestond uit een aantal betonnen bakken met een 

stookhuis waarin een grote ketel stond. De bakken waren eerst ongeveer vijftig kubieke meter, later zeventig 

kubieke meter, waarin één hectare vlas kon worden geroot of meer.
44

  De eerste bakken werden in de 

fabrieksloods gebouwd en hadden een opening van boven, waardoor het vlas in en uit de bakken werd 

gehaald en dat kon worden afgesloten met een luik. De latere buitenbakken waren van boven dicht en hadden 

een schuifdeur in de voorkant voor het vullen en lossen van de bak. Als stookmateriaal voor de ketel werden 

scheven, het afval bij het zwingelen, kolen en later stookolie gebruikt. Het water in de rootbakken was 

ongeveer dertig graden Celsius en door de temperatuur van het water werd het rotingsproces aanmerkelijk 

versneld.
45

 Dit duurde maar twee tot drie dagen.
46

 Het warmwaterroten leverde wit vlas op. Voor het 

warmwaterroten was veel water nodig, dat na het roten sterk verontreinigd werd geloosd op de sloot of de vliet 

tot de komst van de Wet op de Waterverontreiniging in 1970. De stijgende kosten voor arbeid en energie en 

de milieuheffingen hebben het warmwaterroten uit Nederland doen verdwijnen. 

   Het keuren van geroot vlas vereiste grondige vakkennis. Enkele vlasstengels werden uit de root getrokken 

en tussen duim en vingers op verschillende plaatsen geknikt. Als de houtkern er los uitgetrokken kon worden, 

zonder dat er vezels aan vast bleven zitten, dan was het vlas ‘gaar’ (zie foto 3). Als het rotingsproces te vroeg 

werd afgebroken, dan gaf dat later problemen bij het zwingelen. Was het vlas te gaar, dan ontstond er te veel 

afval in de vorm van lokken en snuit.
47

  

 

                                                      
39

 Levert volgens De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 68 geel vlas op. Volgens ‘Beschrijving der vlascultuur’, 105  
    levert het wit vlas op. 
40

 Dewilde, 20 eeuwen vlas, 190. Volgens Everwijn, Beschrijving I, 327 duurt het acht tot twaalf dagen. Volgens  
    ’s-Gravendeel 1593-1993, 234 duurt het tien tot veertien dagen. 
41

 Everwijn, Beschrijving I, 327 en Kleyburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 119 noemen het lauwwaterroten. 
42

 Kleijburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 119. 
43

 ‘De toenemende beteekenis van de Nederlandsche vlasnijverheid’, in: Economische Voorlichting 1 (1943) 671. 
44

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 37. De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 74, noemt 4000-5000 kilo gerepeld  
    strovlas per rootbak; in één kubieke meter wordt tachtig kilo gerepeld vlas geroot volgens De Jonge, Vlasteelt en     
    vlasbewerking, 84. 
45

 Dewilde, 20 eeuwen vlas, 191. De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 74 noemt 32-34 graden. Reedijk, ‘De  
    vlasindustrie’, 367 noemt 35 graden Celsius. 
46

 Dewilde, 20 eeuwen vlas, 191; volgens Jongbloed, Enige economische aspecten, 37 duurt het vier tot zeven dagen;    
    volgens Brouwers, De vlasserij, 61 duurt het drie tot vijf dagen; volgens De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 39  
    liep de duur nogal uiteen, gemiddeld vier dagen; De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 74 noemt drie tot vier  
    dagen; ’s-Gravendeel 1593- 1993, 234 heeft het over tachtig tot negentig uur. 
47

 Streekmuseum, inv.nr. S 806, De Zeeuw, De Hoeksche Waard. 
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Na het roten werd het vlas op de weiden uitgezet in kegels om te drogen, maar ook om het vlas een door de 

zon gebleekte kleur te geven (zie foto 4).
48

 Als het vlas aan de buitenzijde voldoende droog was, moest het 

vlas binnenstebuiten gekeerd worden, zodat ook de binnenlaag kon drogen. Er werden twee of drie kegels 

tegen elkaar gezet, die samen een hok vormden. Na het roten en drogen werd het vlas gebonden (zie foto 6) 

en naar de schuur gebracht tot het tijdstip van zwingelen was aangebroken.  

Oorspronkelijk was dit een werkvoorraad voor de winter, maar toen de vlasserij door de mechanisatie  

begin twintigste eeuw een continubedrijf werd, was het de dagvoorraad voor het zwingelen. Toch werd ook 

voor de winter voldoende voorraad bewaard, omdat men dan niet kon roten. Het rootseizoen liep van eind 

maart tot in oktober, omdat in de periode van november tot maart de weersomstandigheden het drogen 

verhinderden. Er zijn wel pogingen gedaan om het vlas machinaal te drogen, maar door de zeer hoge kosten 

heeft dit geen grote toepassing gekregen. In ’s-Gravendeel is deze methode nooit toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48

 Kegels volgens Streekmuseum, inv.nr. S 806, De Zeeuw, De Hoeksche Waard en De Zeeuw, Van lijnzaad tot  
    vlaslint, 36; hokken volgens Brouwers, De vlasserij, 64; Kleyburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 120 en Jongbloed,  
    Enige economische aspecten, 37 hebben het over kapellen. 

  

Foto 3 (links) en 4 (rechts). Het keuren van het vlas, als het lint voldoende van de houtstengel 
is losgekomen, dan is het vlas ‘gaar’ (foto 3). Het kegelen van het gerote vlas (foto 4).  
Foto’s C.S. van der Linden. 

 

 
Foto 5 (links) en 6 (rechts). Foto 5: van links naar rechts: het gerepelde vlas is gebonden met twee 
biesbanden, gereed voor roten, na roting opgezet als kegel en als gekeerde kegel en droog 
opgebonden vlas, nu met één band. Foto 6: opbinden van droog vlas met biesband.  

Foto’s C.S. van der Linden 
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2.2.3 Braken en zwingelen 

Het braken en zwingelen waren erop gericht de houten stengel, waar de vezelbundels door het roten nu los 

rondom lagen, te verwijderen. Na het drogen van het gerote vlas werd de houtcilinder in de stengel in stukjes 

gebroken door middel van braken. Het braken gebeurde met de hand met een braakhamer of handbraak. 

Eind negentiende eeuw werd de handbraak (zie tekening 4) vervangen door de rolbraak of tonbraak (zie 

tekening 5), die eerst ook met de hand bediend werd en vanaf ongeveer 1900 machinaal werd voortbewogen. 

Door het braken spleet en opende de bast, die de vezels bevat, waardoor het zwingelen gemakkelijker ging. 

De gebroken hout- en bastdeeltjes, de scheven genoemd, werden na het braken door zwingelen verwijderd. 

Tijdens het zwingelen gingen ook vezels kapot. Deze korte en stukgeslagen vezels werden met de scheven 

uit de turbines afgevoerd. Dit waren de lokken of klodden, een vrij waardevol bijproduct van het vlas. De 

lokken werden soms direct verkocht aan een lokkenboer, die de lokken verder zuiverde door ze opnieuw te 

braken en te zwingelen. Het zwingelen met de tribune gaf meer afval in de vorm van lokken dan het 

handzwingelen.
49

 Het zwingelseizoen begon in de herfst en duurde tot het voorjaar, omdat er ’s-winters weinig 

werk op het land was. In de meer fabriekmatige bedrijven was dat minder van belang.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot begin twintigste eeuw zwingelde men thuis in de zwingelkooi, een losstaand of aan het huis vastgebouwd 

schuurtje, of bij een vlasser of landbouwer in de zwingelkeet. Het zwingelen gebeurde eerst met een stok en 

later met een zwingelbord (zie tekening 6). De zwingelmolen, de eerste vorm van mechanisatie, werd tussen 

1900 en 1920 ingevoerd (zie tekening 7). In 1907 werd de zwingelmolen op de Zuid-Hollandse eilanden 

slechts zelden gebruikt, rond 1910 was het handzwingelen vrijwel verdrongen door de zwingelmolen en vooral 

vanaf 1918 vonden de zwingelmolens snel ingang in het kleinbedrijf.
51

 De zwingelmolen was eerst een 

trapmolen. Ook vrouwen en meisjes gingen nu zwingelen. In de Hoeksche Waard deed een spotrijm in die 

dagen, toen de vrouwen nog in klederdracht liepen, de ronde:

                                                      
49

 ’s-Gravendeel 1593-1993, 237. 
50

 Kleijburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 121. 
51

 Kleijburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 121. 

 

Tekening 4. Handbraak.  

Bron: Dewilde, 20 eeuwen vlas. 
Tekening 5. Halfmechanische 
rolbraak. Bron: Dewilde, 20 
eeuwen vlas. 
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‘‘s-Zondas lôôpe ze in de crinolien  

’s-Maandas staan ze an ’t zwingelmesien’.
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwingelmolen aangedreven door motoren of stoommachines verscheen vanaf 1920. Het stof werd 

afgezogen en rechtstreeks naar buiten geblazen. In de jaren dertig verschenen de eerste vlasturbines, 

waarmee het vlas volautomatisch achter elkaar gebraakt en gezwingeld werd (zie foto 7). In de volksmond 

werd deze machine meestal tribune of tribuun genoemd. Naar schatting telde Nederland in 1933 tien turbines 

en in 1943 66.
53

 De turbines kwamen eerst uit België, later werden ze gemaakt door Dirk Barth in ‘s-

Gravendeel. De lokken en scheven werden automatisch weggezogen naar een aparte ruimte, dat men het 

‘duvelhok’ noemde. Daar stond de duvel, een schudmachine, die lokken en scheven van elkaar scheidde. De 

man die de balen scheven weghaalde en de lokken opruimde was de ‘duvelaar’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Opmaken  

De laatste handeling, voordat het vlas naar de spinnerijen ging, bestond uit het kammen met de hand en het 

zuiveren van het vlas van onregelmatigheden. Omdat in de top vaak knoopjes zaten haalde men die nog even 

over de hekel, een plank met rechtopstaande ijzeren tanden. Het afval dat bij het opmaken ontstond werd 

snuit genoemd. Na het opmaken werd het vlaslint samengebundeld in balen van honderd kilo.
54

  

                                                      
52

 Streekmuseum, inv.nr. S 806, De Zeeuw, De Hoeksche Waard. 
53

 ‘De toenemende beteekenis’, 671. 
54

 Vroeger (volgens Dewilde, 20 eeuwen vlas, 384 voor 1926) bevatte een baal vlas 36 stenen van 2,82 kg of 101,5 
    kg (Brouwers, De vlasserij, 88). In Engeland was de eenheid steen (stone), d.w.z. 2,82 kg. Er gingen 36 stenen in  

 

Tekening 6. Zwingelbord en –spaan.  

Bron: De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 49. 

 

Tekening 7. Zwingelmolen.  

Bron: Dewilde, 20 eeuwen vlas, 338. 

 
  

Foto 7. Vlasturbine. Van links naar rechts: start met brakelgedeelte, middendeel en einde met 

gezwingeld vlas. Fotocollectie A.B. de Jong. 
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   Voor de Zuid-Hollandse eilanden was de handel in vlaslint op Rotterdam geconcentreerd. Men ging met een 

monstersteen naar de beurs en bood de partij te koop aan. De vlaskopers of exporteurs deden een bod, de 

vlasser vroeg een prijs en na veel of weinig heen en weer bieden werd de koop gesloten.
55

 Ook kwamen de 

vlaskopers op het bedrijf zelf. Na de Tweede Wereldoorlog werd geen vlas meer verkocht aan de beurs, maar 

kwamen de vlaskopers uitsluitend op de bedrijven zelf hun voorraad kopen.
56

 De waarde van het vlaslint kon 

aan grote stijgingen en dalingen onderhevig zijn. In tijden van oorlog liepen de prijzen op tot waanzinnige 

hoogten, maar in perioden van economische rust kon de vlasserij zich nauwelijks staande houden. 

Bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog werden prijzen tot f 7,- (€ 3,17) betaald en vrij kort erna nog maar  

f 0,70 (€ 0,32).
57  

 

2.3 Eindproducten 

 

Alle producten, die tijdens de vlasbewerking vrijkwamen, werden gebruikt. In onderstaand schema (schema 2) 

is te zien welke producten het vezelvlas opleverde en tussen haakjes waarvoor het product werd gebruikt. 

 

Schema 2. Gebruik van producten ontstaan tijdens de vlasbewerking. 

Na het repelen levert 1000 kilo ruw vezelvlas het volgende op
58

 
59

 
60

: 
o 220 kilo zaadbollen 

o 90 kilo bolkaf (veevoer) 
o 120 kilo lijnzaad  

o goede kwaliteit: 
o 120 kilo zaaizaad 

o slechte kwaliteit: 
o 82 kilo lijnkoeken (veevoer) 
o 32 kilo lijnolie (gebruikt voor het bereiden van verf, lak, stopverf, 

 vernis, zeep, linoleum, kunsthars, preserveren van visnetten en 
 toegepast in de farmacie en als spijsolie) 

o 30 kilo bolraap 
o na het braken levert dit 25 kilo bolraap (drainagemateriaal) 

o 740 kilo gerepeld vlas 
 

De 740 kilo gerepeld vlas levert na het roten 580 kilo geroot vlas. Na het zwingelen levert dit gerote vlas het 
volgende op: 

o 70 kilo ruwe lokken (touw, mindere en grovere kwaliteit gebleekt linnen) 
o 390 kilo scheven

61
: als brandstof gestookt, later werden de volgende producten gemaakt: 

o 370 kilo gezuiverde scheven (meubelplaten, bouwplaten en isolatiemateriaal) 
o 20 kilo afval (papier, bankpapier, sigarettenpapier, luchtpostpapier) 

o 120 kilo vlaslint  
 

 

Het vlaslint werd in de spinnerijen tot garens gesponnen, die tot linnen stoffen werden geweven. Tot aan het 

begin van de negentiende eeuw waren er in West-Europa slechts drie textielvezels die een rol van betekenis 

speelden: vlas, hennep en wol. In de loop van de negentiende eeuw werd katoen een serieuze concurrent 

voor vlas. Hennep is qua grovere garens de grootste concurrent van vlas en katoen is dat voor de fijnere 

                                                                                                                                                                 
    een baal en tien zulke balen hadden het gewicht van een Engelse ton, namelijk 1015 kg (netto). De Engelsen  
    zelf rekenden er het tarra bij, zodat een Engelse baal een gewicht had van 103 kg (bruto).  
55

 Brouwers, De vlasserij, 81. 
56

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 58. 
57

 Brouwers, De vlasserij, 83. 
58

 Cevaal en Hartmans, Bedrijfseconomische perspectieven, 45. 
59

 Jongbloed, Enige economische aspecten, 39 wijkt soms hiervan af: 100 kilo lijnzaad, 40 kilo bolraap. Noemt extra 30  
    kilo zand en slik. Komt ook op 740 kilo gerepeld vlas, dat volgens hem 55 kilo vlas oplevert na het roten. 350 
    kilo scheven, 80 kilo lokken, 110 kilo vlaslint. Noemt extra 10 kilo afval.  
60

 Afwijkende hoeveelheden De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 67: 100-110 kilo bolkaf, 150-175 kilo lijnzaad, 10- 
    20 kilo bolraap, 700 kilo gerepeld vlas dat 540 kilo geroot vlas oplevert. 30-40 kilo lokken, 350-380 kilo  
    scheven, 110-120 kilo vlaslint. 
61

 Eeuwenlang werden scheven gebruikt als brandstof voor haarden, kachels, bakovens bij bakkers en voor de  
    stoomketel in de warmwaterroterijen. In de jaren vijftig begon men scheven te gebruiken als bouwplaten en  
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garens. De vlasvezel, de sterkste natuurlijke vezel, zwelt op in natte toestand en de sterkte neemt dan toe. De 

vlasvezel pluist weinig door haar lengte. De vlasvezel is taaier en is een goede warmtegeleider, maar is 

minder elastisch dan de katoenvezel.
62

 Door deze eigenschappen werd vlas gebruikt voor verschillende 

doeleinden (zie schema 3).
63

  

 

Schema 3. Producten gemaakt van vlas. 

Industriële producten: 

 Zeildoek, zwaardoek, canvas. 

 Zakken, zoals postzakken. 

 Filterdoek, als geen chemische bestendigheid nodig is. 

 Brandslangen. Omdat vlasvezels in natte toestand opzwellen, worden de dichtgeweven 
brandslangen snel vrijwel waterdicht. 

 Naaigarens voor de schoenindustrie, zeilmakersgaren etc. 
 
Huishoudtextiel: 

 Tafellinnen. De natuurlijke blijvende glans en onregelmatigheid geven het tafellinnen een apart 
cachet. 

 Lakens en slopen van linnen zijn sterk en koel. 

 Huishoudgoed. Doordat vlas niet pluist, is het bijzonder geschikt als droogdoek voor kristal en 
glaswerk, handdoeken en zakdoeken. 

 
Interieurstoffen: 

 Bekledingsstoffen voor stoelen 

 Gordijnen 

 Matrasovertrekken 
 
Kleding: 

 Linnen kleding, onder andere overhemden, zijn koel, hebben een mooie glans en zijn sterk. Linnen 
bezit een sterk waterabsorptievermogen en droogt snel, waardoor het geschikt is voor tropenkleding. 

 
Militaire toepassingen: 

 Schietkatoen 

 Hospitaallinnen    

 Vliegtuigvleugels 

 Parachutistenuitrusting 

 Uniformen 
 
Overige doeleinden: 

 Schildersdoek
64

 

 

                                                                                                                                                                 
    isolatiemateriaal. Streekmuseum, inv.nr. S 806, De Zeeuw, De Hoeksche Waard. 
62

 Jongbloed, Enige economische aspecten, 27. 
63

 Jongbloed, Enige economische aspecten, 28. 
64

 ’s-Gravendeel 1593-1993,  223. 
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Uit dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat de vlasserij bestaat uit de vlasteelt, een landbouwactiviteit, en de 

vlasbewerking, een landbouwnijverheid. Bij de teelt zijn de bemesting en de onkruidbestrijding belangrijk. Het 

handmatig oogsten van vlas was zeer arbeidsintensief en werd pas omstreeks de jaren vijftig van de twintigste 

eeuw overgenomen door de vlasplukmachine. 

   Tijdens de vlasbewerking werd het vlaslint losgemaakt uit de vlasstengel. De bewerkingen waren 

achtereenvolgens repelen, roten, braken, zwingelen en opmaken. Vooral het roten was van groot belang voor 

de kwaliteit van het vlaslint. Uiteindelijk levert duizend kilo ruw vlas ongeveer 120 kilo vlaslint op. De 

vlasbewerkingen waren zeer arbeidsintensief. In de loop van de twintigste eeuw werden machines ingezet. Bij 

het roten werd vanaf het begin van de twintigste eeuw het slootroten langzaamaan vervangen door 

warmwaterroten. Het vullen en leeghalen van de rootbakken bleef handwerk. Rond 1900 werd het braken al 

machinaal gedaan, gevolgd door het zwingelen met de mechanische zwingelmolen. In de jaren dertig 

verschenen de eerste vlasturbines, die het vlas volautomatisch braakten en zwingelden. De eerste 

repelmachine werd vanaf de jaren dertig ingezet, in de jaren vijftig gevolgd door een gecombineerde machine, 

waarmee het vlas werd gerepeld, geschoond en gebonden. 

   Door verschillende goede eigenschappen werd vlas voor zeer diverse doeleinden gebruikt: van kleding tot 

stoffen voor het interieur, het huishouden en de industrie en voor militaire toepassingen. Niet alleen het 

vlaslint werd gebruikt ook de verschillende andere vlasproducten werden verwerkt. 
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3 De vlasserij in Europa en Nederland  

 

Om de vlasserij van ’s-Gravendeel in een groter verband te plaatsen, zal in dit hoofdstuk eerst aandacht 

worden besteed aan de vlasserij in Europa en Nederland. 

 

3.1 Europa    

 

3.1.1 Vlasteelt in Europa 

Ruim 3000 jaar voor onze jaartelling werd vlas al bewerkt in het Midden-Oosten. De Egyptische farao’s 

werden gewikkeld in linnenwindsels en veel mummies waren gehuld in linnenstoffen. Over de verspreiding 

van de vlascultuur naar West-Europa is geen precieze datering bekend, maar historische vondsten tonen aan 

dat omstreeks het begin van onze jaartelling het vlas in heel West-Europa bekend is geweest.
1
 

   Vezelvlas werd uitsluitend in de vochtige, koele streken van de wereld geteeld, zoals West-Europa. Binnen 

Europa, maar ook in de wereld, was Rusland verreweg het grootste productiegebied, zoals blijkt uit grafiek 1 

(zie ook bijlage 4). Rusland verbouwde ongeveer 75% tot 79% van het wereldareaal aan vezelvlas.
2
 In 

Nederland was de verbouwde oppervlakte tussen 1924 en 1939 gelijk aan 1% van het Russische vlasareaal.
3
 

Dit percentage wordt voor latere jaren bevestigd door de Food and Agriculture Organization (FAO): tussen 

1954 en 1970 was het Nederlandse vlasareaal gemiddeld 1,4 % van het Russische areaal.
4 
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Grafiek 1. Wereldareaal vezelvlas 1954-1970. Bron: FAO Yearbook of food and agricultural statistics (Rome, 
1948-1957) en FAO Production yearbook (Rome, 1959-1970) 

 

De concurrentiemogelijkheden van het Westen lagen in de hoge opbrengst per hectare en in de kwaliteit van 

het vlasstro en het vlaslint. Het vlasstro uit Nederland, België en Noord-Frankrijk behoorden tot de beste in de 

wereld.
5
  Vooral Nederland en België hadden ruim drie maal zoveel opbrengst als Rusland. In de jaren 1924 

tot 1938 was het gemiddelde lintrendement in Rusland 237 kilo per hectare, in Frankrijk 724, in Nederland 786 

                                                      
1
 Jongbloed, Enige economische aspecten, 10. 

2
 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 17 en Jongbloed, Enige economische aspecten, 119. FAO Yearbook of food and    

  agricultural statistics (Rome, 1948-1958) en FAO Production yearbook (Rome, 1959-1970). 
3
 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 21. 

4
 FAO Yearbook of food and agricultural statistics, 1948-1958 en FAO Production yearbook, 1959-1970. 

5
 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 22. 
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en in België 814 kilo per hectare.
6
 De verschillen werden veroorzaakt door het klimaat, door hoogwaardig 

zaaizaad en betere teelttechnieken, zoals het gebruik van kunstmest, mechanisatie en gewasbescherming.  

   Uit de statistieken van de FAO (zie grafiek 2) blijkt duidelijk dat vooral de vlasopbrengsten van Nederland en 

België vanaf 1956 fors gestegen zijn. Rond 1963 liggen de rendementen van Nederland, België en Frankrijk 

ongeveer op eenzelfde niveau. Het rendement in Rusland is vanaf 1956 slechts iets hoger geworden dan het 

gemiddelde rendement van 1924-1938.  
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Grafiek 2. Opbrengst vlaslint en vlaszaad per hectare in Nederland, België, Frankrijk, Europa (zonder 
Rusland) en Rusland 1956-1969. Bron: FAO Production yearbook, 1956-1969. 
 

De kwaliteit van het Russische vlas was duidelijk lager, maar het vlas was wel goedkoper. Twee voorbeelden 

kunnen dit verduidelijken. Door de lage prijzen waartegen de Russen in 1957 hun vlas aanboden, werd in 

West-Europa zelfs gesproken in termen van dumping. Dit had duidelijk zijn weerslag op de West-Europese 

vlasproductie. Het vlasareaal daalde in 1959 ongeveer 48% t.o.v. 1956.
7
 In 1970 stelde de Europese 

Gemeenschap een hectaretoeslag in voor vezelvlas, omdat de vlasteelt in de gemeenschap werd bedreigd 

door de grote invoer van goedkoop vlasstro uit de USSR.
8
 De aanvoer van Russisch vlas was niet constant. 

Rusland verscheen in 1956 plotseling weer als exporteur op de West-Europese vlasmarkt, nadat het sinds 

1939 praktisch van deze markt was weggebleven.  

 

3.1.2 Vlasbewerking in Europa 

Zoals Rusland overheerste in de vlasteelt, zo was de Vlaamse vlasindustrie in West-Europa sterk dominant in 

de periode 1929 tot 1938, zoals uit tabel 1 blijkt.  

                                                      
6
 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 22. 

7
 FAO Yearbook of food and agricultural statistics, 1948-1958 en FAO Production yearbook, 1959-1970. 

8
 C.J. Riensema, R.A.C. Koster en Th.J.H.M. Hutten, Vlas 2000. Structuur en afzetperspectieven van de vlassector in  

  Nederland (Den Haag, 1990) 96. 
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Tabel 1. Uitvoer van gezwingeld vlas uit België, Nederland en Frankrijk (x 100.000 kilo) 1929-1938
9
 

Jaar België Nederland Frankrijk Jaar België Nederland Frankrijk 

1929 281 41 7 1934 306 45 28 

1930 271 24 6 1935 295 56 22 

1931 247 14 8 1936 307 52 29 

1932 225 17 10 1937 315 60 35 

1933 261 32 10 1938 373 64 35 

 

De Belgische nijverheid had in verschillende opzichten een voorsprong op de Nederlandse vlasindustrie. 

België had beter rootwater en meer vakkennis, waardoor zij een beter product kon leveren. Bovendien gaf de 

Belgische overheid, in tegenstelling tot de Nederlandse, financiële steun bij proefnemingen om de 

werkmethoden te verbeteren.
10

 In België was de vlasindustrie, vooral de roterijen, voor de Tweede 

Wereldoorlog moderner dan de industrie op de Zuid-Hollandse eilanden. De productiekosten van de Zuid-

Hollandse vlasindustrie zijn steeds hoger geweest dan die van de Belgische nijverheid.
11

  

   Als we kijken naar de procentuele verdeling van de productie van bewerkt vlas in West-Europa (zie tabel 2), 

dan is de situatie vanaf 1956 anders: in Nederland, België en Frankrijk werd ongeveer evenveel vlas bewerkt. 

Vanaf 1961 groeide het aandeel van de Franse vlasbewerking sterk ten opzichte van de productie in België en 

Nederland. In 1961 neemt Frankrijk 48% voor zijn rekening, wat in 1970 zelfs is gegroeid tot 69%. 

Vermoedelijk ligt de oorzaak hiervan in de subsidies, die Frankrijk gaf aan de vlasindustrie, in tegenstelling tot 

Nederland en België. 

 

Tabel 2. Productie gezwingeld vlas in Nederland, België en Frankrijk 1956-1970 (x 1000 ton)
12

 

Jaar Nederland België Frankrijk Jaar Nederland België Frankrijk 

1956 32% 34% 34% 1964 23% 27% 50% 

1957 31% 34% 34% 1965 23% 27% 51% 

1958 28% 41% 31% 1966 18% 23% 59% 

1959 28% 33% 39% 1967 13% 18% 69% 

1960 30% 34% 36% 1968 16% 22% 63% 

1961 24% 28% 48% 1969 14% 22% 64% 

1962 24% 30% 46% 1970 19% 12% 69% 

1963 23% 27% 49%     

 

3.1.3 Concurrerende vezels 

Eeuwenlang was linnen, gemaakt van vlas, de belangrijkste plantaardige textielvezel in Europa, zoals wol 

domineerde onder de dierlijke vezels. In de negentiende eeuw veranderde de positie van vlas door de 

opkomst van andere textielvezels, voornamelijk katoen. Bij de bewerking heeft katoen een voorsprong op 

vlas, omdat er minder handelingen nodig zijn. Roten en zwingelen zijn extra werkzaamheden, die bij de 

katoenbewerking niet nodig zijn. Tot ongeveer 1800 was katoen voor West-Europa  een buitenlands product 

dat relatief schaars en duur was. In deze periode lag de katoenprijs hoger dan de vlasprijs. In 1793 werd in 

Amerika een machine, de ‘cotton gin’ gemaakt, die het ontpitten en reinigen van katoen enorm versnelde. 

Door de productieverhoging, die hier het gevolg van was, halveerde binnen enkele jaren de 

katoenvezelprijs.
13

 In de loop van de negentiende eeuw neemt de voorsprong van katoen op vlas steeds meer 

toe. Maar in de periode 1861-1865 maakte de vlasindustrie een ongekende bloeiperiode door, omdat de 

                                                      
9
 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 29. 

10
 J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen, 1976) 125. 

11
 Reedijk, ‘De vlasindustrie’, 368. 

12
 FAO Yearbook of food and agricultural statistics, 1956-1958 en FAO Production yearbook, 1959-1970. 

13
 Jongbloed, Enige economische aspecten, 14. 
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aanvoer van Amerikaanse katoen, de grote leverancier, wegvalt door de Amerikaanse burgeroorlog. Door 

deze katoenschaarste steeg de prijs van katoen en werd katoen duurder dan vlas. Maar de concurrentie van 

katoen is na 1865 opnieuw duidelijk voelbaar als de katoenaanvoer vanuit Amerika weer op gang komt. In de 

Eerste Wereldoorlog en kort daarna kent het vlas nogmaals een bloeiperiode, weer door de schaarste van de 

katoenvezel in Europa, maar ook door de toegenomen behoefte van de West-Europese legers. Na 1949 werd 

katoen weer duurder dan vlas. Jongbloed geeft hier twee oorzaken voor.
14

 De eerste oorzaak was de 

prijspolitiek van de Amerikaanse autoriteiten, die de katoenprijs zodanig hoog hielden dat ook kleine 

katoenproducenten nog lonend konden produceren. De tweede oorzaak was de Russische prijspolitiek ten 

aanzien van het vlas, waardoor na 1956 grote Russische vlasexporten naar Europa kwamen tegen lage 

prijzen.  

   De katoenproductie is vanaf 1880 aanzienlijk toegenomen (zie grafiek 3). De vlasproductie is ongeveer 

gelijk gebleven vanaf begin twintigste eeuw, met uitzondering van een daling tussen de periode 1920-1929. 

Het vlas kon zich toch staande houden dank zij drie niet te evenaren eigenschappen: goede warmtegeleiding, 

grote duurzaamheid en sterkte en het pluist niet.
15
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Grafiek 3. Procentueel aandeel van vezels 1800-1956. Bron: Jongbloed, Enige economische aspecten, 69.  
 
Rond 1920 kwam een andere concurrent van het vlas op, namelijk de kunstmatige vezels. Vooral vanaf de 

jaren zestig in de twintigste eeuw werden de synthetische vezels, zoals rayon en nylon, een serieuze 

concurrent van de natuurlijke vezels. (zie grafiek 4). 
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Grafiek 4. Wereldvezelverbruik in procenten 1960-1972.Bron: Cevaal en Hartmans, Bedrijfseconomische 
perspectieven, 9. 
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 Jongbloed, Enige economische aspecten, 76. 
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 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 7-8. 
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3.2 Nederland 

 

Wanneer in Nederland voor het eerst vlas werd verbouwd en verwerkt is niet precies bekend. Het is wel zeker, 

dat de Germanen hun linnenkleding uit vlas maakten en het zijn waarschijnlijk de Saksische stammen 

geweest, die de vlasnijverheid naar Nederland hebben gebracht.
16

 Uit schaarse gegevens blijkt dat in 1669 uit 

Rotterdam twee à drie miljoen pond ongehekeld vlas en 8.000-10.000 ton lijnzaad werd uitgevoerd. In het 

begin van de achttiende eeuw is de vlasteelt al van grote betekenis in Nederland in de vorm van een 

bloeiende huisindustrie, waarbij het vlas op de boerenbedrijven zelf tot ruw linnen werd verwerkt, grotendeels 

om in de eigen kleding- en linnenbehoefte te voorzien. 

   De vlasteelt en vlasindustrie waren oorspronkelijk nevenactiviteiten van landbouwers tijdens de winter, als er 

weinig op de boerderij te doen was. Meestal werden meerdere gewassen verbouwd om te zorgen voor een 

gelijkmatige verdeling van de arbeid over de maanden van het jaar. De verschillende gewassen moeten 

namelijk op verschillende tijden worden gezaaid en geoogst. Het verbouwen van verschillende gewassen 

beperkt bovendien het economisch risico van het landbouwbedrijf. De prijzen van veel akkerbouwproducten 

schommelen nog al en het weer en bepaalde plantenziekten zorgen ervoor dat de opbrengst sterk uiteen kon 

lopen.
17

 

   Eind achttiende eeuw verschuift de vlasteelt van de zandgronden naar de kleigronden. Rond 1850 

betekende de vlascultuur in Drente, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Limburg vrijwel niets meer.
18

 De 

vlascultuur op de zandgronden, waar het vlas in het huisgezin werd bewerkt, was teruggedrongen tot enkele 

afgelegen streken. Maar op de vruchtbare kleigronden was een bloeiende afzonderlijke industrie ontstaan 

rond 1780.
19

  

 

3.2.1 Vlasteelt in Nederland 

Het aantal hectaren dat met vlas werd ingezaaid was aan schommelingen onderhevig, zoals in onderstaande 

grafiek (grafiek 5 en bijlage 5) duidelijk te zien is.  
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Grafiek 5. Beteeld oppervlakte vlas Nederland 1851-1974. Bron: Gebaseerd op Mededeelingen (1851-1911) 
en De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint (1901-1974), 76. 
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 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 14. 
17

 G. Minderhoud, De Nederlandse landbouw (Haarlem, 1952) 33-34. 
18

 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 16. Zie ook bijlage 5. 
19

 ‘Beschrijving der vlascultuur’, 10-11. 
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Het oppervlakte met vlas schommelde van 1851 tot en met 1974 meestal tussen 10.000 en 20.000 hectaren. 

Duidelijke bloeiperiodes, waarin meer dan 20.000 hectaren vlas werden verbouwd, zijn de jaren zestig van de 

negentiende eeuw, toen de Amerikaanse katoenexport door de Burgeroorlog stagneerde, de Tweede 

Wereldoorlog en de jaren vijftig, gedurende de Koude Oorlog en de Koreaanse oorlog. Voor het hoogtepunt in 

de vlasteelt in 1920 heb ik geen verklaring. Dieptepunten zijn vooral de periode van de internationale 

landbouwcrisis die omstreeks 1880 uitbrak, de periode na de Eerste Wereldoorlog, de crisisjaren in de jaren 

dertig van de twintigste eeuw en de periode na 1966, wanneer de neergang in de vlasindustrie duidelijk is 

begonnen. 

   Uit onderstaande grafiek (grafiek 6) blijkt duidelijk dat er een relatie is tussen het aantal beteelde hectaren 

vlas en de vlasprijs. Als de prijs voor het vlaslint daalde, werden er minder hectaren vlas geteeld en 

andersom. 
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Grafiek 6. Beteelde hectaren en vlasprijs in Nederland 1921-1935. Bron: Gebaseerd op Mededeelingen 1921-
1935. 
 

De crisis van de jaren dertig trof de Nederlandse vlasnijverheid hard. Omstreeks 1930 daalde de prijs van vlas 

sterk, waardoor in 1932 steun aan de Nederlandse boeren noodzakelijk werd.
20

 In 1932 werd duidelijk dat de 

crisis niet van korte duur zou zijn. De regering kreeg nieuwe bevoegdheden met de Landbouw-Crisiswet die 

op 27 juli 1934 werd afgekondigd en waarin alle bestaande wetten op landbouwgebied werden ondergebracht. 

Een van de belangrijkste bepalingen van de wet was dat alle landbouw-, tuinbouw- en aanverwante producten 

tot crisisproduct konden worden verklaard. De productie, de verwerking, de handel, het in voorraad hebben, 

het vervoer en de in- en uitvoer van deze crisisproducten konden worden verboden. De regering kreeg de 

bevoegdheid de invoer met invoerrechten te belasten die samen met de heffingen op het binnenlands verbruik 

werden gestort in het Landbouw-Crisisfonds.
21

 Uit dit fonds werden de toeslagen en steun- en 

kredietbedragen betaald.
22

 De lijst met crisisproducten was aanzienlijk.
23

 Ook vlas werd een crisisproduct. 

Rond 1938/1939 stegen de prijzen weer en was de crisis ten einde. Daarna, aanvankelijk met behulp van 

overheidssubsidies, leefde de vlasindustrie weer op. De Tweede Wereldoorlog en de periode erna betekende 

weer een bloeiperiode voor het vlas. Eind jaren vijftig werden grote hoeveelheden Russisch vlas tegen 

dumpprijzen op de West-Europese markt gebracht, waardoor in Nederland, net als in geheel West-Europa, 

het bebouwde oppervlak in 1957 en 1958 daalde.
24

 Tussen 1959 en 1964 bereikte de vlasteelt in Nederland 

                                                      
20

 Volgens Reedijk, ‘De vlasindustrie’, 367 werden de steunmaatregelen in 1935/1936 ingetrokken, volgens 
    Kleijburg, ‘Een halve eeuw vlasserij’, 129 duurde de steun tot en met 1937. 
21

 De heffingen op het binnenlands verbruik waren kunstmatig verhoogde prijzen van allerlei levensmiddelen.  
    Minderhoud, De Nederlandse landbouw, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
22

 Z.W. Sneller, Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940 (Groningen/Djakarta, 1951), 479. 
23

 Sneller, Nederlandse landbouw, 480 noemt: tarwe, andere granen, zetmeel, veekoeken, peulvruchten, aardappelen 
    en aardappelmeel, vlas, cichorei, suikerbieten en suiker, riet en griendhout, rundvee, varkens, pluimvee, eieren,  
    vlees, boter, kaas, melk en melkproducten, margarine, vetten en oliën, groenten, fruit, sierteeltgewassen, vis en  
    turf. 
24

 Jongbloed, Enige economische aspecten, 65. 
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en West-Europa weer zijn oude niveau, doordat via productieafspraken tussen spinnerijen de import van 

Russisch vlas werd beperkt. Na 1964 zakte de vlasteelt in Nederland volledig in. In 1964 werd nog 30.000 

hectare vlas verbouwd, in 1970 zakte dit naar 9.000 hectare en in 1981 werd nog slechts 3.000 hectare vlas 

geteeld. In 1989 lag het areaal rond de 5.600 hectare.
25

 Voor de afname van de vlasteelt in Nederland na 

1964 zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Dit zal in hoofdstuk vier bij het beschrijven van de hoogtepunten 

en dieptepunten in de ’s-Gravendeelse vlasserij verder besproken worden (zie hoofdstuk 4.2.3.2). 

   Dat de vlasnijverheid zich niet hoeft te vestigen in gebieden waar vlas wordt geteeld, blijkt uit het feit dat 

vóór 1933 minder dan de helft van het in Nederland geteelde vlas in Nederland werd verwerkt.
26

 De rest werd 

uitgevoerd. In onderstaande grafiek (grafiek 7 en bijlage 6) is duidelijk te zien dat vrijwel al het onbewerkte 

vlas dat werd uitgevoerd naar België ging, dat immers de vlasbewerking in die periode in Europa domineerde. 
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3.2.2 Vlasbewerking in Nederland 

Ook het grootste deel van het in Nederland bewerkte vlas werd uitgevoerd, niet alleen naar België, maar ook 

naar Groot-Brittannië en Duitsland (zie grafiek 8 en bijlage 7). 
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 Riensema, Vlas 2000, 28. 
26

 ‘De toenemende beteekenis’, 668. 
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Bron: Statistiek van den in-, uit- en doorvoer over het jaar (’s-Gravenhage, 1878-1917); Jaarstatistiek van den 
in-, uit- en doorvoer over .... 1918-1944; Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer van Nederland 1940-
1950; Maandstatistiek van de in, uit- en doorvoer per goederensoort (’s-Gravenhage, 1950-1965). 
 

Na 1780 werd de vlasindustrie een zelfstandige nijverheid, waarin het landbouwproduct vlas in handmatige 

vlasserijen werd bewerkt tot grondstof voor de spinnerij. In 1887 waren er slechts enkele industriële 

ondernemingen in de vlassector, rond 1906 (zie tabel 3) was dit aantal opgelopen tot 33, met ongeveer 

duizend arbeiders. Daarnaast waren er nog vierduizend handmatige vlasbraakhokken en zwingelketen met 

ruim 9.300 arbeiders.
28

  

 

Tabel 3. Gemiddeld aantal handmatige en machinale vlasserijen met het gemiddeld aantal werkzame 
personen per Nederlandse provincie rond 1906

29
  

Provincie Handmatige 
vlasserijen 

Aantal arbeiders Machinale 
vlasserijen 

Aantal arbeiders 

Groningen 240 1.400 9 275 

Friesland 2.840 4.580 1 50 

Zuid-Holland 650 2.260 19 585 

Zeeland 110 420 - - 

Noord-Brabant 160 660 4 115 

Totaal 4.000 9.320 33 1.025 

 

In 1938 werd ruim driekwart van al het vlas in het kleinbedrijf bewerkt, dikwijls in coöperatieve 

warmwaterroterijen. Het grootbedrijf verwerkte een kwart van al het vlas, dat in Nederland werd bewerkt.
30

 

Onder de ongeveer 1700 vlasbedrijven in 1943 waren de volgende ondernemingsvormen te vinden: één 

commanditaire vennootschap, zeven naamloze vennootschappen, 130 vennootschappen onder firma en de 

rest waren eenmanszaken. Hieruit blijkt duidelijk dat de eenmanszaak overheerste. ‘De toenemende 

betekenis’ geeft hiervoor twee verklaringen.
31

 Ten eerste werd de speciale vereiste vakbekwaamheid vaak 

overgedragen van vader op zoon. Bovendien heeft het stedelijk kapitaal geen interesse getoond voor de 

                                                      
27

 In 1944 en 1945 is geen bewerkt vlas uitgevoerd. 
28

 De Jonge, De industrialisatie, 125; Everwijn, Beschrijving I, 330. 
29

 Everwijn, Beschrijving I, 330. 
30

 De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 83; Sneller, Nederlandse landbouw, 470. Beide auteurs geven geen definitie van  
    grootbedrijf. Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische  
    ontwikkeling (z.p., 2000), 289 definiëren het grootbedrijf als een bedrijf met tien personen of meer. 
31

 ‘De toenemende betekenis’, 669. 
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vlasnijverheid, zodat er weinig grootbedrijven zijn opgericht. Om de moderne techniek toch te kunnen 

toepassen zijn de vlassers in het kleinbedrijf gemeenschappelijk roterijen en zwingelarijen gaan exploiteren in 

de vorm van stichtingen, coöperaties of verenigingen. Na 1945 gingen veel kleine bedrijven mechaniseren.
32

  

   De jaren vijftig, de jaren van de Koude Oorlog en de Koreaanse oorlog, betekende een grote opbloei van de 

vlasindustrie. Maar net als de vlasteelt nam ook de vlasbewerking vanaf begin jaren zestig in de twintigste 

eeuw sterk af (voor de oorzaken zie paragraaf 4.2.3.2). In 1961 waren er 281 vlassers met ruim 1300 

werknemers, in 1971 waren er nog 71 vlasverwerkende bedrijven over, waarvan er 37 minder dan twintig 

hectare vlas verwerkten. Mede door de voortdurende inkrimping van het vlasareaal is er door de meeste 

bedrijven niet meer geïnvesteerd in nieuwe productiemiddelen.
33

  

 

3.3 Zuid-Holland 

 

3.3.1 Vlasteelt in Zuid-Holland 

Begin achttiende eeuw verplaatste de vlasteelt zich van de zandgronden in de oostelijke provincies naar de 

kleigronden op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden.
34

 In 1781 werd door de Maatschappij ter bevordering 

van den Landbouw in Amsterdam de volgende prijsvraag uitgeschreven: ‘Welke zijn de oorzaaken, dat de 

vlasteelt, die voor deezen hier te lande aan zo veele handen werk verschafte, tegenwoordig in verval geraakt 

is?’ Uit de inzendingen op de prijsvraag bleek dat niet in alle delen van het land de vlasteelt in verval was 

geraakt. In Zeeland en Zuid-Holland bloeide de vlasteelt volgens J.D. Huichelbos van Liender, lid consultant 

van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam. Tal van vlasboeren op de eilanden ‘tusschen de Maaze en de 

Provintie van Zeeland gelegen’ zijn door de vlasserij vermogend geworden.
35

 Volgens Lambertus Aartsen, 

predikant te Voorhout, die één van de antwoorden op de prijsvraag indiende, was de ‘vlasteelderij’ zeer 

belangrijk in ‘het Land voor Voorne en Putten, gelijk ook in het Land van Strijen en IJsselmonde tot bij en 

omtrent Dordrecht’.
36

 Aan het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw werd in 

Nederland hoofdzakelijk vlas verbouwd in Zeeuws-Vlaanderen, Groningen, Friesland, de Zuid-Hollandse 

eilanden en Noord-Brabant (zie grafiek 9).  

 

                                                      
32

 Jongbloed, Enige economische aspecten, 39. 
33

 Cevaal en Hartmans, Bedrijfseconomische perspectieven, 32. 
34

 Damsma en Noordegraaf, ‘Een vergeten plattelandsnijverheid’, 145 vermoeden dat de oorzaken van de  
    verplaatsing enerzijds de achteruitgang van de linnennijverheid op de zandgronden was, waardoor men daar  
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    zeekleigronden.  
35

 ‘Beschrijving der vlascultuur’, 12. 
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Grafiek 9. Percentage beteelde hectaren vlas per provincie in Nederland 1875-1935. Bron: Mededeelingen, 
1875-1935. 
 

Vanaf 1900 werd ongeveer zestig procent van het vlas geteeld in Zeeland en Groningen gezamenlijk. Het 

aandeel van de provincie Zuid-Holland schommelde in de negentiende eeuw tussen tien en vijftien procent 

van de Nederlandse vlasteelt, tussen 1900 en 1920 daalde dit percentage tot gemiddeld tien procent en na 

1920 nam het aandeel verder af tot rond de zes procent. Na 1935 werd ook veel vlas geteeld in de 

Wieringermeerpolder (Noord-Holland), de Noordoostpolder en de Flevolandpolders in Flevoland.
37

 

   De grondstof voor de vlasserijen in Zuid-Holland werd deels op de eilanden zelf geteeld. Omdat vlas maar 

eens in de zeven jaar op hetzelfde areaal kan worden verbouwd, om de kans op plantenziekten te verkleinen, 

was het areaal vlasgrond op de Zuid-Hollandse eilanden beperkt. Meestal werd tussen 1860 en 1940 

ongeveer op tien procent van het areaal vlas verbouwd.
38

 Vlasboeren verwerkten het zelf verbouwde vlas, 

maar kochten of verbouwden vooral elders vlas, meestal in Zeeland, West-Brabant, Groningen, Noord-

Holland en later in Flevoland. Vlasland kon worden verpacht op conditie van ‘ordinair beraad’ of van 

‘stikstavast’. Bij ordinair beraad werd een pachtsom overeengekomen, die met Sint-Jan (24 juni) nog kon 

worden herzien als het gewas tegenviel. Bij huur op basis van ‘stikstavast’ huurde de vlasser het land tegen 

een vaste prijs en was geen latere verlaging van de huurprijs mogelijk als de opbrengst lager was dan 

normaal. De pachtsom was voor ‘ordinair beraad’ een stuk hoger dan voor ‘stikstavast’. 

 

3.3.2 Vlasbewerking in Zuid-Holland 

De Zuid-Hollandse eilanden waren vanouds het centrum van de vlasbewerking in Nederland en de enige 

streek, die vlas op grote schaal van elders betrok om te verwerken. Al in de achttiende eeuw pachtten de 

Zuid-Hollandse vlassers land in Zeeland, West-Brabant en Noord-Holland om vlas te telen, later ook in 

Groningen en Flevoland.
39

 Na 1750 vond een sterke opleving plaats in de vlasbouw en het vlasbedrijf op de 

Zuid-Hollandse eilanden. De belangrijkste centra van de vlasnijverheid bevonden zich in de dorpen Oud-

Beijerland en later ’s-Gravendeel in de Hoeksche Waard en in Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk/Rijsoord 

op IJsselmonde. De oppervlakte aan vlasland dat buiten de eigen gemeente werd gehuurd, was vele malen 

groter dan het vlasland in de vlasdorpen zelf.
40

 Damsma en Noordegraaf verklaren de concentratie van de 

vlasbewerking op IJsselmonde en in de Hoeksche Waard uit de gunstige fysisch-geografische 

omstandigheden op deze eilanden. Het zeer zoete gehalte en de hoge stand van het slootwater en de 

                                                      
37

  De Wieringermeerpolder is vanaf 1934 in cultuur genomen, later kwamen daar de Noordoostpolder (vanaf  
    1942) en de Flevolandpolders bij (vanaf 1957 en 1968). Interview 4 en Encarta Winkler Prins Naslagbibliotheek. 
38

 Damsma en Noordegraaf, ‘Een vergeten plattelandsnijverheid’, 147. 
39

 ‘Beschrijving der vlascultuur’, 30. 
40

 Damsma en Noordegraaf, ‘Een vergeten plattelandsnijverheid’, 145-146. 
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samenstelling van de kleibodem waren bijzonder geschikt voor slootroten.
41

 Het vlas, ‘Hollands blauw’, was 

verhoudingsgewijs van een zeer goede kwaliteit, waarvoor goede prijzen werd gekregen. Volgens Brouwers 

benaderde de vlasindustrie op verschillende plaatsen op de Zuid-Hollandse eilanden de kwaliteitsbereiding 

van de Leiestreek in België.
42

 Bovendien hadden de Zuid-Hollandse eilanden een gemakkelijke verbinding 

over land of over water met eerst Dordrecht en later Rotterdam, waardoor export niet al te hoge 

transportkosten met zich meebracht. De vlashandel exporteerde immers gemiddeld dertig procent van het 

bewerkte vlas naar Engeland. Door deze gunstige omstandigheden verwerkten de eilanden veel vlas van 

elders.
43

 Reedijk en ‘Beschrijving der vlascultuur’ noemen in hun verklaring ook het grote aantal aanwezige 

arbeidskrachten voor de landbouw, die buiten het landbouwseizoen aan het werk konden worden gehouden 

met het bewerken van vlas.
44

 Verschillende jonge landbouwers, die geen landbouwbedrijf erfden of konden 

pachten, zagen in het bewerken van vlas een mogelijkheid om een bestaan op te bouwen. Ook veel 

ondernemende arbeiders probeerden in het vlas een zelfstandig bestaan op te bouwen.
45

  

   Alleen op de Zuid-Hollandse eilanden was de welvaart van een deel van de bevolking in meerdere of 

mindere mate afhankelijk van de vlasindustrie. Het ging vooral om de gemeenten Ridderkerk en Hendrik-Ido-

Ambacht op IJsselmonde en ’s-Gravendeel in de Hoeksche Waard.
46

 Het totaal aantal arbeidsplaatsen in de 

vlasbewerking blijkt niet uit beroepstellingen, omdat vlasarbeiders in deze tellingen niet apart werden 

onderscheiden. Maar Damsma en Noordegraaf concluderen aan de hand van detailonderzoek naar de 

beroepsstructuur van enkele vlasdorpen op de Zuid-Hollandse eilanden dat in het begin van de negentiende 

eeuw zeker veertig procent van de totale beroepsbevolking in het vlas werkzaam was. Tijdens de 

hoogconjunctuur na 1860 liep dit aantal in de belangrijkste centra op tot vijftig procent of meer.
47

  

   Het bewerkte vlas van de Zuid-Hollandse eilanden werd grotendeels verkocht aan de beurs van Rotterdam, 

waar ook het vlas uit andere delen van het land werd aangevoerd (zie grafiek 10). Tot 1865 werd in Dordrecht 

wekelijks een vlas- en lijnzaadmarkt gehouden. Naarmate Rotterdam als handelsstad in betekenis toenam 

verplaatste de vlashandel zich echter naar Rotterdam. Niet alleen was Rotterdam voor alle eilanddorpen en 

het vasteland van Zuid-Holland goed bereikbaar, het had ook de meeste scheepvaartverbindingen met het 

buitenland.
48

  

 

                                                      
41

 Om een goed product te krijgen mag het water geen ijzer of zout bevatten. Het water in Noord-Groningen was  
    daardoor ongeschikt voor het roten, vandaar dat de ‘Groningse bossies’ elders werden bewerkt. Damsma en  
    Noordegraaf, ‘Uitgevlast en uitgevlogen’, 67. 
42

 Brouwers, De vlasserij, 20. 
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44

 Reedijk, ‘De vlasindustrie’, 366 en ‘Beschrijving der vlascultuur’, 96. 
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 ‘Beschrijving der vlascultuur’, 96. 
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Grafiek 10. Uitvoer bewerkt vlas uit Rotterdam en de rest van Nederland 1889-1915. Bron: Statistiek van den 
in-, uit- en doorvoer over het jaar 1878-1917. 
 

De vlasindustrie werd op de Zuid-Hollandse eilanden uitgeoefend in fabriekmatige bedrijven en door 

landbouwers, die naast de landbouw vlas bewerkten. De grote vlasserijen met mechanische beweegkracht 

vond men hoofdzakelijk in de gemeenten Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en  

’s-Gravendeel. Rond 1910 waren er negentien machinale vlasserijen in Zuid-Holland (zie tabel 4). Daarnaast 

werd in Zuid-Holland handmatig vlas bewerkt in 650 vlasserijen met 2.260 arbeiders.  

 

Tabel 4. Machinale vlasserijen in Zuid-Holland met aantal arbeiders in 1906
49

 en 1912
50

 

Zuid-Holland Machinale 
vlasserijen in 1906 

Aantal arbeiders in 
1906 

Machinale 
vlasserijen in 1912 

Aantal arbeiders in 
1912 

Barendrecht 1 35   

’s-Gravendeel 4 125 4 131 

Hendrik-Ido-Ambacht 6 180 7 213 

Ridderkerk 6 190 7 237 

Heerjansdam 1 25   

Heinenoord 1 30   

Puttershoek   1 16 

Totaal Zuid-Holland 19 585 19 597 

   

Uit de verschuiving van het aantal machinale vlasserijen blijkt dat de industrie zich in 1912 sterker 

concentreerde rond de drie vlasdorpen Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en ’s-Gravendeel dan ten opzichte 

van 1906. Ongeveer de helft van de veertig vlasserijen in Nederland met tien of meer arbeiders stond in 1912 

in Zuid-Holland, waarin ongeveer zes honderd arbeiders werkten. Deze concentratie van de vlasbewerking in 

de provincie Zuid-Holland blijkt ook uit het aantal roterijen in 1938 en 1943. Het grootste aantal roterijen en 

ruim de helft van de totale rootcapaciteit was te vinden in Zuid-Holland. In 1938 stonden 19 van de 36 roterijen 

in Zuid-Holland, in 1943 waren 23 van de 44 roterijen in Zuid-Holland gevestigd.
51

 De warmwaterroterijen 

namen in Zuid-Holland een belangrijke plaats in: 18 van de 58 vlasbewerkingsbedrijven hadden in 1939 een 

warmwaterroterij, waarvan meer dan de helft in ’s-Gravendeel (zie tabel 5). De bedrijven zonder roterij lieten 

veelal bij de warmwaterroterijen in loon roten.
52

  

                                                      
49

 Everwijn, Beschrijving I,  330. 
50

 ‘Beschrijving der vlascultuur’, 25. 
51

 Cijfers 1938: De Jonge, Vlasteelt en vlasbewerking, 84. Cijfers 1943: ‘De toenemende beteekenis’, 671. 
52

 Reedijk, ‘De vlasindustrie’, 367. 
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Tabel 5. Warmwaterroterijen op de Zuid-Hollandse eilanden in 1939
53

 

Plaats 
Aantal 

roterijen 

Aantal bedrijven met Aantal bedrijven met rootcapaciteit 

<5 bakken 5-8 bakken >8 bakken <600.000 kg 
600.000-

800.000 kg >800.000 kg 

Barendrecht 1 1    1  

s-Gravendeel 10 5 4 1 2 3 5 

H-I-Ambacht 1 1    1  

Maasdam 1  1    1 

Mookhoek 1 1    1  

Rhoon 1  1    1 

Rijsoord 2 1  1 1  1 

Zuidland 1  1    1 

Totaal 18 9 7 2 3 6 9 

 

In 1939 werd naar schatting 21.000 ton vlas gezwingeld in Zuid-Holland, tachtig procent met twintig  

machinale turbines en twintig procent met ongeveer 180 zwingelmolens. De verdeling over de gemeenten in 

Zuid-Holland is vrijwel gelijk aan die van de warmwaterroterijen. In heel Nederland werd in dat jaar naar 

schatting 75.000 ton vlas gezwingeld, zodat Zuid-Holland toen 28% van het vlas in Nederland zwingelde. 

Sinds 1939 werd de vlasindustrie op de Zuid-Hollandse eilanden meer gerationaliseerd en gemechaniseerd 

dan in de rest van het land. In 1943 is het aantal turbines in Zuid-Holland uitgebreid tot 32, terwijl in Nederland 

totaal 66 turbines aanwezig waren.
54

 Als we tabel 4 vergelijken met tabel 5 dan zien we een opvallende 

verschuiving van de vlasbewerking in Zuid-Holland. Hadden in 1906 en in 1912 Hendrik-Ido-Ambacht en 

Ridderkerk meer machinale vlasbedrijven dan ’s-Gravendeel, in 1939 is ’s-Gravendeel duidelijk de twee 

andere plaatsen voorbij gestreefd. 

 

Uit bovenstaande beschrijving van de vlasteelt en vlasbewerking in Europa en Nederland is duidelijk 

geworden dat bij de vlasteelt Rusland verreweg de grootste producent van vezelvlas was in Europa en in de 

wereld. De Nederlandse verbouw bedroeg slechts ongeveer 1% van het Russische areaal. Qua kwaliteit 

behoorden het Nederlandse, Belgische en Franse vlas wel tot het beste in de wereld. De teelt en de productie 

van vlas ondervonden niet alleen concurrentie van het goedkope Russische vlas, maar ook van goedkoop 

katoen in de loop van de negentiende eeuw en van synthetische vezels vanaf de jaren zestig in de twintigste 

eeuw. 

   De vlasteelt en de vlasbewerking in Nederland was aan schommelingen onderhevig. Bloeiperiodes waren 

vooral de periode 1860 tot 1870, toen de katoenproductie in Amerika wegviel door de Amerikaanse 

burgeroorlog, de beide wereldoorlogen door een sterk gestegen behoefte aan linnen en de jaren vijftig ten 

tijde van de Koude Oorlog en de Koreaanse Oorlog. Na 1964 zakte de vlasteelt en de vlasbewerking volledig 

in. Nederland voerde het onbewerkte vlas uit naar België en het bewerkte vlas ging vooral naar Groot-

Brittannië, Duitsland en België. 

   In Nederland waren voor de vlasteelt vooral de provincies Zeeland en Groningen belangrijk, waar tussen 

1900 en 1935 ongeveer zestig procent van het geteelde vlas vandaan kwam. Later kwamen daar de nieuw 

ontgonnen polders in Noord-Holland en Flevoland bij. De vlassers in Zuid-Holland verwerkten het zelf 

verbouwde vlas, maar kochten of verbouwden veel vlas elders, vooral in Zeeland, West-Brabant, Groningen, 

Noord-Holland en Flevoland. Uit de cijfers van de vlasbewerking blijkt duidelijk dat de Zuid-Hollandse eilanden 

                                                      
53
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54
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het centrum waren van de vlasindustrie in Nederland. In de twintigste eeuw waren meer dan de helft van het 

aantal zwingelturbines, roterijen en machinale vlasserijen gelokaliseerd in Zuid-Holland. Dit was vooral te 

danken aan genoeg vakbekwame arbeiders, geschikt rootwater en een goede verbinding met Rotterdam. 

Vooral de gemeenten Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en ’s-Gravendeel waren vlasdorpen, waarin meer dan 

vijftig procent van de totale beroepsbevolking in het vlas werkzaam was. 
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4 De vlasserij in ’s-Gravendeel: economische aspecten 

 

In dit hoofdstuk komen de economische deelvragen van de vraagstelling aan de orde. Het gaat om de 

volgende vragen. Wat is het economische belang geweest van de vlasteelt en de vlasbewerking voor het dorp 

’s-Gravendeel? Welk aandeel had de vlasserij in ‘s-Gravendeel in de totale Nederlandse vlasindustrie? 

Wanneer waren de hoogtepunten en de dieptepunten van de vlasteelt en vlasbewerking? Wat waren de 

oorzaken van opkomst, bloei en neergang? Hoeveel mensen vonden werk in de vlasserij? Waar vonden de 

vlasboeren en vlasarbeiders werk na de neergang van de vlasindustrie? 

 

Het dorp ’s-Gravendeel is een landelijke gemeente in het oosten van de Hoeksche Waard en omvat naast de 

dorpskern ook de buurtschappen Schenkeldijk en De Wacht (zie tekening 8). De Hoeksche Waard, een eiland 

in het zuiden van de provincie Zuid-Holland, wordt omringd door het water van de Oude Maas, de Dordtsche 

Kil, het Spui, het Hollandsch Diep en het Haringvliet. ’s-Gravendeel ligt letterlijk op een eiland, figuurlijk 

natuurlijk niet. De twee grootste steden in de buurt zijn Dordrecht en Rotterdam. ’s-Gravendeel was en is door 

zijn ligging dicht bij Dordrecht meer op Dordrecht georiënteerd dan op Rotterdam. De economische 

ontwikkelingen in de ’s-Gravendeelse vlasserij zullen in dit hoofdstuk worden besproken, geplaatst tegen de 

economische ontwikkelingen in Nederland, Dordrecht en Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de economische geschiedenis van de vlasbewerking vallen drie periodes op. De vlasbewerking begon 

als huisnijverheid, als aanvulling in de winter op de werkzaamheden van de landbouw. De tweede periode 

begon rond 1780, toen de vlasbewerking op de vruchtbare kleigronden een zelfstandige nijverheid werd, waar 

de bewerking met de hand werd gedaan.
1
 Vervolgens deed eind negentiende eeuw de mechanisatie haar 

intrede, wat grote invloed had op het bewerkingsproces, de productie en het aantal benodigde 

arbeidskrachten.  

                                                      
1
 ‘Beschrijving der vlascultuur’, 10-11. 

 

Tekening 8. Kaart Hoeksche Waard omstreeks 1905.  
Bron: Carla van de Merbel, Strijensas: een rood dorp in de Hoekse Waard (Rotterdam, 1996) bijlage 3. 
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   Over de eerste periode, de vlasbewerking als huisnijverheid, is weinig bekend. Het vlas werd op de 

boerenbedrijven zelf tot ruw linnen verwerkt, grotendeels om in de eigen kleding- en linnenbehoefte te 

voorzien. Omdat de vlasbewerking ook toen handmatig plaatsvond, heb ik ervoor gekozen om in de 

beschrijving van de vlasbewerking een tweedeling aan te brengen: de handmatige vlasbewerking en de 

machinale vlasbewerking. De scheidslijn tussen deze twee periodes ligt ongeveer rond 1880 wanneer de 

industrialisatie in Nederland begon door te dringen tot de landbouw en de nijverheid in de Hoeksche Waard. In 

’s-Gravendeel werden vanaf 1888 steeds meer stoomwerktuigen ingezet, een teken dat de industrialisatie 

begon. Ook een vaste oeververbinding met Rotterdam over de Barendrechtse brug was in 1888 gereed, wat 

in belangrijke mate het isolement van de Hoeksche Waard heeft doorbroken.  

   De periode van machinale vlasbewerking heb ik vervolgens verder onderverdeeld met als leidraad de 

uitvoer van bewerkt vlas vanuit Nederland. In de periode 1889 tot en met 1973 vallen een aantal perioden op, 

waarin meer vlas werd uitgevoerd dan in andere jaren. Bij het beschrijven van de hoogtepunten en 

dieptepunten in de ’s-Gravendeelse vlasserij na 1880 zal ik de volgende indeling gebruiken: 

 

a. 1880-1917: een bloeiende periode met een aantal dieptepunten 

b. 1918-1948: een wisselvallige periode, zonder topjaren (op 1939 na) 

c. 1949-1965: een periode van grote bloei 

d. Na 1966: de neergang 

 

Naast de vlasbewerking, die tot de nijverheid werd gerekend, had de industrialisatie ook haar invloed op de 

vlasteelt, die tot de landbouw behoorde.  

 

4.1 De periode tot 1880 

 

4.1.1 Dordrecht en Rotterdam 

Aan het begin van de negentiende eeuw was Dordrecht een belangrijk handelscentrum. De meeste 

Dordtenaren (40%) werkten in de nijverheid, die zich concentreerde rond de scheepsbouw. In de 

economische diensten rond de handel werkte 34% van de gezinshoofden (zie tabel 6). 

 

Tabel 6. De beroepsstructuur van mannelijke gezinshoofden in Dordrecht in 1830 in procenten
2
 

Sector % Belangrijkste bedrijfstakken 

Landbouw en visserij 3   

Nijverheid 40 Bouw 9%; hout 5%; metaal 4%; voeding 8% 

Economische diensten 34 Handel 11%; scheepvaart 6%; sjouwers 10% 

Maatschappelijke diensten 7 Ambtenaren 4%; vrije beroepen 1%; onderwijs 1% 

Arbeiders 6   

Zonder beroep 11   

 

Weinig mensen waren werkzaam in de landbouw, die overheerste in aangrenzende gemeenten en gebieden 

en wat verder weg gelegen plattelandsgebieden, zoals de Hoeksche Waard. Dordrecht kende veel dagelijkse 

en wekelijkse markten en jaarmarkten voor land- en tuinbouwproducten uit de omgeving. Tot 1865 had 

Dordrecht een vlas- en lijnzaadmarkt. Naarmate Rotterdam als handelsstad in betekenis toenam verplaatste 

de vlashandel zich naar Rotterdam. In de jaren zestig van de negentiende eeuw werd in Nederland nieuwe 

infrastructuur aangelegd, Rotterdam kreeg via het aanleggen van de Nieuwe Waterweg in 1872 een 

                                                      
 
2
 Bron: Pim Kooij en Vincent Sleebe (eds.), Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000 (Hilversum, 2000) 29. 
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verbinding met de Noordzee, wat voor de vlasserij belangrijk was omdat het grootste deel van de 

vlasproductie naar het buitenland ging.
3
 

   Dordrecht kende een enorme migratie. Vanaf 1870 ging ongeveer jaarlijks een tiende van de bevolking de 

stad in en uit. In de periode 1870 tot 1879 vestigden zich 13.395 personen in Dordrecht en vertrokken er 

12.540.
4
 Veel migranten keerden echter vrij snel terug naar hun plaats van afkomst of trokken verder naar de 

grootste steden, vooral Rotterdam. Van het platteland uit de directe omgeving van Dordrecht kwamen minder 

migranten dan van verder gelegen plattelandsgebieden, zoals de Hoeksche Waard.
5
  

 

In de negentiende eeuw waren in Rotterdam de bedrijfstakken die in verband stonden met de haven het 

belangrijkst. Handel, scheepvaart, scheepsbouw en het laden en lossen van goederen verschafte veel 

werkgelegenheid. Naar schatting vond vijftig tot zestig procent van de mannelijke beroepsbevolking werk in de 

bedrijfstakken die in verband stonden met de haven.
6
 In 1811 was binnen de nijverheid de bouw de 

belangrijkste bedrijfstak en bij de economische diensten boden de handel en het verkeer het meeste werk. Na 

1870 steeg de internationale riviervaart (Rijnvaart) en de doorvoerhandel met Duitsland sterk, waar vooral 

Rotterdam van profiteerde. De groei van de economische diensten is duidelijk te zien aan de indeling van de 

mannelijke bevolking in bedrijfstakken (zie tabel 7): tussen 1811 en 1889 steeg het aandeel van 29% naar 

38%, waarmee de tertiaire sector in Rotterdam even groot werd als de nijverheid, die in dezelfde periode 

nauwelijks groeide. 

 

Tabel 7. Indeling mannelijke bevolking van Rotterdam in bedrijfstakken in 1811 en 1889
7
 

  1811 1889 

Bedrijfstak Aantal % Aantal % 

Landbouw 352 3 413 1 

Nijverheid 4.453 36 18.521 38 

Economische diensten 3.633 29 18.333 38 

Maatschappelijke diensten 1.040 8 5.510 11 

Losse arbeiders 1.764 14 1.931 4 

Zonder beroep 1.258 10 3.911 8 

Totaal 12.518 100 48.616 100 

 

Migratiegegevens naar Rotterdam zijn vanaf 1850 enigszins betrouwbaar. In 1853 kwam dertien procent van 

de migranten uit Zuidwest-Nederland, dat wil zeggen uit Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en westelijk 

Noord-Brabant. In 1858 is dit percentage gedaald naar negen procent(zie tabel 8). De Zuid-Hollandse 

eilanden en vooral de Hoeksche Waard leverden het grootste aandeel.  

                                                      
3
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6
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7
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Tabel 8. Herkomst van de Rotterdamse immigranten in 1853 en 1858
8
 

  1853 1858 

Afkomstig uit: Aantal % Aantal % 

De omgeving 175 26% 120 19% 

Zuidwest-Nederland 88 13% 55 9% 

Hollandse steden 217 32% 208 33% 

Platteland Holland 63 9% 103 17% 

Rest van Nederland 134 20% 106 17% 

Buitenland    29 5% 

Totaal 677 100 621 100 

 

4.1.2 De Hoeksche Waard en ‘s-Gravendeel 

De Hoeksche Waard was in de eerste helft van de negentiende eeuw voor een groot deel afhankelijk van de 

landbouw. Op het eiland werden vooral peulvruchten, gerst, koolzaad, meekrap, tarwe, vlas en vruchtbomen 

geproduceerd. De plaatselijke nijverheid was geconcentreerd op het verwerken van de landbouwproducten. 

Een belangrijke plaats werd ingenomen door de vlasverwerkende bedrijven, aangevuld met korenmolens, 

grutterijen en meestovens, waarin meekrap werd verwerkt.
9
 Naast de landbouw en de vlasteelt gaf in  

’s-Gravendeel ook de scheepvaart veel werkgelegenheid. In 1740 was de aanvoerroute naar Rotterdam via 

de Maasmond bij Den Briel verzand. De grote schepen van de Oost- en Westindische Compagnie met 

bestemming Rotterdam werden door deze verzanding gedwongen via de Dordtsche Kil te varen. Door de vele 

ondiepten in de Dordtsche Kil was het noodzakelijk om de vracht in kleinere schepen over te laden.  

’s-Gravendeel werd een overslaghaven voor goederen als rijst, tabak, koffie en suiker. Ook werkten mensen 

uit ’s-Gravendeel als loods op schepen die naar Rotterdam, Schiedam en Hellevoetsluis voeren. Een andere 

belangrijke activiteit was de beurt- en binnenscheepvaart, die voor een deel in verband stond met de 

vlasserij.
10

 

   Rond 1830 waren de belangrijkste bronnen van inkomsten in ’s-Gravendeel vooral de vlasindustrie en 

daarnaast de scheepvaart, de bouw en de veeteelt. Het belang van het vlas blijkt onder andere uit de grote 

brand van 20 juli 1825 in ’s-Gravendeel, die plaatsvond in een periode dat veel mannen en vrouwen bezig 

waren met de vlasoogst in Zeeland. Het vuur breidde zich snel uit door een felle wind en de vele vlasschuren 

met brandbaar materiaal.
11 

 

4.1.3 Vlasteelt en vlasbewerking in ‘s-Gravendeel 

Tot ongeveer 1800 is er weinig bekend over de vlasbewerking in ’s-Gravendeel. Uit spaarzame gegevens 

blijkt wel dat inwoners van ’s-Gravendeel voor 1800 al met vlas werkten. Eén van de ’s-Gravendeelse vlassers 

heeft in een interview het volgende gezegd: ‘Mijn voorouders kwamen in 1595 naar ’s-Gravendeel en hebben 

sindsdien altijd in het vlas gezeten.’
12

 In het boek ‘Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden’ uit 

1789 werd alleen gesproken over de vlasserij in Oud-Beijerland en was er nog geen sprake van een 

vlasindustrie in ’s-Gravendeel.
13

 Toch waren rond die tijd wel diverse vlasboeren actief in ’s-Gravendeel.
14

 In 

het archief van het Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord worden in de 17
e
 eeuw al vier  

                                                      
8
 Van Dijk, Rotterdam 1810-1880, 224 en 225. 

9
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  voor Zuid-Holland Zuid 1812-1987, in een aantal bedrijfstakken beschreven’ in: Tot conservatie ende vermeerderinghe  
  van de negotie (Dordrecht, 1988) 28. 
10
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11
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 Rotterdams Dagblad, 18 januari 1997. 
13
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’s-Gravendeelse vlassers genoemd, in de achttiende eeuw zeven vlassers en in de negentiende eeuw 281 

(zie bijlage 8).
 
 Ook A.C. de Zeeuw maakt melding van een opgave van de heer N. v.d. Wulp uit oude 

registers waarin sprake is van vijf personen die zich rond 1680 bezig hielden met vlas.
15

 In het boek van M. 

Allewijn wordt in het hoofdstuk over ’s-Gravendeel gesproken over een staatje uit 1792 dat het volgende 

vermeldde: ‘Aangekoomen uit Zeeland en die Quartieren: 120 vaartuigen met vlas, per vaartuig 10 voer, per 

voer 2200 pond ruw vlas, verder nog important veel vlas uit de polder van Wieldrecht, Nieuw Bonaventura en 

elders.’
16

 Dit zou betekenen dat in 1792 minstens 1,3 miljoen kilo ruw vlas, aangevoerd uit andere provincies, 

werd verwerkt in ’s-Gravendeel. 

 

Om een beeld te vormen van de vlasteelt en de vlasbewerking in de negentiende eeuw zijn de brieven, 

geschreven door achtereenvolgende ’s-Gravendeelse burgemeesters, een belangrijke bron. Uit de 

brievenboeken blijkt dat de vlasteelt, maar vooral de vlasbewerking belangrijk waren voor ’s-Gravendeel. 

   Over de vlasteelt zijn twee meldingen gevonden. De eerste brief van schout Elshoff laat een lijst zien van 

schade, veroorzaakt door hagelbuien van 27 juni 1817, waardoor 16 van de 23 boeren schade hadden 

geleden aan hun vlasteelt. Van het totale schadebedrag, f 14.117,- (€ 6.406,-) was een derde, f 5.017,-  

(€ 2.276, 62), geraamd voor het vlas.
17

 In een brief van burgemeester Heereman werd een opgave gedaan 

van de gemiddelde hoeveelheid gezaaide producten in ’s-Gravendeel rond 1840. Voor vlas werd een 

hoeveelheid van 78 bunders opgegeven met 170 stenen vlas per bunder, zodat toen ruim 37.000 kilo vlas 

werd verbouwd.
18

 Het vlas was toen, na wintertarwe en aardappelen, het meest geteelde gewas. 

   Maar vooral de vlasbewerking van vlas uit eigen en andere streken was een belangrijke bron van bestaan. 

In 1820 schreef schout Elshoff over het vlas als ‘onze hoofdtak der negotie’.
19

 In 1822 had ’s-Gravendeel 

zeventig vlasserijen, maar dit aantal was zeer wisselend omdat de vlasserijen met regelmaat opkwamen en 

weer ten onder gingen.
20

 Zo was de toestand in 1829 zorgelijk: ‘(…) dat deze gemeente bevorens eene zeer 

welvarende vlassersplaats is geweest welke zeer veel grote en welgestelde vlasboeren telde, welke vlasserij 

tans bijna geheel vernietigd is (…).’
21

 Een mogelijke oorzaak kan de eerste agrarische crisis zijn, die van 1820 

tot 1835 duurde. Helaas ontbreken specifieke cijfers over vertrekkenden uit ‘s-Gravendeel, maar het is wel 

waarschijnlijk dat ’s-Gravendelers werk zochten in Dordrecht en Rotterdam, waar de scheepsbouw, de 

scheepvaart, de handel en het laden en lossen van goederen veel werk boden. In de vorige paragraaf bleek al 

dat een deel van de Rotterdamse en Dordtse migranten uit de Hoeksche Waard kwam. Dat het vlas bewerkt 

werd bleek ook uit de klacht over de tolheffing van het vlas. Het vlas werd ten onrechte belast terwijl het van 

en naar de sloten werd gebracht om te roten.
22

 In 1861 werd opgegeven dat ’s-Gravendeel 17 zwingelketen 

had, met meer dan tien arbeidskrachten.
23

 Als antwoord op vragen van de adjunct-inspecteur van het 

geneeskundige staatstoezicht in de provincie Zuid-Holland gaf burgemeester Heereman op dat in 1868 32,5 

bunder vlas werd geteeld, dat grotendeels in ’s-Gravendeel werd verwerkt. Maar de aanvoer van vlas uit 

andere streken was vele malen groter, die bedroeg doorgaans 200 tot 300 bunders. In datzelfde antwoord 
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werd opgegeven dat ’s-Gravendeel geen grote vlasfabrieken kende: ‘de grootste zwingelkeet bevat 20 tot 24 

arbeiders.’
24

 

   Volgens A.C. de Zeeuw werkte omstreeks 1870 tweederde van de beroepsbevolking als vlasarbeider en 

was de vlasindustrie de belangrijkste bron van inkomsten.
25

 Dit komt overeen met de bloeiperiode in de 

Nederlandse vlasindustrie ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog. Dit wordt ook bevestigd door een brief 

van burgemeester Vaarzon Morel in 1877, waarin hij meldde: ‘(…) dat slechts een vierde gedeelte van de 

bevolking behoort tot de gegoeden, zijnde het overige steeds vlasarbeiders, zoodat zelfs bij een minder 

gunstige vlasbouw de belastingen reeds bezwarend voor dat een vierde gedeelte zijn.’
26

 Nog een blijk van de 

goede situatie in de vlasindustrie in de jaren zeventig waren de aanvragen van de burgemeester van  

’s-Gravendeel aan de officier van justitie in Dordrecht in 1873, in 1876 en in 1877 om de beschikking te 

mogen hebben van de rijksveldwachter: ‘Aangezien de aanvoer van vlas aanzienlijk zal zijn en daardoor de 

tegenwoordigheid van vreemde schippers en knechts groot zal wezen, zoo verzoek ik u tot handhaving der 

rust ter mijner beschikking te stellen (…) de alhier gestationeerde rijksveldwachter brigadier Robat.’
27

 

   In 1878 was het tij weer gekeerd. In een brief aan de voorzitter van een subcommissie tot het inzamelen van 

gelden ten behoeve van een nationaal geschenk aan prins Hendrik meldde burgemeester Vaarzon Morel: 

‘(…) dat de alhier in te zamelen som niet groot zal wezen, wegens de herhaaldelijke ongunstige jaren voor de 

vlasbouw, die het hoofdbestaan der ingezetenen uitmaakt.’
28 

 

4.2 De periode na 1880 

 

4.2.1 Dordrecht en Rotterdam 

In het laatste kwart van de negentiende eeuw waren de economische ontwikkelingen in Europa zeer gunstig 

als gevolg van de industrialisatie. De aanleg van nieuwe infrastructuur in Nederland vormde de basis voor de 

groei van de industrie vanaf de tweede helft van de jaren zestig, die tot de Eerste Wereldoorlog aanhield. 

Vooral na 1895 kwam de industrialisering goed op gang. In Rotterdam ontstond door de bouw van bruggen en 

havens en door de groei van het scheepvaartverkeer een sterke vraag naar arbeidskrachten. Een deel van de 

migranten (ruim 2.000) kwam van de Zuid-Hollandse eilanden, volgens Bouman en Bouman ongeveer 11% 

van de migranten.
29

 Bruggeman en Van der Laar komen uit op acht procent na 1880.
30

 De bevolkingsgroei die 

voortvloeide uit de migratie veroorzaakte een sterke uitbreiding van de woningbouw. Ook voor de industrie 

was Rotterdam eind negentiende eeuw een aantrekkelijke vestigingsplaats. Toch viel het volgens Van de Laar 

voor de meeste migranten niet mee om werk te vinden in Rotterdam. Bijna zeventig procent vertrok weer na 

korte tijd, 35% zelfs binnen twee jaar. Meer dan de helft, 55%, van de migranten die Rotterdam verlieten, 

keerde naar de provincie van herkomst terug.
31

 

   De industriële revolutie zorgde in de landbouw vanaf 1850 voor een enorme vooruitgang in de agrarische 

technologie. Betere afwateringsmethoden, mechanische landbouwwerktuigen en chemische 

onkruidbestrijding werden meer en meer gebruikt. De agrarische sector groeide. Maar in 1880 brak een 

internationale agrarische crisis uit als gevolg van de import van goedkoop graan uit Noord-Amerika, waardoor 
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de landbouwprijzen zeer sterk daalden.
32

 De depressie had invloed op een groot deel van de Nederlandse 

bevolking, omdat Nederland toen nog overwegend agrarisch was. Onder invloed van de industriële revolutie 

nam het aandeel van de beroepsbevolking in Nederland wel geleidelijk af in de landbouw en groeide het 

aandeel van de dienstverlening en de nijverheid, zoals uit tabel 9 blijkt. 

 

Tabel 9. Het aandeel van de beroepsbevolking in Nederland 1899-1980
33

 

Jaar Landbouw/visserij Nijverheid Dienstverlening Jaar Landbouw/visserij Nijverheid Dienstverlening 

1899 31% 31% 36%     

1909 28% 32% 39% 1947 19% 46% 43% 

1920 24% 35% 41% 1960 11% 41% 46% 

1930 21% 46% 41% 1980 2% 37% 61% 

 

Rond 1900 legde Dordrecht zich steeds meer toe op de industrie. Dordrecht was koploper in de 

metaalbewerking en machinefabricage in Nederland, een tak van nijverheid die door de toenemende 

mechanisatie sterk groeide. Ook het transport was een belangrijke sector. Dordrecht was een doorvoerhaven 

voor landbouwproducten, vooral van tarwe, gerst, koolzaad en lijnzaad. Tussen 1900 en 1939 kwamen van 

het omringende platteland regelmatig migranten naar Dordrecht en in mindere mate van het verder gelegen 

Zuid-Hollandse platteland. Een deel van deze migranten trok verder naar de grote steden.
34

 Tot de Eerste 

Wereldoorlog bloeide de economie in Dordrecht. Voor de Dordtse scheepswerven en machinefabrieken 

betekenden de oorlogsjaren topjaren met een tekort aan arbeidskrachten. Dit tekort werd opgevangen door 

het inschakelen van Belgische vluchtelingen en geïnterneerden. Eind 1920 begon een depressie, die voor 

Dordrecht tot eind 1936 zou duren. De metaalbewerking was toen nog steeds de belangrijkste bedrijfstak. Het 

transport was sterk achteruitgegaan door de malaise in de scheepvaart en de groei van het wegtransport. 

Sterke bedrijfstakken waren het verzekeringswezen, de gas- en elektriciteitsfabricage en de chemie. Rond 

1930 werkte 50% van de beroepsbevolking in de industrie, 32% in de economische dienstverlening, 17% in de 

maatschappelijke dienstverlening en 1% in de landbouw.  

    Na de Tweede Wereldoorlog begon voor de Nederlandse, en dus ook voor de Dordtse en Rotterdamse, 

industrie een bloeiperiode die tot begin jaren zeventig zou duren. Vooral de bouw profiteerde van deze bloei. 

De metaalindustrie bleef in Dordrecht de grootste industriële sector. In 1959 vestigde het Amerikaanse bedrijf 

Du Pont de Nemours, fabrikant van nylon en aanverwante kunstvezels, zich in Dordrecht. Als snel werd Du 

Pont, met 1500 werknemers, de grootste werkgever van Dordrecht, op de gemeente na.
35

 In de jaren vijftig en 

zestig moesten arbeidskrachten van ver buiten Dordrecht worden aangetrokken. In 1961 arriveerden de 

eerste buitenlandse arbeidskrachten om het personeelstekort op te lossen. 

 

4.2.2 De Hoeksche Waard en ’s-Gravendeel 

De verbinding met het vasteland was vóór 1900 alleen mogelijk over water met verschillende voetveren en 

een aantal grotere veren waarop ook wagens konden overvaren. ’s-Gravendeel had een belangrijke 

veerverbinding via Dordrecht met Rotterdam. In 1864 werd een vergunning aangevraagd tot het aanleggen 

van een stoombootdienst van ’s-Gravendeel over Dordrecht en Zwijndrecht naar Rotterdam. Burgemeester en 

Wethouders van ’s-Gravendeel vonden dit ‘eene zeer wenschelijke zaak’, omdat dit ten goede zou komen aan 

de vlasserij en aan de handel in het algemeen.
36

 In 1888 werd de Barendrechtse brug gebouwd, die de 

Hoeksche Waard verbond met IJsselmonde. Dat de Barendrechtse brug in een behoefte voorzag bleek uit 
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een bericht uit het Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde (hierna 

Nieuwsblad genoemd) in december 1890, toen de scheepvaart gestremd was: ‘dagelijks gaan er 

vrachtwagens, beladen met vlas en lijnzaad van ‘s-Gravendeel naar Rotterdam via de brug’.
37

 Na 1900 werd 

de stoomtram van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij het belangrijkste middel voor het vervoer van 

personen en goederen. De stoomtram begon in Rotterdam en reed over de Barendrechtse brug, waarna de 

tram een lijn naar het westen en een lijn naar het oosten van de Hoeksche Waard had. De stoomtram is 

echter nooit doorgetrokken naar ’s-Gravendeel. De Barendrechtse brug, een pont bij Nieuw-Beijerland en de 

pont bij ’s-Gravendeel over de Dordtsche Kil vormden lange tijd de enige verbindingen met Rotterdam en 

Dordrecht. Pas in 1969 werd de Barendrechtse brug vervangen door de Heinenoordtunnel, gevolgd door een 

tunnelverbinding met Dordrecht onder de Dordtsche Kil in 1977. 

 

Uit de beroepstelling van 1909 blijkt dat in de meeste dorpen van de Hoeksche Waard vijftig tot zeventig 

procent van de beroepsbevolking in de landbouw werkte.
38

 Alleen in Oud-Beijerland, Puttershoek en  

’s-Gravendeel werkten beduidend minder mensen in de landbouw, namelijk 23%. In ‘s-Gravendeel werkte het 

grootste deel van de beroepsbevolking (38%) in de ambachts- en industrieberoepen (zie tabel 10). De 

vlasindustrie viel in de beroepsgroep ambachts- en industrieberoepen en daar werkte 24% van de 

beroepsbevolking. Naast deze directe werkgelegenheid in het vlas waren ook beroepen in andere 

beroepsgroepen indirect voor de vlasindustrie werkzaam, zoals kooplieden, vrachtrijders, scheepsvolk, 

machinisten en stokers. Ook timmerlieden, metselaars, houtbewerkers, smeden en losse werklieden werkten 

deels of grotendeels voor de vlasindustrie. Deze indirecte beroepsgroepen maakten 40% uit van de 

beroepsbevolking. Daarnaast was het vlas voor de landbouwers ook een bron van inkomsten. In deze sector 

werkte 23% van de ’s-Gravendelers. Het lijkt er op dat nog steeds ongeveer tweederde van de 

beroepsbevolking met het vlas te maken had. 

 

Tabel 10. Beroepsbevolking ’s-Gravendeel in 1909
39

 

Beroepen Aantal % Beroepen Aantal % 

Commerciële beroepen 109 8% 
Ambachts- en 
industrieberoepen 542 38% 

Agrarische beroepen, vissers 
ed. 359 25% Dienstverlenende beroepen 52 4% 

Transport 87 6% Overige beroepen 264 19% 

 

In ’s-Gravendeel hebben de verschillende landbouwcrises bijzonder veel invloed gehad, ook op het verloop 

van de bevolking. De vlasbewerking was immers sterk afhankelijk van het landbouwgewas vlas. Door de 

agrarische depressie van 1882 tot 1896 kwamen de inkomens van de boeren en de vlassers onder zware 

druk te staan. Voor ’s-Gravendeel betekende dit onder andere een daling van het inwonersaantal tussen 1890 

en 1900 met drie procent. Een deel daarvan zal hoogstwaarschijnlijk naar Dordrecht en omstreken zijn 

gegaan, gezien de aanzienlijke migratie in Dordrecht en de daar aanwezige werkgelegenheid. Harde cijfers 

ontbreken echter. Wel is een illustratie hiervan te vinden in het Nieuwsblad in 1906, waarin ter sprake kwam 

dat de vlasindustrie in dat jaar arbeidskrachten te kort kwam, doordat zoveel werklieden in Dordrecht gingen 

werken.
40

 De sterke daling van de prijzen in de akkerbouw na 1921, gevolgd door de crisis van de jaren dertig 

hadden opnieuw grote invloed op ’s-Gravendeel. De werkgelegenheid in de landbouw en de vlasindustrie 
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daalde sterk. Velen deden een beroep op de kerken en de gemeente voor steun en werkelozen die ergens 

anders werk konden vinden trokken weg. De groei van het aantal inwoners nam duidelijk af. Nam de groei in 

1910 ten opzichte van 1900 nog toe met vijftien procent, in de decennia daarna nam die groei af en in 1939 

groeide de bevolking nauwelijks ten opzichte van 1930 (zie tabel 11).  

 

Tabel 11. Aantal inwoners ’s-Gravendeel 1880-1939
41

 

Jaar Aantal Stijging Daling Jaar Aantal Stijging Daling 

1880 3629 6%         

1890 3976 10%   1920 4712 7%   

1900 3842   3% 1930 4850 3%   

1910 4406 15%   1939 4837   0% 

 

Het aantal inwoners groeide natuurlijk door aantallen geboorten en inkomenden en daalde door het aantal 

overledenen en vertrokkenen. Helaas zijn pas vanaf 1936 afzonderlijke cijfers bekend.  

 

De sterke oriëntatie van ’s-Gravendeel op de vlasindustrie komt ook naar voren uit de interviews. ‘De mensen 

in ’s-Gravendeel werkten of bij een vlasboer of bij een boer. Als je een beetje gestudeerd had, dan ging je 

naar Dordt. Hier was verder eigenlijk niets.’
42

 ‘Een enkeling werkte in de bouw, die gingen een hele week van 

huis, of naar de stikstoffabriek in Dordrecht.’
43

 De sterke verschuiving van de primaire sector (van 28% naar 

2%) naar de dienstverlening (van 39% naar 61%), die in Nederland plaatsvond in de periode 1909 tot 1980, 

manifesteerde zich in ‘s-Gravendeel veel minder. In 1980 werkte 12% in de landbouw (in 1909 25%), 42% in 

de nijverheid (in 1909 38%) en 47% in de dienstverlening, vooral transport en handel (in 1909 37%).
44

  

 

4.2.3 Vlasteelt en vlasbewerking in ‘s-Gravendeel 

 

4.2.3.1 Algemene beschrijving van de vlasserij in ‘s-Gravendeel 

Tot ongeveer 1900 werd de vlasserij in alle dorpen van de Hoeksche Waard uitgeoefend. In het begin van de 

twintigste eeuw concentreerde de vlasbewerking in de Hoeksche Waard zich op het oostelijk deel van het 

eiland, rond ’s-Gravendeel en Westmaas.
45

 Het meeste vlas, dat in ’s-Gravendeel werd verwerkt, kwam uit 

andere provincies. De vlassers van ‘s-Gravendeel pachtten gronden in Zeeland, Noord-Brabant, Noord-

Holland, Groningen en later Flevoland en vervoerden het vlas naar hun woonplaats. Soms werd het vlas 

geplukt door ’s-Gravendelers, die dan een tijd van huis weg waren.
46

 Gebr. G. en P.J. Visser, de grootste 

vlasserij in ‘s-Gravendeel, had ook overeenkomsten met een aantal vaste commissionairs, die land huurden 

voor de firma, de teelt in de gaten hielden en voor het vervoer naar ’s-Gravendeel zorgden. Het gerepelde 

vlas uit Groningen, de ‘Groningse bossies’, dat daar door de boeren zelf was gezaaid en in de winter 

gerepeld, kwam per trein of per boot naar ’s-Gravendeel. Met de komst van de vrachtauto verdween het 

vervoer per trein en per schip (zie foto 8).  

                                                      
41

 ’s-Gravendeel 1593-1993, 143. 
42

 Interview 3. 
43

 Interview 2. 
44

 Cijfers van 1980: Van Druenen, ‘De economische ontwikkeling’, 91; cijfers van 1909: Uitkomsten beroepstelling,  
    waarbij de ‘overige beroepen’ met de dienstverlening zijn meegerekend. 
45

 Streekmuseum Hoeksche Waard, inv.nr. S 806, De Zeeuw, De Hoeksche Waard. 
46

 Nieuwblad, 21 juli 1908, 13 juli 1909, 8 juli 1910, 7 juli 1915, 14 juli 1917, 20 juli 1923, 4 juli 1924, 14 juli 1925,  
    20 juli 1926, 13 juli 1928. 
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De vlasserij was een zeer riskant bedrijf omdat het maar één product verwerkte in tegenstelling tot de 

landbouw, dat meerdere gewassen kon verbouwen. Het eindproduct van de ’s-Gravendeelse vlasindustrie, 

het vlaslint, werd grotendeels geëxporteerd naar Groot-Brittannië, Ierland en Duitsland en een deel ging naar 

de spinnerijen in Nederland. Het vlaslint werd op het bedrijf opgekocht door handelaren. 

 

Tussen 1912 en 1930 werkten in ’s-Gravendeel 36 bedrijven met 310 zwingelmolens, waar naar schatting 

ongeveer 500 mensen werkten.
47

 Het waren vaak familiebedrijven: in de naam van de vlasserij is vaak ‘en 

zoon’ of ‘gebroeders’ toegevoegd. Uit de interviews bleek duidelijk dat hele families in het vlas zaten: vaders 

en zonen, broers, ooms en neven (zie ook bijlage 9: familieverbanden op basis van aandelenoverdracht 

Coöperatie). Het was vaak noodzakelijk, gezien de vaker voorkomende familienamen, aan de naam een 

aanduiding ‘zoon van’ toe te voegen (zie bijlagen 10 en 11).  

   De vlasindustrie in ’s-Gravendeel bestond na de Tweede Wereldoorlog uit één groot bedrijf, de Gebr. G. & 

P.J. Visser, waar zo’n zestig tot honderd mensen werkten, ongeveer zeventien middelgrote bedrijven met tien 

tot vijfentwintig mensen in dienst, en ongeveer vijftien kleine bedrijven met twee tot vijf werknemers (zie 

tekening 9
48

). Sommige firma’s hadden geen eigen rootbakken, die lieten in loon roten bij andere vlassers, 

bijvoorbeeld de firma Weduwe M. Visser. Vlassers zonder turbine lieten het vlas zwingelen bij een 

loonzwingelarij. 

                                                      
47

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 99. 
48

 Gemaakt met behulp van Arcview. Een stip op de kaart kan meerdere bedrijven vertegenwoordigen. Zie  
    bijlage 12 voor namen vlasserijen vanaf 1920. 

 

Foto 8. Schip geladen met vlas. 
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Er waren heel veel slechte jaren in het vlas en op de goede jaren moesten de vlassers zuinig zijn. Als het niet 

nodig was, en de prijs was te laag, dan werd een deel van het vlas niet verkocht. Nadat de productie was 

gestopt, heeft het drie of vier jaar geduurd voordat het laatste vlas was verkocht.
49

   

   Dat de Gebr. G. & P.J. Visser tot het grootbedrijf kan worden gerekend, blijkt naast het aantal werknemers 

ook uit het feit dat het bedrijf met twee turbines werkte in een tweeploegendienst. Naast de vlasbewerking 

begonnen de broers na de Tweede Wereldoorlog ook met de export van vlaslint en lijnzaad naar verschillende 

Europese landen, maar ook naar Canada en soms zelfs naar Argentinië, Kenia en Korea. Deze wereldwijde 

export was af te zien aan de visitekaartjes, papieren, labels, monsterlijsten, die in het Frans, Duits en Engels 

werden gemaakt.
50

  Als enige vlasser in ’s-Gravendeel had de firma een administrateur in dienst voor de 

administratie en boekhouding. De Gebr. Visser was het enige bedrijf in ’s-Gravendeel dat alle handelingen in 

de keten van lijnzaad tot en met het vlaslint zelf deden. Ze kochten zelf vlas in, bewerkten het tot vlaslint en 

zaaizaad, exporteerden het lint en het zaad zelf en verwerkten lokken. ‘Ik denk dat daar de kracht lag van de 

bedrijfsvoering.’
51

 De Gebr. Visser hadden ook een voorsprong qua kapitaal, dat ze met de smokkel van vlas 

uit het bezette België naar Nederland hadden verdiend tijdens de Eerste Wereldoorlog.
52

 De vraag kan 

gesteld worden waarom de Gebr. Visser (een deel van) de overige bedrijven niet opkocht. Het antwoord moet 

deels gezocht worden in het willen behouden van de eigen zelfstandigheid. Vlassers waren individualistisch 

ingesteld, zoals burgemeester Verplanke het verwoordde tijdens het veertigjarig jubileum van de Coöperatie.
53

 

Bovendien speelde waarschijnlijk een rol dat veel vlassers familie van elkaar waren en die stoot je het brood 

niet uit de mond. 
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 Interview 6. 
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 Interview 4. 
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 Interview 12. 
52

 Interview 4 en 6. 
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 Nieuwsblad, 3 juni 1960. 

 

‘s-Gravendeel 

Schenkeldijk 

Tekening 9. Verspreiding vlasserijen in ’s-Gravendeel en Schenkeldijk.  
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Als het krijgen van bezoek van hoogwaardigheidsbekleders een criterium kan zijn voor de grootte van een 

bedrijf, dan waren naast de Gebr. G. & P.J. Visser, die in 1948 bezoek kregen van Prins Bernhard, ook het 

vlasbedrijf van J. Huisman aan de Schenkeldijk en de Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’ (zie 

foto 9), die in 1958 bezocht werden door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, vrij grote 

bedrijven.
54

 

   Op de Schenkeldijk hadden een aantal middelgrote en kleine vlassers gezamenlijk op 1 juni 1920 de 

Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’ opgericht, hierna de Coöperatie genoemd. De oprichting 

van de Coöperatie was geen reactie op het grootbedrijf van de Gebr. Visser, maar een mogelijkheid voor de 

kleine en middelgrote vlassers op de Schenkeldijk om de nieuwe technologie, het warmwaterroten, te kunnen 

toepassen.
55

 Voor kleine bedrijven waren de investeringen in kostbare stoommachines en het in dienst nemen 

van een stoker vaak te hoog gegrepen. Een coöperatie was een manier om gezamenlijk te roten, maar toch 

een zelfstandig bedrijf te blijven. Een onderzoek naar de belangstelling om deel te nemen aan de Coöperatie 

viel mee en in april 1920 werden 120 aandelen gekocht door vijftien vlassers. De roterij begon met een 

stoomketel van 32 vierkante meter verwarmingsoppervlakte en een machine van tien pk met drie rootbakken, 

later uitgebreid met twee rootbakken. In datzelfde jaar vroegen de Gebr. Visser een machine met 25 pk aan. 

Als brandstof werden vlasscheven gebruikt of, als de voorraad scheven niet voldoende was, kolen en later 

stookolie. De roterij had van maart tot en met oktober een stoker en een schevenjongen of assistent-stoker, in 

dienst.
56

 De verdeling van de rootbakken over de vlassers ging naar rato van het aantal aandelen en werd in 

een schema bijgehouden. De grotere vlassers hadden twee permanente bakken en af en toe nog een bak.
57

 

Op de Schenkeldijk waren naast de Coöperatie Schenkeldijk nog twee zelfstandige vlassers, waaronder  

J. Huisman, met eigen rootbakken werkzaam. Als ze ruimte over hadden, konden de vlassers van de 

Coöperatie ook daar nog gebruik van maken.
58

 

 

                                                      
54

 Nieuwsblad, 7 juli 1948 en Nieuwsblad, 19 september 1958. 
55

 Interview 3. 
56

 Archief Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015. Het rootseizoen wisselde per jaar,  
    afhankelijk van de weersomstandigheden. 
57

 Interview 3. 
58

 Interview 9. 

 
Foto 9. Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’. Foto Rob Kamminga. 
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Om een idee van de verhouding tussen de grootte van het bedrijf van de Gebr. Visser en de grootte van de 

Coöperatie te krijgen, is het nuttig om het aantal gerote kilo’s vlas tegen elkaar af te zetten. Dan blijkt uit tabel 

12 dat de Coöperatie meestal 50-60% van de gerote hoeveelheid vlas van de Gebr. Visser verwerkte. 

 

Tabel 12. Percentage geroot vlas Coöperatie Schenkeldijk t.o.v. van Gebr. G. en P.J. Visser 1941-
1964

59
 

Gebr. G. en P.J. Visser 
 
 

Coöperatie Schenkeldijk 
 
 

Percentage 
Coöperatie 
t.o.v. Gebr. 

Visser 

Jaar Bakken Kilo's Jaar Bakken Kilo's Percentage 

1941 339 2.440.800 1941 303 1.212.000 50% 

1942 331 2.383.200 1942 289 1.156.000 49% 

1943 371 2.671.200 1943 322 1.288.000 48% 

1944 294 2.116.800 1944 0 0 0% 

1945 85 612.000 1945 0 0 0% 

1946 188 1.353.600 1946 0 0 0% 

1947 277 1.994.400 1947 0 0 0% 

1948 287 2.066.400 1948 48 240.000 12% 

1949 370 2.664.000 1949 355 1.775.000 67% 

1950 378 2.721.600 1950 366 1.830.000 67% 

1951 415 2.988.000 1951 343 1.715.000 57% 

1952 386 2.779.200 1952 380 1.900.000 68% 

1953 342 2.462.400 1953 281 1.405.000 57% 

1954 351 2.527.200 1954 272 1.360.000 54% 

1955 457 3.290.400 1955 340 1.700.000 52% 

1956 370 2.664.000 1956 293 1.465.000 55% 

1957 349 2.512.800 1957 302 1.510.000 60% 

1958 306 2.203.200 1958 260 1.300.000 59% 

1959 310 2.232.000 1959 247 1.235.000 55% 

1960 272 1.958.400 1960 207 1.035.000 53% 

1961 336 2.419.200 1961 266 1.330.000 55% 

1962 309 2.224.800 1962 223 1.115.000 50% 

1963 305 2.196.000 1963 222 1.110.000 51% 

1964 330 2.376.000 1964 285 1.425.000 60% 

 

 

De vlassers van ’s-Gravendeel waren ook actief in verschillende vlassersverenigingen. Tussen 1956 en 1968 

bestond de Vlasscheven-Combinatie, een club van vlasproducenten verspreid over heel Nederland, waarbij 

ongeveer driekwart van de vlassers was aangesloten.
60

 Het doel was een regelmatige afzet voor het 

afvalproduct vlasscheven tegen een redelijke prijs, zonder tussenkomst van de tussenhandel. Van de 27 

leden kwamen 16 vlasproducenten uit ’s-Gravendeel. In het bestuur kwamen de voorzitter en drie van de vier 

bestuursleden uit ’s-Gravendeel.
61

 Deze oververtegenwoordiging van ’s-Gravendeelse vlassers laat naar mijn 

mening de belangrijkheid van de vlasindustrie van ’s-Gravendeel zien. Ook de leden van de Coöperatieve 

Warmwatervlasroterij verkochten rond die tijd de scheven in plaats van te gebruiken als brandstof voor de 

                                                      
59

 Het aantal gerote bakken blijkt uit het archief van de Gebr. G. en P.J. Visser, zonder inv.nr. en archief  
    Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015. Voor de omrekening naar kilo’s ben ik bij de  
    Gebr. G. en P.J. Visser uitgegaan van 7200 kilo per rootbak, omdat een klein staatje cijfers dat laat zien. Bij de  
    Coöperatie Schenkeldijk blijkt uit het archief dat voor de Tweede Wereldoorlog een rootbak 4000 kilo kon  
    bevatten (bron: Archief Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015, Notulenboeken   
    1920-1968) en na de oorlog 5000 kilo per bak (bron: interviews 2 en 3). 
60

 Interview 4. 
61

 Archief Vlasscheven-Combinatie, zonder inv.nr. 
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roterij, omdat de prijs van de scheven zo hoog was.
62

 Uit onderstaande tabel (tabel 13) blijkt dat de 

topproductie van de vlasscheven lag in het jaar 1961/62, waarna de productie afnam, met nog een korte 

opleving in 1964/65. Het aantal scheven, een afvalproduct in de vlasbewerking, heeft natuurlijk een directe 

relatie met het aantal bewerkte kilo’s vlas. De jaren 1961 en 1964 betekende ook voor de Gebr. Visser en de 

Coöperatie een korte opleving in de periode tussen 1956 en 1968. 

 

Tabel 13. Productie vlasscheven Vlasscheven-Combinatie 1957-1969
63

 

Jaar 

Hoeveelheid 
scheven in 

tonnen Jaar 

Hoeveelheid 
scheven in 

tonnen Jaar 

Hoeveelheid 
scheven in 

tonnen 

1957/58 4.537 1961/62 7.466 1965/66 6.604 

1958/59 5.477 1962/63 5.708 1966/67 4.452 

1959/60 5.738 1963/64 5.656 1967/68 2.711 

1960/61 6.621 1964/65 7.064 1968/69 1.537 

 

 

Vergeleken met de andere vlasdorpen in Zuid-Holland gold de oververtegenwoordiging van ’s-Gravendeelse 

vlassers ook voor de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Vlasindustrie (zie tabel 14).  

 

Tabel 14. Gemiddeld aantal leden Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Vlasindustrie  
1894-1936

64
  

Periode Barendrecht 
Hendrik-Ido- 

Ambacht Ridderkerk ‘s-Gravendeel Rijsoord 

1894-1899 3 12 4 7  

1900-1904 4 9  19  

1905-1909 2 12 10 32  

1910-1914 3 13 11 33 13 

1915-1919 3 12  38  

1920-1924 3 14  41  

1925-1929 4 8  35  

1930-1936 3 7 4 34 10 

 

4.2.3.2 Hoogtepunten en dieptepunten 

De uitvoer van bewerkt vlas kan als graadmeter dienen voor de hoogtepunten en dieptepunten van de 

vlasindustrie in Nederland, maar ook in ’s-Gravendeel. Het vlas uit ’s-Gravendeel werd immers merendeels 

uitgevoerd. 
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 Archief Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015, Notulenboeken 1920-1968, 8 februari      
    1955 
63

 Archief Vlasscheven-Combinatie, zonder inv.nr. 
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 Medeedelingen, 1894-1936. 
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Uitvoer bewerkt vlas uit Nederland
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Grafiek 11. Uitvoer bewerkt vlas uit Nederland 1890-1973. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek 
van den in-, uit- en doorvoer over het jaar, (’s-Gravenhage, 1878-1917); Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer over…, (’s-Gravenhage, 1918-1944); Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer van Nederland (’s-Gravenhage, 1940-1950);  Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer per goederensoort (’s-Gravenhage, 
1950-1965); Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek van de buitenlandse handel per 
goederensoort (’s-Gravenhage, 1966-1973). 

 

Als we kijken naar de uitvoer van bewerkt vlas vanuit Nederland in de periode 1889 tot en met 1973, dan 

vallen een aantal perioden op, waarin meer vlas werd uitgevoerd dan in andere jaren (zie grafiek 11). Met als 

criterium een export van meer dan 7,5 miljoen kilo vlaslint kom ik op de volgende indeling: 

a. 1880-1917: een bloeiende periode met een aantal dieptepunten 

b. 1918-1948: een wisselvallige periode, zonder topjaren (op 1939 na als reactie op de naderende 

Tweede Wereldoorlog) 

c. 1949-1965: een periode van grote bloei 

d. Na 1966: de neergang 

 

Helaas zijn weinig tot geen archieven van ’s-Gravendeelse vlasfabrieken bewaard gebleven. Deels zijn de 

archieven verwoest met de watersnoodramp in 1953 of in de Tweede Wereldoorlog, deels zagen de vlassers 

het belang van een archief niet in: ‘Daar heeft niemand iets mee te maken.’
65

 Over de eerste periode, 1880-

1917, zijn slechts meldingen in brievenboeken van ’s-Gravendeelse burgemeesters of het Nieuwsblad 

bruikbaar. Ter illustratie van de tweede en derde periode kan het archief van de ‘Coöperatieve 

Warmwatervlasroterij Schenkeldijk’ (1920-1967) dienen. Tussen 1941 en 1964 is daarnaast ook het beperkte 

archief van de Gebr. G. & P.J. Visser bruikbaar. 

 

Ad a. 1880-1917 

De agrarische depressie van 1882 tot 1896 raakte ook ’s-Gravendeel. In een brief van 17 december 1884 van 

burgemeester Vaarzon Morel aan de Minister van Binnenlandse Zaken komt naar voren dat de vlasteelt en 

vlasbewerking, de belangrijkste bestaansmiddelen in de gemeente, door achtereenvolgende slechte, 

ongunstige en minder gunstige vlasjaren veel geld verloren hadden. Vaarzon Morel vergeleek ’s-Gravendeel 

met ‘eene vervallen fabrijkplaats, dat bewezen wordt er tweederde gedeelde der bevolking behoren tot 

vlasarbeiders, die nooit iets anders geleerd hebben.’
66

 Hoe ernstig de situatie toen was, blijkt uit de opstand in 

1885, de enige keer dat er in ‘s-Gravendeel sprake is geweest van een oproer. Ten gevolge van de malaise in 
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 Interview 2. 
66

 Gemeentearchief ’s-Gravendeel, zonder inv.nr., Brieven van burgemeester Vaarzon Morel, 17 december 1884. 
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de vlashandel verkochten veel vlasboeren hun vlas in december 1885 onbewerkt aan Belgische en Franse 

handelaren. De vlasarbeiders zagen hun broodwinning naar het buitenland vertrekken en verzetten zich tegen 

de aflevering.
67

 In 1897 werd, gezien de slechte situatie in de vlasserij, gevreesd voor het voortbestaan van 

de ’s-Gravendeelse vlasindustrie.
68

 Vanaf 1904 was men positiever: ‘Het jaar 1904 behoort tot de gezegende 

jaren, waarop men terugziet met een dank jegens de Gever aller goede dingen.’
69

 Gedurende de Eerste 

Wereldoorlog ging het zo goed met de vlasindustrie in ’s-Gravendeel dat er een tekort aan arbeidskrachten 

ontstond, omdat veel jonge mannen in militaire dienst waren. In 1916 kregen de Gebr. Visser toestemming om 

dertig geïnterneerde Belgische soldaten uit Dordrecht in dienst te nemen. Een jaar later ontstond juist een 

grote werkloosheid onder de vlasarbeiders omdat er weinig vlas in Nederland werd verbouwd, aangezien de 

regering de productie van voedingsmiddelen sterk stimuleerde.
70

  

 

In de jaarverslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Dordrecht is vanaf 1870 melding van het 

meer en meer in gebruik nemen van stoommachines in de vlasbewerking op het eiland van IJsselmonde. De 

eerste gevonden aanvraag voor een vergunning in ’s-Gravendeel ‘tot het in werking stellen van een 

stoomwerktuig’ komt van Bastiaan Kooij Hz. uit een brief van burgemeester Vaarzon Morel in 1875.
71

 Uit het 

vergunningenoverzicht blijkt dat in 1890 al zeven vergunningen voor het werken met een stoomwerktuig zijn 

afgegeven aan vijf vlassers (zie bijlage 13 met overzicht vergunningen). Uit onderstaand overzicht van aantal 

verleende vergunningen (zie tabel 15) blijkt dat tussen 1875 en 1917 vooral vergunningen voor machines 

(stoomwerktuigen en petroleummotoren) werden aangevraagd en afgegeven.  

   Na 1912 werd bij het braken en zwingelen steeds meer gebruik gemaakt van stoom- en motorkracht en 

daarmee was het handwerk verleden tijd geworden bij deze bewerkingen.
72

 Dit blijkt ook uit het overzicht van 

verleende vergunningen: voor 1912 is er sprake van zwingelketen, vanaf die tijd is er sprake van 

vlasfabrieken.  Uit hoofdstuk twee (paragraaf 2.2.3) is duidelijk geworden dat rond 1910 de zwingelmolen, de 

eerste vorm van mechanisatie bij het zwingelen, op de Zuid-Hollandse eilanden zijn ingang vond. Door de 

mechanisering was er dus sprake van vlasfabrieken, waarin machinaal gewerkt werd, die de handmatig 

werkende zwingelketen vervingen. 

                                                      
67

 Gemeentearchief ’s-Gravendeel, zonder inv.nr., Brieven van burgemeester Vaarzon Morel, 12 december 1885. 
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 Nieuwsblad, 14 juli 1897 en 3 november 1897. 
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 Nieuwsblad,  9 november 1904. 
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 ’s-Gravendeel 1593-1993, 272. 
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 Gemeentearchief ’s-Gravendeel, zonder inv.nr., Brieven van burgemeester Vaarzon Morel, 18 augustus 1875  
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 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 97. 
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Tabel 15. Verleende vergunningen in ’s-Gravendeel 1875-1917
73

 

Jaar Machine Onbekend Schuur Vlasfabriek Zwingelkeet Eindtotaal 

1875 1     1 

1888 1     1 

1889 4     4 

1890 1     1 

1893  1    1 

1900   1  1 2 

1901     1 1 

1902     1 1 

1912 2     2 

1913    1  1 

1914 1     1 

1915 3   2  5 

1916 2   4  6 

1917 2     2 

Totaal 17 1 1 7 3 29 

 

Ad b. 1918-1948 

In de periode tussen de twee wereldoorlogen schommelde de uitvoer van vlas sterk. Een uitspraak van één 

van de ’s-Gravendeelse vlassers is op deze periode zeer toepasselijk: ‘Het vlas was net als de 

aandelenmarkt, alleen het vlas fluctueerde nog veel harder.’
74

 Dit had zijn weerslag op de ’s-Gravendeelse 

vlasindustrie, zoals ook blijkt uit de schommelingen van het aantal kilo’s geroot vlas bij de Coöperatieve 

Warmwatervlasroterij Schenkeldijk in onderstaande grafiek (grafiek 12 en bijlage 14).   
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Grafiek 12. Geroot vlas Coöperatieve Warmwatervlasroterij Schenkeldijk 1920-1943. Bron: Archief 

Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015. Roting Controleboeken. 
 

In een verslag van de gemeenteraad werd in het Nieuwsblad in 1921 de toekomst van ’s-Gravendeel donker 

genoemd, vooral door de stand in de vlasindustrie.
75

 In 1922 moest een lid van de Coöperatie zijn bedrijf 

staken wegens de slechte toestand van de vlasserij. In dat jaar werd ook geen dividend aan de leden 

uitgekeerd. In 1924 en 1928 was er echter weer volop werk in het vlas, wat voor ’s-Gravendeel van groot 

belang was, omdat zij ‘in hoofdzaak aangewezen is op de vlasserij.’
76
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    en Gemeentearchief ’s-Gravendeel, zonder inv.nr., Brieven van burgemeester Vaarzon Morel. 
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Tijdens de wereldcrisis in de jaren dertig van de twintigste eeuw daalde de werkgelegenheid in de 

vlasindustrie weer sterk. Vooral de jaren 1931-1933 waren ronduit slecht, ook voor de Coöperatie. De 

salarissen van de stoker en de schevenjongen werden verlaagd. Het toenmalige college van Burgemeester en 

Wethouders bracht in december 1930 een bezoek aan het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid om 

steunverlening te vragen. Deze steun, in de vorm van een renteloos voorschot aan de vlassers, voor het 

behoud van de werkgelegenheid en het voortbestaan van de vlasindustrie, duurde anderhalf jaar en werd op 

27 mei 1933 beëindigd.
77

 

 

Tussen 1910 en 1930 werd volop gemechaniseerd, waardoor minder mensen nodig waren in het vlas. Dat de 

mechanisatie arbeidsplaatsen kostte blijkt uit een bericht in het Nieuwsblad in 1933: ‘Enkele vlasfabrikanten 

hebben hunne fabrieken voorzien van de modernste bewerkingsmachines waardoor weer gezinnen broodloos 

worden. Een nekslag voor onze arme gemeente.’
78

 Uit onderstaand overzicht van aantal verleende 

vergunningen (zie tabel 16) blijkt dat tussen 1919 en 1946 vijfentwintig vergunningen voor het oprichten van 

vlasfabrieken (inclusief machines) en zeven vergunningen voor machines werden aangevraagd en afgegeven. 

 

Tabel 16. Verleende vergunningen in ’s-Gravendeel 1919-1946
79

 

Jaar Machine Schuur Vlasfabriek Eindtotaal 

1919 1  2 3 

1920 2  7 9 

1925   1 1 

1927   1 1 

1928  1 3 4 

1929  1 2 3 

1933   1 1 

1934 1  3 4 

1937 2  2 4 

1938  1  1 

1940  1 3 4 

1946 1   1 

Totaal 7 4 25 36 

 

In die tijd kwamen ook de warmwaterroterijen op. In 1919 werden in ’s-Gravendeel de eerste rootbakken bij de 

Gebr. G. en P.J. Visser aan de Smidsweg in gebruik genomen en op 11 augustus 920 begon de Coöperatieve 

Warmwatervlasroterij Schenkeldijk in ’s-Gravendeel met roten.
80

  In de notulen werden een aantal redenen 

genoemd om de Coöperatie op te richten. De toenemende mechanisatie speelde een duidelijke rol. Door de 

toename aan krachtmotoren met bovendien steeds minder beschikbare arbeidskrachten voor het roten werd 

een andere manier van roten noodzakelijk. Ook moest er meer vlas worden geroot om in de wintertijd de ‘veel 

verwerkende machinerieën aan den draai te kunnen houden’.
81

 Om de grote investeringen bij de 

mechanisatie rendabel te maken moest de vlasindustrie het hele jaar door gaan produceren. In die periode 

stond de vlasbewerking nog maar een korte tijd in het jaar stil. In de grote bedrijven werd zoveel oud vlas op 

voorraad gehouden en verwerkt, tot het nieuwe vlas in de zomermaanden gearriveerd was.
82

 Rond 1929 

werkten de eerste twee bedrijven in ’s-Gravendeel met een volautomatische vlasturbine, na de Tweede 
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Wereldoorlog werkten al 22 bedrijven met een turbine.
83

 Een turbine kon veel meer kilo’s per uur verwerken 

met minder mensen. Een turbine maakte zo’n tachtig à honderd kilo vlaslint per uur tegen een kilo of vier met 

de hand.
84

 

   Na de crisisjaren verbeterde de werkgelegenheid. In ’s-Gravendeel werd in nieuwe vlasfabrieken en 

machines geïnvesteerd. Uit het vergunningoverzicht in bijlage 13 blijkt dat tussen 1930 en 1940 negen 

vlasfabrieken en roterijen werden gebouwd of uitgebreid. Het starten of uitbreiden van een bedrijf was in die 

jaren geen ongewoon verschijnsel als reactie op de grote werkloosheid.  

   In 1939 had ’s-Gravendeel tien warmwaterroterijen. Het aantal bakken en de capaciteit waren in Zuid-

Holland het grootst in ’s-Gravendeel (zie hoofdstuk 3.3.2). Volgens het Nieuwsblad had  

’s-Gravendeel in 1940 27 vlasfabrieken en 8 roterijen met 40 rootbakken.
85

 De Tweede Wereldoorlog was niet 

in alle opzichten nadelig voor ’s-Gravendeel, omdat de oorlogsindustrie het vlas nodig had. Er ontstond 

behoefte aan linnen, vooral hospitaallinnen en schietkatoen.
86

 In deze periode werd geen katoen meer 

ingevoerd en was er veel vraag naar vlas. Uit de cijfers van de uitvoer van bewerkt vlas tussen 1940 en 1946 

(zie tabel 17) is duidelijk te zien dat de productie van vlaslint in 1942 en 1943 sterk toenam en dat veel vlas 

naar Duitsland werd uitgevoerd.  

 

 
Tabel 17. Uitvoer bewerkt vlas uit Nederland (aantallen in 1000 kg) 1940-1946

87
 

Jaar Totaal België Frankrijk 
Groot-

Brittannië Duitsland USA Zweden Overig 

1940 3.981 745 769 1506 558 179 62 162 

1941 1.604 744   778  30 52 

1942 5.184 3154   2030    

1943 6.083 2502   3581    

1944 en 1945 ?        

1946 5.289 1591 468 918  247 119 1875 

 

Voor de Coöperatie was de Tweede Wereldoorlog een minder goede tijd. In 1944 kwam de roterij te liggen in 

het inundatiegebied, waardoor de fabriek onder water kwam te staan. Bovendien werd in januari 1945 de 

schoorsteenpijp door de Duitsers opgeblazen. Pas in 1947 werd de roterij herbouwd door het gebrek aan 

materieel en werkkrachten in het bouwbedrijf. De roterij had toen acht rootbakken met een inhoud van 5000 

kilo per bak.
88

 In 1948 begon men weer met roten.  

 

Ad c. 1949-1965 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn verschillende vlasarbeiders voor zichzelf begonnen, omdat de vraag naar 

vlas hoog was. Vooral in de jaren vijftig, de tijd van de Koude Oorlog en de Koreaanse Oorlog, nam de vraag 

naar vlas enorm toe. De jaren vijftig, vooral van 1949 tot en met 1957, waren gouden jaren voor de 

vlasindustrie. Vanaf 1950 werd bij de Coöperatie met twee stokers in ploegendienst gewerkt. Een teken dat 

het goed ging.  Het aantal kilo’s geroot vlas bij de Gebr. Visser en de Coöperatie was in die periode hoog. 

Gezamenlijk verwerkten zij ongeveer vier tot vijf miljoen kilo vlas per jaar in die tijd (zie grafiek13). 
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Geroot vlas 1941-1964
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Grafiek 13. Geroot vlas Gebr. G. en P.J. Visser en Coöperatie Schenkeldijk 1941-1964. Bron: Archief Gebr. G. 
en P.J. Visser en archief Coöperatieve Warmwaterroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015. Roting controleboeken. 
 

In de nieuwjaarsrede van burgemeester Van Heesen werd vermeld dat in 1952 twintig miljoen kilo strovlas 

(=vlas na het repelen) werd bewerkt in ’s-Gravendeel met 550 tot 600 mensen, die het hele jaar werk hadden 

in de vlasindustrie.
89

 Omgerekend naar vlaslint leverde dit ongeveer 3,2 miljoen kilo vlaslint op.
90

  Als we dit 

vergelijken met de uitvoer vanuit Nederland in 1952 (11,3 miljoen kilo vlaslint), dan wil dat zeggen dat ’s-

Gravendeel 28% van de Nederlandse export in dat jaar voor zijn rekening nam. Van de twintig miljoen kilo 

strovlas die in ’s-Gravendeel werd bewerkt, verwerkten de Gebr. Visser en de Coöperatie gezamenlijk 4,7 

miljoen, dus zo’n 25% van de ’s-Gravendeelse vlasindustrie.  

   De watersnood van 1 februari 1953 veroorzaakte een rampjaar voor de ’s-Gravendeelse vlasindustrie. Het 

zuiden en oosten van de Hoeksche Waard liepen grotendeels onder water, waardoor veel vlas verloren ging 

en veel schade aan gebouwen en machines ontstond, nog afgezien van de slachtoffers. Volgens A.C. de 

Zeeuw ging vermoedelijk dertig miljoen kilo opgeslagen vlas verloren.
91

 De schade aan de vlasindustrie door 

de watersnood werd in ’s-Gravendeel geschat op drie miljoen gulden.
92

 Uit het kleiner aantal gerote kilo’s vlas 

in de jaren 1953 en 1954 door de Gebr. Visser en de Coöperatie blijkt dat de watersnoodramp ook voor de 

vlasbewerking nadelige gevolgen had. In 1953 werd in de Hoeksche Waard geen vlas verbouwd, omdat de 

grond te veel zout bevatte.  

   1955 was weer een uitzonderlijk goed jaar voor de vlasindustrie in ’s-Gravendeel en in 1956 stond de 

vlasserij in ’s-Gravendeel op een hoogtepunt. In 1956 werd in de Coöperatie zelfs gedacht aan uitbreiding van 

het aantal rootbakken.
93

 Er werkten in 25 bedrijven ongeveer 350 personeelsleden met twintig turbines en 

zeventig rootbakken, waarmee jaarlijks ongeveer vijftien miljoen kilo strovlas werd verwerkt.
94

 Hiervan 

verwerkten de Gebr. Visser en de Coöperatie gezamenlijk ruim vier miljoen kilo, dus ongeveer 25%. Deze 

vijftien miljoen kilo strovlas leverde 2,4 miljoen kilo vlaslint op. Dit was twintig procent van de Nederlandse 

export in dat jaar (11,9 miljoen kilo). In 1957 had ’s-Gravendeel totaal 63 rootbakken in bedrijf.
95

 In dat jaar 

had Rusland haar vlas tegen zeer lage prijzen op de markt gebracht, wat gevolgen zou hebben voor de 

vlasindustrie. In het licht van de Russische dumping kan het bezoek van een Russische regeringsdelegatie 

van deskundigen op het gebied van vlasteelt en vlasbewerking in 1956 aan de vlasfabriek van de Gebr. G. en 

P.J. Visser en de machinefabriek voor vlasmachines van D. Barth te ’s-Gravendeel ironisch genoemd 

worden.
96

 Na 1957 ging het snel bergafwaarts met de vlasindustrie, behoudens een korte opleving in 1961 en 
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1964. Vanaf 1958 werd in de Coöperatie het aantal stokers weer teruggebracht naar één.
97

 In 1965 werkten 

nog 400 mensen in ’s-Gravendeel in het vlas, zes jaar later niemand meer.
98

  

   Tijdens de toespraak van burgemeester C.J. Verplanke in 1958 gedurende het bezoek van de Commissaris 

van de Koningin in Zuid-Holland aan ’s-Gravendeel, noemde hij de neergang in de vlasindustrie de derde 

grote ramp die ’s-Gravendeel was overkomen, na de grote brand van 1825 en de watersnoodramp in 1953. 

‘En thans wordt onze gemeente in haar voornaamste bestaansbron aangetast en worden wij met een 

zorgwekkende werkloosheid bedreigd.’
99

 

 

Het aandeel van ’s-Gravendeel in de Nederlandse export van vlaslint is niet uit het cijfermateriaal te halen. 

Toch wil ik een poging doen om hier een antwoord op te vinden. Het aantal gerote bakken bij de Gebr. Visser 

en bij de Coöperatie in de periode 1946 tot 1964 is bekend uit de archieven. Dit heb ik al eerder omgerekend 

tot kilo’s strovlas, aan de hand van de inhoud van de rootbakken. Vervolgens heb ik daar verder mee 

gerekend. De kilo’s strovlas zijn volgens de bekende formule om te rekenen naar vlaslint. Hierboven is 

aangetoond voor de jaren 1952 en 1956 dat zij gezamenlijk ongeveer 25% van de totale hoeveelheid  

’s-Gravendeels vlaslint bewerkten. Als ik dit percentage aanhoudt voor de periode 1946 tot 1964 levert dat de 

hoeveelheid kilo’s vlaslint in ’s-Gravendeel op. Afgezet tegen de Nederlandse uitvoer van vlaslint levert dit het 

percentage op dat ’s-Gravendeel bewerkte, gemiddeld 27% in deze periode (zie tabel 18).  

 

Tabel 18. Mogelijk aandeel van de ’s-Gravendeelse vlasindustrie in de uitvoer van vlaslint 
uit Nederland 1946-1964

100
 

Jaar 

Strovlas Visser + 
Coöperatie 

in kilo's 

Vlaslint Visser + 
Coöperatie 

in kilo's 

Vlaslint  
's-Gravendeel 

in kilo's 

Uitvoer vlaslint 
Nederland 

in kilo's % 's-Gravendeel 

1946 1.353.600 219.503 878.011 5.289.000 17% 

1947 1.994.400 323.416 1.293.665 4.657.000 28% 

1948 2.306.400 374.011 1.496.043 4.432.000 34% 

1949 4.439.000 719.838 2.879.351 7.724.000 37% 

1950 4.551.600 738.097 2.952.389 10.648.000 28% 

1951 4.703.000 762.649 3.050.595 9.390.000 32% 

1952 4.679.200 758.789 3.035.157 11.397.000 27% 

1953 3.867.400 627.146 2.508.584 10.323.000 24% 

1954 3.887.200 630.357 2.521.427 9.955.000 25% 

1955 4.990.400 809.254 3.237.016 11.131.000 29% 

1956 4.129.000 669.568 2.678.270 11.977.000 22% 

1957 4.022.800 652.346 2.609.384 9.873.000 26% 

1958 3.503.200 568.086 2.272.346 8.026.000 28% 

1959 3.467.000 562.216 2.248.865 8.499.000 26% 

1960 2.993.400 485.416 1.941.665 6.575.000 30% 

1961 3.749.200 607.978 2.431.914 8.455.000 29% 

1962 3.339.800 541.589 2.166.357 9.691.000 22% 

1963 3.306.000 536.108 2.144.432 8.473.000 25% 

1964 3.801.000 616.378 2.465.514 7.810.000 32% 

 

 

Door toenemende mechanisatie in de vorm van repelmachines en turbines werd de kostprijs gedrukt. Vooral 

de jaren vijftig, de tijd van de Koude Oorlog en de Koreaanse Oorlog, waarin de vraag naar vlas enorm 
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toenam, boden ruimte voor investeringen en vernieuwingen in de ’s-Gravendeelse vlasindustrie.
101

  Maar niet 

voldoende, de vlasindustrie bleef hoge bewerkingskosten met zich meebrengen, doordat de vlasteelt en 

vlasbewerking gebruik maakten van veel ouderwetse methoden, waarbij een hoge arbeidsinzet en speciale 

vlasoogst- en vlasbewerkingsmachines nodig waren.
 102

 Een deel van het bewerkingsproces werd lang met de 

hand gedaan. De oogstmachines verschenen bijvoorbeeld pas na de Tweede Wereldoorlog in ’s-Gravendeel. 

Omdat ’s-Gravendeel naast een wat groter bedrijf van de Gebr. G. en P.J. Visser verder alleen middelgrote en 

kleine bedrijven had, bemoeilijkte dat een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe productiemethoden om de 

kosten van de arbeidsintensieve vlasbewerking te drukken.
103

  

 

Ad d. Na 1966  

Dat het slecht ging in de vlasindustrie bleek uit de aanvraag in 1967 voor een driedaagse werkweek, die 

betrekking had op 72 werknemers, die de resterende twee dagen een uitkering volgens de wachtgeldregeling 

zouden moeten krijgen. Op 1 september 1967 vond in de Coöperatie de laatste roting plaats en in de 

vergadering van 29 februari 1968 werd besloten tot verkoop c.q. liquidatie van de Coöperatie.
104

 De 

Vlasscheven-Combinatie werd ook in 1968 ontbonden omdat veel vlasfabrieken hun deuren sloten. Het 

laatste vlasbedrijf, Gebr. de Vos, sloot in maart 1971 zijn deuren. 

   Vlasverwerkende bedrijven gingen over op andere materialen. Zo ging vlasafvalverwerkingsbedrijf de Man 

in 1966 van vlasafval vlasband voor drainagebuizen maken en stapte later over op kunstvezel. Platenfabriek 

Leeuwenstein, die de scheven tot spaanplaten verwerkte, begon, gezien de steeds slechter wordende situatie 

in de vlasindustrie, met het mengen van houtspaan door de vlasvezels. Naarmate de situatie in het vlas 

steeds slechter werd, werd er steeds meer houtvezel verwerkt in de spaanplaat.
105

  

   De vrees voor een grote werkloosheid, die burgemeester Verplanke in 1958 uitsprak, is niet uitgekomen. ‘Er 

is nooit werkloosheid geweest. Waar we wel bang voor waren.’
106

 Niet alle bedrijven zijn tegelijkertijd gestopt. 

De arbeiders zijn van lieverlee afgevloeid, dat ging niet van het ene jaar op het andere.
107

 De vlasarbeiders en 

vlassers vonden werk buiten de Hoeksche Waard, in Rotterdam, Dordrecht, Spijkenisse enzovoort. In de jaren 

1950, 1960 werd gestart met grote projecten, zoals de aanleg van de Botlek, Europoort en de Maasvlakte. 

Door de grote vraag naar personeel in de bouw en in de chemische industrie in die jaren konden de 

vlasarbeiders snel ander werk vinden.
108

 De vlasarbeiders waren harde werkers, die hun handen goed konden 

gebruiken, dus die zijn zonder problemen in ander werk gerold. Ze moesten wel allemaal verder van huis, 

maar ze verdienden allemaal meer dan in het vlas.
109

 Ook de ’s-Gravendeelse vlassers moesten een andere 

bron van inkomsten zoeken. Uit de interviews blijkt dat een deel van de vlassers in de land- en tuinbouw 

verder gegaan is. De champignonteelt kon zich in stijgende belangstelling verheugen.
110

 De vlasschuren 

waren bijzonder geschikt voor het telen van champignons, er hoefde niet veel verbouwd te worden. De grote 

vlasschuren werden ook verhuurd voor het stallen van caravans en het opslaan van andere goederen. De 

Gebr. Visser hebben hun opslagruimtes lange tijd verhuurd aan Unilever. Ook in de handel, onder andere in 

hout en tuinbouwmachines, vonden ’s-Gravendelers werk. Anderen zijn gaan werken als magazijnmeester, bij 

een pijpleidingenmaatschappij, bij het chemische bedrijf Du Pont de Nemours in Dordrecht, enzovoort.  
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De neergang in de vlasserij in ’s-Gravendeel (en in Nederland) had een aantal oorzaken. Een belangrijke 

reden voor de slechte gang van zaken was de scherpe concurrentie van vooral België en Frankrijk, die de 

goedkopere dauwrootmethode konden toepassen. Deze arbeidsbesparende manier van roten kon door de 

gesteldheid van de bodem niet in ‘s-Gravendeel worden gebruikt. Bovendien werd de vlasindustrie in Frankrijk 

door de overheid enorm gesteund door middel van subsidies, die in Nederland ontbraken, waardoor het 

vlasareaal in Frankrijk niet inkromp. In hoofdstuk 3.1.2 hebben we gezien dat Frankrijk vanaf 1961 48% tot 

zelfs 69% in 1970 van de productie van het vlaslint in West-Europa voor zijn rekening nam. Hiermee hangt 

samen dat in 1963 en 1964 veel vlas werd uitgezaaid in West-Europa, namelijk ruim 137.000 hectare, 

waarvan de helft in Frankrijk.  

   De vraag naar vlas was echter sterk gedaald door de opkomst van synthetische garens en producten. Bij 

het vlas had men last van de kwalitatieve en kwantitatieve variatie in vlasoogsten, het vlas bleef een 

natuurproduct. De kunstvezel had hier geen last van en met kunststof kon men fijnere, mooiere en meer 

gelijkmatige draadjes maken. Daarnaast kon katoengaren zijn marktaandeel vergroten ten koste van de 

vlasvezel door technologische vernieuwingen door te voeren. Het gevolg was een veel groter aanbod van vlas 

dan de vraag ernaar, waardoor de prijs sterk daalde en veel akkerbouwers stopten met het verbouwen van 

vlas. Pas in 1969 waren de gevormde voorraden van de markt verdwenen.  

   Een veelgehoorde reden voor de neergang in de vlasindustrie was het aanbieden van Russisch vlas op de 

Europese markt tegen zeer lage prijzen. Dit heeft tussen 1957 en 1959 zeker invloed gehad op het West-

Europese vlasareaal, zoals in hoofdstuk twee al is gebleken. Dat deze invloed slechts tijdelijk was blijkt uit de 

oplevingen van de vlasindustrie in 1961 en 1964.     

   Een andere belangrijke oorzaak van de neergang van de vlasindustrie was de verdubbeling van de lonen in 

Nederland in de jaren zestig, in tegenstelling tot de vlasprijs, wat de arbeidsintensieve vlasserij te kostbaar 

maakte. Illustratief voor de stijgende lonen is het loon van de secretaris-penningmeester van de Coöperatie: in 

1930 kreeg hij f 200,- (€ 90,76), wat tijdens de crisisjaren werd verlaagd tot f 175,- (€ 79,41). Vanaf 1953 

bedroeg het loon f 225,- (€ 102,10), maar in 1961 werd het loon verdubbeld tot f 450,- (€ 204,20) per jaar.
111

 

In de notulen van 14 februari 1966 werd gesproken over een verhoging van dit salaris, omdat het loon elders 

na 1961 met 67% was gestegen. De secretaris-penningmeester kreeg toen f 600,- (€ 272,27).
112

 

   Vanuit huidig economisch inzicht werd er nog te veel met de hand gewerkt, zoals het keren tijdens het 

drogen en is de mechanisatiegraad te behoudend geweest. Men is heel voorzichtig geweest in vele 

coöperaties, die alles naar de leden probeerden uit te keren. Het geld werd niet besteed aan of opzij gezet 

voor onderzoek en ontwikkeling.
113

     

   In de jaren vijftig begon een zeker milieubewustzijn te ontstaan in Nederland. In 1953 werd melding gemaakt 

in het Nieuwsblad van het streven van de gemeente ’s-Gravendeel om de vlasindustrie uit de dorpskom te 

doen verdwijnen.
114

 In een nota van Provinciale Staten uit 1957 over de waterverontreiniging in Zuid-Holland, 

werd de vervuiling van de polderwateren in de Hoeksche Waard bedenkelijk genoemd. ’s-Gravendeel kende 

een jarenlange ernstige verontreiniging door de ongunstige combinatie van rioolwater en organische 

verontreinigingen door de roterijen, dat gezamenlijk ongezuiverd op de omliggende polders werd geloosd. De 

63 rootbakken veroorzaakten evenveel vervuiling als 150.000 mensen.
115

 De Wet op de Waterverontreiniging, 

in 1970 ingevoerd, was in aantocht. Dat de milieueisen een serieuze bedreiging voor de vlasindustrie vormden 

bleek in 1978 toen de Coöperatieve Vlasfabriek ‘Dinteloord’ in Steenbergen haar deuren sloot. Een 
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achterstallige zuiveringsheffing van f 500.000,- en het uitblijven van gevraagde regeringssteun gaven de 

doodsteek.
116

  

   De steun van de Europese Gemeenschap van begin jaren zeventig, toen het vlasareaal binnen de EG zo 

sterk varieerde dat vraag en aanbod ontregeld raakten, heeft de Nederlandse vlasserij ook niet meer gebaat.    

   Als laatste oorzaak kan de afnemende belangstelling voor vlas in de jaren zestig genoemd worden, door het 

verschuiven van de textielindustrie van West-Europa naar de lagelonenlanden.  Bovendien heeft het 

linnenkenmerk nooit eenzelfde sterke uitstraling gehad als het wolkenmerk. En op een gegeven moment had 

linnen geen status meer, in tegenstelling tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw, toen een linnenuitzet bij 

trouwen hoorde.
117

 

 

Dit onderdeel wil ik beëindigen met een poging om een antwoord te vinden op een moeilijke vraag. Waarom 

was de vlasindustrie juist in ’s-Gravendeel zo belangrijk en niet bijvoorbeeld in andere dorpen in de Hoeksche 

Waard? Voor een deel moet het antwoord gezocht worden in vestigingsplaatsfactoren: de aanwezigheid van 

grond-, hulp- en brandstoffen, van arbeidskrachten en andere bedrijven en van aan- en afvoerwegen. 

   De grondstof vlas was in goede tijden ruim voorradig. De ’s-Gravendeelse vlassers teelden het vlas zelf en 

teelden of kochten vooral veel vlas in andere provincies. De kwaliteit van het rootwater was goed in  

’s-Gravendeel. Aan brandstoffen voor het warmwaterroten was geen gebrek: vlasscheven, kolen en later 

stookolie. Maar deze voordelen waren niet uniek voor ’s-Gravendeel. 

   De vlasindustrie is altijd zeer arbeidsintensief geweest. ’s-Gravendeel had genoeg arbeiders, die in de 

vlasindustrie konden werken. Zeker in de handmatige periode sloten de landbouw en de vlasindustrie goed op 

elkaar aan, want in de winter konden de landbouwarbeiders werk vinden in het vlas. Voor de vlasindustrie was 

specifieke vakkennis en vaardigheid nodig, die in ’s-Gravendeel van vader op zoon werd doorgegeven. Maar 

dit gold ook voor andere dorpen in de Hoeksche Waard.  

   De aanwezigheid van andere vlasserijen en ondersteunende bedrijven zorgden ook voor voordelen. Een 

nieuw bedrijf kon eenvoudig gebruik maken van de bestaande arbeidskrachten en infrastructuur door het vlas 

in loon te laten roten of zwingelen bij bestaande vlasserijen. Een van de geintervieuwden opperde dat de 

aanwezigheid van de machinefabriek Barth een reden was waardoor de vlasindustrie hier kon groeien. Veel 

machines kwamen echter uit België. Door de familie Visser werd het belang van die familie en haar 

buitenlandse connecties voor de ’s-Gravendeelse vlasindustrie benadrukt als een zeer belangrijke oorzaak. 

Zelf heb ik hierbij mijn twijfels. Het zal waarschijnlijk ook hebben meegespeeld, maar de Gebr. Visser waren 

niet het enige grootschalige bedrijf in Nederland en ook niet in de Hoeksche Waard. In Maasdam was ook een 

vrij grote vlasserij gevestigd, waar ongeveer 80 mensen werkten.  

   Een andere belangrijke voorwaarde zijn goede aan- en afvoermogelijkheden voor het vlas.  

’s-Gravendeel had een haven voor de aan- en afvoer van vlas over water, maar met de komst van de 

vrachtauto verdween het belang van de directe ligging aan water. Door de bouw van de Barendrechtse brug 

kreeg de Hoeksche Waard een vaste oeververbinding met Rotterdam. De nabijheid van de vlasmarkt in 

Dordrecht en later in Rotterdam was gunstig, omdat het meeste vlas werd uitgevoerd naar Groot-Brittannië, 

Duitsland en België. Maar ’s-Gravendeel was niet het enige dorp dat hiervan profiteerde.  

   ’s-Gravendeel voldeed dus aan alle bovengenoemde vestigingsplaatsfactoren, waardoor er sprake was van 

agglomeratievoordelen, maar nogmaals dit was niet uniek voor ‘s-Gravendeel. De clustering van de 

vlasserijen in ’s-Gravendeel moet naar mijn idee ook gezocht worden in niet-rationele factoren. De vlasserijen 

waren meestal familiebedrijven, het was als zoon gebruikelijk om in het bedrijf van de vader toe te treden en 

bij diens overlijden het bedrijf voort te zetten. Ook vrouwen zetten na het overlijden van hun man het 
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familiebedrijf voort, wat te zien was aan de naamsverandering van het bedrijf. Het familiekapitaal zat immers 

in het bedrijf, dus stoppen betekende kapitaalvernietiging. We hebben ook gezien dat tweederde van het dorp 

afhankelijk was van het vlas en dan is de omschakeling naar een andere bestaansmogelijkheid moeilijk. 

 

Uit de beschrijving van de economie van Dordrecht en Rotterdam in de negentiende eeuw bleek dat vooral de 

handel, de scheepvaart, de scheepsbouw en het laden en lossen van goederen belangrijk waren voor de 

werkgelegenheid. Vooral na 1895 ontstond onder invloed van de industrialisatie in Nederland een 

economische bloeiperiode, die duurde tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het interbellum werd 

gedomineerd door de depressie van de jaren twintig en dertig. Na de Tweede Wereldoorlog begon voor de 

Nederlandse en dus ook voor de Rotterdamse, de Dordtse en ’s-Gravendeelse economie een bloeiperiode, 

die duurde tot begin jaren zeventig.    

   Voor de Hoeksche Waard en ’s-Gravendeel hadden de agrarische depressie van 1880 en de crisisjaren veel 

invloed, wat onder andere bleek uit de daling van het inwonertal van ’s-Gravendeel. In de slechte vlasjaren 

zullen waarschijnlijk een aantal ’s-Gravendelers hun heil gezocht hebben in Dordrecht, gezien de omvangrijke 

migratie naar Dordrecht in de tweede helft van de negentiende eeuw, waarvan een deel uit de Hoeksche 

Waard kwam. Van de migranten naar Rotterdam kwam ook een deel uit de Hoeksche Waard. Exacte cijfers 

om het aandeel van ’s-Gravendelers in de migratie te onderbouwen ontbreken helaas.  

   De werkgelegenheid in de Hoeksche Waard concentreerde zich rond de landbouw en het verwerken van de 

landbouwproducten. In ’s-Gravendeel waren de vlasindustrie en de scheepvaart de belangrijkste bronnen van 

inkomsten. Over de periode voor 1800 is slechts weinig bekend over de ’s-Gravendeelse vlasserij. Vanaf de 

negentiende eeuw is de vlasbewerking zeer belangrijk geweest voor ’s-Gravendeel: ongeveer tweederde van 

de bevolking werkte in of rond het vlas. De vlasindustrie in ’s-Gravendeel bestond vooral uit kleine en 

middelgrote bedrijven en daarnaast één grootbedrijf, de Gebr. G. en P.J. Visser. Op de Schenkeldijk draaide 

sinds 1920 de Coöperatieve Warmwatervlasroterij Schenkeldijk. De hoogtepunten en dieptepunten in de  

’s-Gravendeelse vlasindustrie liepen ongeveer synchroon met die van de Nederlandse export van vlaslint. Een 

voorzichtige schatting van het aandeel van ’s-Gravendeel in de Nederlandse export komt uit op gemiddeld 

27%. 

    De vlasindustrie fluctueerde sterk, goede jaren en slechte jaren wisselden elkaar af. Tussen 1880 en 1917 

werden een aantal bloeiende perioden afgewisseld met een paar dieptepunten. De eerste stoommachines 

deden hun intrede in de ’s-Gravendeelse vlasindustrie. Na 1912 werd steeds meer gebruik gemaakt van 

stoom- en motorkracht en kwamen de warmwaterroterijen op. Om de investeringen van de mechanisatie 

rendabel te maken, moest de vlasindustrie het hele jaar door gaan produceren. Tussen de twee 

wereldoorlogen wisselden slechte en middelmatige jaren elkaar af in de vlasindustrie. In de Tweede 

Wereldoorlog werd veel vlas uitgevoerd naar Duitsland. Na 1949 brak, onder invloed van de grote vraag naar 

vlas door de Koude Oorlog en de Koreaanse Oorlog, een gouden periode aan voor de ’s-Gravendeelse 

vlasindustrie. Vanaf 1958 keerde het tij en vooral na 1966 ging het snel bergafwaarts in de vlasbewerking. De 

belangrijkste oorzaken voor de neergang van de vlasindustrie na 1966 waren de concurrentie van België en 

Frankrijk, de loonexplosie in de jaren zestig van de twintigste eeuw en de opkomst van de kunstvezel. Door de 

ruime werkgelegenheid in Dordrecht en Rotterdam in de bouw en de chemische industrie konden de 

vlasarbeiders snel ander werk vinden. De vlassers gingen verder in de land- en tuinbouw, de handel of 

vonden ook werk in de omgeving. 

   Het antwoord op de vraag waarom de vlasserij zo belangrijk is geweest voor ’s-Gravendeel moet deels 

gezocht worden in de gunstige vestigingsplaatsfactoren: de aanwezigheid van grond-, hulp- en brandstoffen, 

van arbeidskrachten en andere bedrijven en van aan- en afvoerwegen. Maar hierin was het dorp niet 

uitzonderlijk. Voor een ander deel speelden niet-rationele factoren een rol. De familiebedrijven werden 
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voortgezet omdat het staken van het bedrijf kapitaalvernietiging zou betekenen. Bovendien werkte tweederde 

van de beroepsbevolking in het vlas, waardoor omschakeling moeilijk was. 



 59 

5 De vlasserij in ’s-Gravendeel: sociale en culturele aspecten 

 

In dit laatste hoofdstuk zullen de volgende sociale en culturele deelvragen worden beantwoord. Wat waren de 

arbeidsomstandigheden? Hoe waren de arbeidsverhoudingen tussen vlassers en vlasarbeiders? In welke 

mate waren de vlasarbeiders afhankelijk van de vlassers? Was er sprake van een sociaal bewustzijn onder de 

vlasarbeiders? Volgden de vlassers en vlasarbeiders onderwijs? Zijn er culturele uitingen te vinden van het 

vlas? 

 

5.1 Arbeidsomstandigheden 

 

In 1886 werd een parlementaire enquête gehouden naar de werking van de Wet inzake fabrieksarbeid en 

naar de toestand van fabrieken en werkplaatsen. In dit onderzoek werd de toestand van de arbeidersklasse in 

Amsterdam, Maastricht en Tilburg èn de vlasnijverheid onderzocht. In de verhoren tijdens de parlementaire 

enquête werden vier vlasboeren en één vlasarbeider ondervraagd. Voor het eerst kwamen arbeiders en 

arbeidsters zelf aan het woord. De publicatie riep destijds veel verontwaardiging, woede en ongeloof op, door 

de wantoestanden die aan het licht kwamen.
1
 Het is niet helemaal duidelijk op grond waarvan de 

enquêtecommissie besloot een apart onderzoek in te stellen naar de vlasnijverheid. Zij onderzocht ‘een 

kleinen, doch voor het onderwerp der enquête belangrijken tak van nijverheid, namelijk de vlasindustrie.’
2
 

Volgens Giele is het besluit van de commissie beïnvloed door de nota’s van dokter B. Carsten en C. van Aken 

over de vlasindustrie.
3
 

   Dokter B. Carsten, adjunct-inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Zuid-Holland en Zeeland, 

had een belangrijk aandeel in de verhoren door zijn nota over de gezondheidstoestand van de vlasarbeiders. 

Carsten over de vlasarbeiders: ‘Gewoonlijk zijn zij zeer kortademig, zij zien er zeer slecht uit (…).’ Carsten 

merkte op, dat het zeldzaam was, als men iemand van 50 jaar oud ziet.
4
 Uit zijn onderzoek over de periode 

1866 tot en met 1870 bleek dat in de vlasgemeenten in de Hoeksche Waard naar verhouding meer mensen 

overleden aan longtering, acute en chronische ziekten van de ademhalingsorganen dan in gemeenten zonder 

vlasindustrie. Deze verhouding was in de vlasgemeenten één op tien, in de gemeenten zonder vlasindustrie 

één op zeventien overledenen.
5
 Het sterftecijfer in de vlasgemeenten bedroeg tussen 1840 en 1874 meer dan 

35%. Ook C. van Aken, oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, schreef een nota over de slechte 

arbeidsomstandigheden in de vlasindustrie. Volgens Van Aken kon men een vlasarbeider direct herkennen: 

‘(…) het geesteloze bleeke gelaat, de beklemde ademhaling en heesche stem wijzen hem aan.’
6
 Tijdens de 

parlementaire enquête werd één vlasarbeider uit Oud-Beijerland ondervraagd. Deze Pieter Landheer had 

vanaf zijn twaalfde jaar in het vlas gewerkt en was op het moment van verhoor 54 jaar oud. Hoewel de meeste 

van zijn leeftijdgenoten waren overleden, hield hij vol dat het werken in het vlas niet ongezond was. Volgens 

Landheer hing het af van iemands ‘lichaamsbouw van binnen’ of werken in het vlas kwaad kon.
7
 

   Uit de parlementaire enquête en onderzoeken, zoals van dokter Carsten, bleek dat de vlasserij een zeer 

ongezonde bedrijfstak was, vooral door het stof dat vrij kwam tijdens het braken, maar vooral tijdens het 
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zwingelen. De vlasarbeiders hadden daardoor vooral last van ziekten van de ademhalingsorganen. Dit wil niet 

zeggen dat de overige bewerkingen in de vlasserij niet nadelig waren voor de gezondheid van de vlassers en 

vlasarbeiders.  

   Tijdens de oogst werd het vlas voorovergebogen geplukt met de hand. Zeker tijdens een droge zomer was 

dit zeer zwaar werk. Het was niet mogelijk om een vol uur te blijven plukken, daar was het werk te zwaar 

voor.
8
 Distels, kleefkruid en riet zorgden voor wonden en schrammen. Tijdens het wieden met de hand 

mochten geen klompen of schoenen worden gedragen, om beschadigingen aan het vlas te voorkomen. Pas in 

de jaren vijftig van de twintigste eeuw kwam een einde aan het met blote handen plukken door het gebruik 

van oogstmachines. Gedurende de vlasoogst werd er soms ‘naer overe’ gegaan, wanneer op veraf gelegen 

plaatsen moest worden geplukt. Dit hield een aantal ontberingen in: zelf zorgen voor drinken en eten, het 

ontbreken van sanitaire en hygiënische voorzieningen, slapen in het hooi na een dag hard werken en nooit uit 

de kleren gaan. Ondanks deze ongemakken werd het als een welkome onderbreking gezien van de dagelijkse 

sleur.
9
 

   Bij het repelen kwam stof vrij, maar dat was niet zo schadelijk als het zwingelstof. In het begin lagen bij het 

repelen de handen open, maar na verloop van tijd vormde zich eelt op de handen. 

   Het lossen van de warmwaterrootbakken was een zwaar, vuil en zweterig karwei. De rootbakken hadden in 

het begin een opening van boven, later kregen de bakken een opening aan de voorkant. Het uithalen van het 

natte, warme vlas was zwaar werk, omdat door het vocht de bossen vlas in gewicht verdubbeld waren. Later 

werd een transportband gebruikt bij het uithalen van het vlas, wat het werk enigszins verlichtte. Bij het 

leeghalen van de rootbakken droegen de vlasarbeiders enkel een overall, die na het lossen aan een haak 

werd opgehangen. ‘Als je ‘m zo neerzette, dan bleef ie gewoon staan.’
10

  

(zie foto’s 10 en 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkleden gebeurde in een schuur, de machinekamer of in de open lucht. Kleedruimte, toiletten of een 

gelegenheid om de handen te wassen bestonden lange tijd niet. Met de ingebruikname van de 

warmwaterroterijen begon het dorp ’s-Gravendeel te stinken. De penetrante geur van rottingsbacteriën was tot 

in de verre omtrek waar te nemen. P.W. de Zeeuw vergeleek de stank met een kadaverlucht.
11

 De stank 

drong door in de poriën van de huid. Wie er in werkte rook het zelf niet meer, maar een ander des te beter. 

Het rootwater had goede en slechte eigenschappen. Een wondje genas zeer snel en de koeien vonden het 

lekker om te drinken, maar vissen en alle andere levende waterdieren en planten gingen dood van het 

zuurstofloze water.  
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Foto 10 en 11. Het vullen en legen van een rootbak. Foto’s C.S. van der Linden. 
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   Bij het braken met de hand ontstond veel stof, zowel door de afvallende gedroogde modderdeeltjes als door 

het breken van de droge hout- en schorsbestanddelen van de vlasstengel. Bij het machinaal braken 

ondervond de arbeider geen noemenswaardig nadeel meer van het stof, vooral als stofafzuiging was 

aangebracht. Het braken was minder slecht voor de gezondheid dan het zwingelen, omdat de arbeiders bij 

deze handeling niet vlak boven het stof zaten en dus niet alles inademden. 

   Het zwingelen was de meest ongezonde handeling. De zwingelketen in de vlasserijen waren altijd 

schemerig en vol stof, bovendien konden zij wegens brandgevaar niet worden verwarmd. Voor de ventilatie 

waren twee tegenover elkaar geplaatste luiken aangebracht, die echter een sterke tocht veroorzaakten. 

Omdat het zwingelen in de winter plaatsvond en er niet gestookt werd, bleven die luiken meestal dicht. Dokter 

Carsten omschreef het zo: ‘Wanneer men in de zwingelkeet komt, kan men door het stof elkander niet 

onderscheiden, en is men er een oogenblik in, dan is men geheel met stof bedekt.’
12

 Glasramen werden in de 

zwingelketen niet geplaatst, omdat het licht nadelig zou zijn voor het vlas. Onvoldoende luchtverversing en 

gebrek aan daglicht waren nadelig voor de gezondheid van de arbeiders. Door de voorovergebogen houding 

bij het zwingelen, in tegenstelling tot de rechtopstaande houding tijdens het braken, ademde de vlasarbeiders 

meer stof in tijdens het zwingelen. Het stof bestond uit modder, vermengd met fijne schors- en houtdeeltjes en 

afgescheurde vlasvezels.  

Het waren vooral de endotoxinen in het stof die schadelijk waren voor de ademhalingsorganen.
13

 Als het vlas 

nat geplukt was en daarna opgeborgen in de schuur, dan zat er schimmelstof tussen en dat was nog veel 

kwader dan schoon stof.
14

 Door de krachtige beweging van de rechterarm bij het zwingelen werd het stof 

steeds in beweging gehouden en voortdurend door de arbeiders ingeademd. Na een verblijf van enkele dagen 

in de zwingelkeet kregen de meeste arbeiders, als gevolg van de inademing van fijne stofdeeltjes, een 

ontsteking van een luchtpijptak, een van de boomvormige vertakkingen van de luchtpijp. Deze ontsteking 

verminderde als het werk werd gestaakt. Bij hervatting van de werkzaamheden, bijvoorbeeld na een weekend 

of na een seizoen, moest men opnieuw hieraan wennen. Op den duur kreeg deze ontsteking een chronisch 

karakter. ‘(…) het is een zeldzaamheid een vlasarbeider van gevorderden leeftijd, vrij van 

ademhalingsbezwaren aan te treffen.’
15

 Niet iedereen was bestand tegen het ongezonde werk in de 

zwingelkeet, waar het mistig zag van het stof en waar het enorm kon tochtten. 

 

De nadelen van de vlasindustrie zouden, volgens de enquêtecommissie, grotendeels worden opgeheven als 

de bewerking machinaal zou gaan plaatsvinden. Bovendien zijn bij machinale bewerking minder 

arbeidskrachten nodig, zodat de hulp van vrouwen gemist kan worden en het arbeidsloon van de overige 

arbeidskrachten verhoogd kan worden.
16

 De commissie concludeerde dat verbeteringen eenvoudig aan te 

brengen zijn, maar dat dit niet gebeurde ‘uit onverschilligheid, althans omdat men zich te dezer zake geene 

uitgaven wil getroosten’.
17

 Inderdaad verbeterde met de mechanisatie en het gebruik van afzuiginstallaties 

rond de eeuwwisseling de situatie voor de vlaswerkers. In de Verslagen en Mededelingen van de Directie van 

de Landbouw werd in 1913 geconstateerd dat het werken in de vlasserijen, vanuit gezondheidskundig 

oogpunt, ten opzichte van vroeger veel was verbeterd. In de kleine bedrijven was het stof nog steeds oorzaak 
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van vele aandoeningen van de ademhalingsorganen, vooral bij personen met zwakke longen, maar in de 

grotere bedrijven zogen stofmolens zeer veel stof uit het werkvertrek, dat werd geloosd in de buitenlucht.
18

 

   Maar de stofafzuiging kon niet alle stof laten verdwijnen. Er was nog zoveel stof dat veel zwingelaars na de 

rust van het weekend op maandagavond met stofkoorts naar bed gingen. Op maandagmorgen werd wel eens, 

ook al was dat natuurlijk niet toegestaan, een half flesje sterke drank gekocht om het stof weg te spoelen en 

de kou tegen te gaan.
19

 Als het zwingelseizoen in de herfst begon, werkten de vlasarbeiders de eerste week 

geen volle dagen om aan het stof te wennen.
20

 ‘Als we de boel gingen opruimen, dan zag de achterste de 

voorste, tien meter verder, niet staan, zo veel stof.’
21

 Vooral voor mensen die aanleg hadden voor astma of 

bronchitis was het werken in het vlas erg ongezond en die werden ook dikwijls niet oud. De rest was 

kortademig, maar dat verdween als de vlasarbeiders veertien dagen uit het vlas waren. Dat het stof tot het 

einde van de vlasserij een negatieve rol voor de gezondheid speelde, mag blijken uit een vergadering van de 

gemeenteraad in 1959, waarin de Partij van de Arbeid vragen stelde over het lozen van stof van een vlasserij 

in het dorp. ‘(…) daar het voor de bewoners aan de Barth Verbruggestraat en omgeving een onhoudbare 

toestand is, zulks ook in verband met de volksgezondheid.’
22

 

 

5.1.1 Voorzieningen 

Het werken in de vlasindustrie was niet alleen stoffig, maar ook koud. Verwarming is pas verschenen aan het 

eind van de vlasserij. Sommige vlasfabrieken hadden centrale verwarming, sommige hadden een 

verwarmingsplaat onder de voeten of wat warmtestraling op de handen. Maar grote ruimten met afzuiging 

waren gewoon niet warm te krijgen.
23

 

   Ook andere voorzieningen, zoals een wasgelegenheid, kwamen pas in de laatste jaren van de vlasindustrie, 

soms na aandringen van de Arbeidsinspectie. In een brief van de Arbeidsinspectie werd de Coöperatie in 

1947 gewezen op een aantal tekortkomingen. Er was geen schaftlokaal aanwezig, geen ‘klederbergplaats’ en 

er ontbrak een wasgelegenheid.
24

 In 1950 vroeg de Coöperatie ontheffing voor het aanbrengen van een 

douchecel. In de motivatie meldde de Coöperatie dat het polderwater, waarmee geroot werd, verontreinigd 

was door vermenging met rootwater en daarmee ongeschikt als douchewater.
25

 ‘Als je je handen moest 

wassen, dan moest je dat in die verontreinigde sloot doen.’
26

 In 1951 deed de Arbeidsinspectie weer een 

beroep op de Coöperatie om een douchecel te plaatsen in de roterij. De voorzitter zei: ‘We komen er nu niet 

meer mee klaar nu de waterleiding langs ons terrein ligt (…).’
27

 Deze situatie moet natuurlijk wel in de tijd 

worden geplaatst. Zoals één van de geïnterviewden zei: ‘Je had ‘m (de douche; mk) thuis ook nog niet, toen, 

dus je mistte ‘m niet.’
28

  

 

5.1.2 Ongelukken en branden 

Naast de stof, de kou en het gebrek aan voorzieningen kwamen ongelukken voor in de vlasindustrie. Meestal 

ging het om kleine ongelukken, een enkele keer waren de gevolgen dramatischer. Toen het transport nog met 
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paarden ging, sloeg er wel eens een paard op hol. Met de komst van de vrachtauto sloeg een enkele keer een 

aanhanger met vlas om. Bij het laden of lossen van vlas ging ook wel eens iets mis, een  enkele keer met 

dodelijke afloop. Met de rolbraak en met de zwingelspaan verspeelde vlasarbeiders wel eens vingers of met 

een bindapparaat bij de repelmachine gingen de naalden met de bindtouwtjes dwars door een hand. Tijdens 

de reparatie van een kapotte vlasmachine bleef de smid hangen in de drijfas van de machine en raakte zo zijn 

beide benen kwijt. Naderhand werden de machines beter beveiligd om het aantal ongelukken te verminderen. 

Maar het werken met machines blijft altijd gevaarlijk, want zelfs in 1961 vond nog een ongeluk plaats waarbij 

een arm in de repelmachine in aanraking kon komen met de kam.
29

 

   Behalve ongelukken vonden regelmatig branden plaats in ’s-Gravendeel, omdat vlas zeer brandbaar was. 

Bij zijn afscheid als opperwachtmeester van de ’s-Gravendeelse brandweer in 1971 zei  

J.B. Zuiderent: ‘De brandweer is de laatste jaren een paar hele goede klanten kwijtgeraakt, namelijk de 

vlasfabrieken.’
30

 Meestal was de oorzaak onbekend (zie tabel 19) en waren de vlassers verzekerd tegen 

brand. De premie was hoger als er sprake was van vlas.
31

 

 

Tabel 19. Oorzaken vlasbranden in ’s-Gravendeel 1829-1973
32

 

Vuur of vonk 8 Warmlopen machine of storing 9 

Blikseminslag 2 Kortsluiting 2 

Oorlogshandelingen 3 Onbekend 38 

Tijdens reparaties 2 Totaal 64 

 

In ’s-Gravendeel zei men veelbetekenend: ‘Als het slecht gaat in het vlas wil het hier nog wel eens branden’. 

Dat dit inderdaad wel eens gebeurde, is af te leiden uit een brief van burgemeester Vaarzon Morel, waarin 

een brandgeval in 1877 werd gemeld aan de officier van justitie in Dordrecht: ‘Aan moedwil valt echter niet te 

denken door den bewoner die als zeer solide bekend staat.’
33

 Een duidelijk voorbeeld komt uit 1961, toen een 

’s-Gravendeelse vlasser werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier 

voorwaardelijk wegens brandstichting in zijn eigen vlasserij met het doel het verzekeringsgeld op te strijken.  

 

Na het bespreken van de arbeidsomstandigheden is wel enige nuancering op zijn plaats. Achteraf is de 

slechte situatie makkelijk te constateren, maar het moet natuurlijk wel in de tijd geplaatst worden. De 

vlasindustrie vormde geen opvallende uitzondering ten opzichte van de rest van de nijverheid in die tijd, zoals 

ook tijdens de parlementaire enquête bleek.  
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5.2 Loon en aanvullingen 

 

Wat nog niet ter sprake is gekomen is de beloning in de vlasindustrie. Jaarlijks werd met iedereen 

groepsgewijs onderhandeld over het loon. Bij het zwingelen werden de vlasarbeiders per uur betaald, het 

plukken van vlas en het legen van de rootbakken was stukloon, aangenomen werk. Ook mensen met een 

handicap of gebrek vonden werk in het vlas, ze verdienden wel minder dan de rest. Bij de 

loononderhandelingen was meestal wel een zekere spanning merkbaar, maar de vlassers en de vlasarbeiders 

moesten toch met elkaar verder. De vlassers hielden voor wat betreft het loon noodgedwongen enigszins 

rekening met Rotterdam, want een vlasarbeider kon, als het hem niet beviel, altijd in Rotterdam of Dordrecht 

gaan werken. Het loon werd eigenlijk door de grote vlassers bepaald en de kleine vlassers moesten mee, 

anders vertrokken de vlasarbeiders.
34

 In theorie kon een vlasser meer loon betalen om vlasarbeiders te 

trekken, maar de marges in het vlas waren betrekkelijk klein, dus dan zou zo’n vlasser zichzelf uit de markt 

prijzen. ‘Het was waarschijnlijk een ongeschreven wet, dat men geen personeel bij een andere vlasser weg 

ging halen. Dat was praktisch uitgesloten, die concurrentie was er in wezen niet.’
35

 Dat veel vlassers familie 

van elkaar waren, zal hieraan niet vreemd zijn.  

   Het loon in de vlasindustrie was karig en om dat aan te vullen was vrouwen- en kinderarbeid vroeger 

gebruikelijk. De verhouding tussen het aantal volwassen mannelijke arbeiders en het totaal aantal werkende 

personen in de vlasindustrie bedroeg eind negentiende eeuw zes staat tot twintig.
36

 Deze verhouding werd 

niet bevestigd door de landelijke nijverheidsstatistiek in 1887 door de heren Struve en Bekaar. In dit 

onderzoek werden 53 vlasserijen in Nederland onderzocht, waarin totaal 929 mannelijke werklieden ouder 

dan achttien jaar werkten en 750 vrouwen, jongens en meisjes, dus een verhouding van 57% ten opzichte van 

43%. Slechts in 18 vlasserijen waren de volwassen mannelijke arbeiders in de minderheid.
37

 Er waren geen 

werkzaamheden die beter door kinderen of vrouwen gedaan konden worden, het ging de vlasser alleen om 

meer werkkrachten.
38

 Vooral als de vlasserij weinig winstgevend was en behoefte had aan lage arbeidslonen, 

om niet geheel te gronde te gaan, konden de arbeidskrachten van vrouwen en kinderen niet gemist worden. 

Deze lage arbeidslonen maakten het dan weer noodzakelijk, dat het gehele gezin bijdroeg aan het 

onderhoud.
39

 

   In het ‘Kinderwetje van Van Houten’ werd in 1874 het in dienst hebben of nemen van kinderen beneden de 

twaalf jaar verboden. Een uitzondering gold voor huishoudelijk werk en veldarbeid, dus niet voor de 

vlasindustrie. Bij het zwingelen en opmaken van het vlas werden kinderen boven de twaalf jaar gebruikt.
40

 In 

een opgave aan de Arbeidsinspectie meldde burgemeester Vaarzon Morel dat in 1890 in ’s-Gravendeel geen 

kinderen van twaalf en dertien jaar werkten, wel zes jongens van dertien en veertien jaar, veertien jongens 

van veertien en vijftien jaar en twaalf jongens van vijftien en zestien jaar.
41

 In diezelfde opgave werd gemeld 

dat bij zestien vlasserijen 29 jongens beneden de zestien jaar (van totaal 32) werkten en 27 vrouwen boven 

de zestien jaar. In 1911 werd arbeid voor kinderen onder de veertien jaar verboden, weer met uitzondering 

van kinderarbeid in de landbouw. Pas in 1981 kwam er een totaal verbod voor kinderarbeid onder de veertien 

jaar.
42

 Als dertienjarige mocht je dus tussen 1911 en 1981 wel werken in de landbouw, maar niet in de 
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vlasindustrie, dan moest je veertien jaar zijn. Een van de geïnterviewden vertelde dat hij met twee andere 

jonge jongens onder de veertien jaar aan het repelen was toen de Arbeidsinspectie kwam. Ze vluchtten weg. 

Door weg te lopen hadden de jongens de vlasser een boete uitgespaard, maar er werd wel anderhalf uur loon 

ingehouden.
43

 

   Volgens Damsma en Noordegraaf nam vrouwenarbeid met de mechanisatie in de vlasserij toe.
44

 Dit is in 

tegenspraak met de parlementaire enquête, die constateerde dat er eind negentiende eeuw juist veel vrouwen 

en kinderen werkten in de vlasindustrie. Door de mechanisatie, die ongeveer in 1912 goed op gang kwam, lijkt 

de vrouwenarbeid juist te zijn vervangen door mannenarbeid. Op oude foto’s  

zijn vrijwel geen vrouwen zichtbaar bij de machines (zie foto 12). Volgens de beroepstelling werkten in 1909 

332 mannelijke en slechts 5 vrouwelijke vlasarbeiders in ’s-Gravendeel in de vlasindustrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Vrouwenarbeid kwam in de meeste sociale lagen weinig voor, behalve onder de ongeschoolde en 

fabrieksarbeiders in de steden en de landarbeidersbevolking op het platteland.
45

 Een onderdeel van het 

‘beschavingsoffensief’ eind negentiende eeuw, waarbij burgerlijke waarden onder de aandacht van de 

arbeiders werd gebracht, was het bevorderen van het idee dat de gehuwde man in staat moest zijn het 

inkomen voor het huishouden te verdienen.
46

 De stijging van het reële loon na ongeveer 1870 moest dit 

mogelijk maken. Voor de arbeiders werd het dan ook een statussymbool als hun vrouw niet hoefde te werken. 

Na de oorlog zag je vrijwel geen vrouwen meer in het vlas.
47

 

   Naast vrouwen- en kinderarbeid was in de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw het 

gebruik van grond voor eigen consumptie voor landarbeiders en vlasarbeiders een middel om het karige loon 

aan te vullen. Zeker in tijden van werkloosheid was het nodig om over voldoende voedsel voor het gezin te 

beschikken. Op de Schenkeldijk hadden alle mensen een tuin met groenten en aardappelen, een varken en 

kippen.
48

  

   Om wat extra’s te verdienen gingen veel vlasarbeiders in de herfst even uit het vlas om aardappelen en 

bieten te rooien. Het delven van aardappelen en het steken van bieten was aangenomen werk, betaald per 

hoeveelheid geoogst product. Dus hoe harder men werkte, des te meer verdiende men. Er gingen ook 

vlasarbeiders werken in de suikerfabriek in Puttershoek, wat door de ploegendienst ook wat extra’s opleverde. 

Dat sloot mooi aan. Het roten was meestal afgelopen in september of oktober en dan begon de suikerfabriek. 

Na nieuwjaar kwamen de vlasarbeiders weer terug om te repelen en te zwingelen. De oudere vlasarbeiders 
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Foto 12. Vlasarbeiders bij een rij zwingelmolens.  
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bleven meestal doorwerken in het vlas. Deze gang van zaken was zeer gebruikelijk zoals blijkt uit het eerste 

artikel van een modelarbeidsovereenkomst die in 1909 werd gepubliceerd in de Mededeelingen van het 

bestuur der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van vlas-industrie: ‘Echter zal de werkman in den 

wiedtijd en den peeëntijd het recht hebben in het landbouwbedrijf voor een ander werkzaam te zijn (…).’ 
49

 

Dat deze extra’s een noodzaak en een gebruik waren bleek ook uit de aanvulling op het loon van de stoker 

van de Coöperatie. Deze kreeg naast zijn loon een vergoeding in aardappelen, als hij niet kon gaan delven. 

Zo kreeg hij in 1928 zestien hectoliter aardappelen.
50

 Met de komst van de turbine werkte het vlasbedrijf het 

hele jaar door. Het uitwisselen van arbeiders met de akkerbouw was hierdoor niet overal meer mogelijk. 

 

5.3 Afhankelijkheid vlasarbeiders 

 

In tijden van werkloosheid moest de arbeider in de negentiende eeuw aankloppen bij het Burgerlijk 

Armbestuur of de diaconie, waarin (vlas)boeren zitting hadden. Werklozen kregen geld van het Burgerlijk 

Armbestuur, als zij hoofden van huishoudens waren en niet door de familie of de diaconie werden gesteund. 

De diaconie ondersteunde alleen leden van de kerk.
51

 Bij de vader van de vierde geïnterviewde, die in de 

kerkraad zat, kwamen de vlasarbeiders langs voor ondersteuning. De bespreking in het kerkcollege, waar ook 

(vlas)boeren in zaten, ging vaak moeizaam. De boeren zeiden dan: ‘het is zonder bodem waar je dat in gooit.’ 

‘Maar de mensen stikten van de armoede en kwamen bij ons aan de deur.’
52

 Regelmatig werden aanvullende 

collectes gehouden ten behoeve van werkloze vlasarbeiders. Vooral in de jaren twintig en dertig is veel 

armoede geleden door de vlasarbeiders. In 1923 werd door de gemeente ’s-Gravendeel f 25.000,- (€ 

11.344,50) uitgegeven aan armenzorg, werkverschaffing, werkloosheidsverzekering en werklozensteun. 

Daarnaast werden vele collecten gehouden en gaven verschillende kerkelijke diaconieën ook steun.
53

 Ook in 

1932 is er een melding van steun aan de vlasindustrie door de gemeente. Van het totale steunbedrag van 

ongeveer f 50.000,-  

(€ 22.689,-) ging ruim f 15.000,- (€ 6.806,70) naar de vlasindustrie, waarmee tweehonderd arbeiders aan het 

werk konden worden gehouden.
54

  In 1933 en 1934 werd de vlasindustrie in het kader van de 

werkverschaffing eveneens gesubsidieerd door de gemeente. 

   Niet alleen tijdens werkloosheid waren de vlasarbeiders afhankelijk van de vlassers. Diverse vlassers zijn lid 

geweest van de gemeenteraad of zijn wethouder geweest. In het bestuur van bank, kerk en politieke partij 

hadden ook vlassers zitting. ‘Bert Visser dat was de burgemeester eigenlijk van  

’s-Gravendeel’.
55

 Op zondag kwamen de dominee, de notaris en de burgemeester op bezoek bij Bert Visser.
56

 

Het bestuur van de bank had ook nog wel eens last van willekeur. ‘Als ze iemand niet aan stond, dan kreeg 

die geen geld. Een hoop mensen had een hekel om naar de Boerenleenbank te gaan, omdat daar een paar 

rijke boeren in zaten.’
57

 Ze leenden liever van particulieren. ‘Het uitlenen van geld gebeurde dikwijls onder 

elkaar, binnen de familie, maar ook door vlassers aan vlasarbeiders.’
58

 

   Niet alleen indirect, maar ook direct waren de meeste vlasarbeiders vroeger afhankelijk van de vlasboeren, 

slechts een enkeling durfde tegen de vlassers in te gaan. Maar mensen kozen ook voor veiligheid, dat is de 
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andere kant.
59

 De meeste hadden een gezin en dan gingen ze toch gauw overstag.
60

 Door het werken in een 

klein dorp, dat grotendeels afhankelijk was van het vlas, kon een vlasarbeider die na onenigheid was 

ontslagen, in zijn dorp moeilijk bij een andere vlasser aan de slag komen. Als een vlaswerker als lastig bekend 

stond, werd hij overal geweerd.
61

 Maar, zeker in tijden van arbeidsschaarste waren de vlassers ook 

afhankelijk van het vakmanschap van de vlasarbeiders, omdat er bij andere vlassers of in Rotterdam of 

Dordrecht dan ook genoeg werk was. 

   De sociale verhoudingen binnen de plattelandssamenleving zijn in de loop van de tijd gewijzigd. Vroeger 

was de (vlas)boer de ‘leider’ van de dorpsgemeenschap. De landarbeider of vlasarbeider voelde zich van de 

(vlas)boer afhankelijk. Deze afhankelijkheid is door een grotere keuzevrijheid aan werkgevers en de 

toegenomen mondigheid van de arbeiders sterk verminderd. In 1937 werd de eerste collectieve 

arbeidsovereenkomst in de vlasindustrie afgesloten, waarin afspraken werden gemaakt over het uurloon en 

secondaire voorwaarden als doorbetaling van feestdagen, wachtdagen bij ziekte en dergelijke.
62

 Leden van 

de vakbeweging kregen bij werkloosheid zes weken een werkloosheidsuitkering van de vakbeweging, daarna 

waren de vlasarbeiders aangewezen op de gemeente. In de loop van de twintigste eeuw verbeterde de 

ondersteuning van de vlasarbeiders, toen een landelijk stelsel van uitkeringen ontstond. In 1949 werd de 

Wachtgeld- en Werkloosheidswet ingevoerd. In 1961 werd een pensioenfonds opgericht speciaal voor de 

vlasbewerkende industrie.
63

 

 

5.4 Arbeidsverhoudingen 

 

In ’s-Gravendeel, waar tweederde van de beroepsbevolking in de vlasindustrie werkte, waren de 

bestaansbronnen eenzijdig, wat gevolgen had voor de sociale verhoudingen. De meeste vlasbedrijven waren 

kleine tot middelgrote familiebedrijven, die met een beperkt aantal vlasarbeiders werkten. Soms was zo’n 

bedrijfje gestart door een vlasarbeider die voor zichzelf was begonnen. Uit de interviews is duidelijk naar 

voren gekomen dat hele families in de vlasindustrie werkzaam waren: vaders, ooms, zwagers, zoons en 

neven. De vlasserijen in ’s-Gravendeel waren familiebedrijven, wat vaak zichtbaar was aan de toevoegingen 

aan de naam van het bedrijf: ‘en zonen’, ‘gebroeders’. Ook opvallend zijn dezelfde achternamen, zodat 

bijvoorbeeld bij de Coöperatie een toevoeging noodzakelijk was: ‘zoon van’ (zie namen bestuur en leden 

Coöperatie in bijlagen 10 en 11).  

   In zo’n kleine werkgemeenschap kon een goede persoonlijke verhouding niet gemist worden. In de 

bedrijven heerste een sterke verbondenheid en er was weinig verloop van personeel.
64

 Het was zeker geen 

uitzondering dat vlasarbeiders vijfentwintig jaar of meer bij eenzelfde vlasser werkten. In het Nieuwsblad is in 

1888 een melding te vinden van een langdurige arbeidsovereenkomst: ‘Aandacht verdient Simon Weeda uit 

de Schenkeldijk, die al veertig jaar bij dezelfde vlasser Jb. Huisman werkt als zwingelaar, zonder ooit 

verzuimd te hebben. Hij begon met zijn twaalfde jaar’.
65

 Eén van de geïnterviewden vertelde van zeven 

knechten, waarvan er twee vijfentwintig jaar bij de Gebr. Visser hebben gewerkt, vier veertig jaar en één vijftig 

jaar.
66

  

   De vlassers en de vlasarbeiders hadden elkaar nodig. ‘Ze kwamen werken en we konden goed met elkaar 

opschieten, want als je de hele dag met elkaar werkt en als ook de baas meedoet, dan kan je niet met een 
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schuin gezicht, dat werkt niet.’
67

 De meeste vlassers werkten net zo hard mee in het bedrijf, behalve één 

vlasser, die dan ook de bijnaam ‘de baron’ had.
68

 Eén van de geïnterviewde denkt dat in het dorp ongeveer de 

helft van de vlassers meewerkten, maar in ieder geval haalden ze geen rootbakken leeg.
69

 Bij de Weduwe 

M.Visser vulden de vlassers echter zelf de rootbakken, om er zoveel mogelijk in te krijgen, want ze huurden 

die bakken.
70

 Door de grootte van het bedrijf hielden bij de Gebr. Visser de eigenaren zich meer bezig met het 

organiseren van het werk, de administratieve kant en de in- en verkoop van vlas en zaad.  

   Op een boerderij was de afstand tussen de eigenaar en het personeel veel groter dan op de vlasserijen in 

’s-Gravendeel.
71

 Maar er was wel degelijk sprake van enige afstand.  Een sprekend voorbeeld hiervan komt 

uit de notulen van de Coöperatie uit 1950. De voorzitter deelde in die vergadering mee dat hij bezoek had 

gehad van twee mensen, die een schadevergoeding wilden hebben, omdat zij geen vissen meer konden 

vangen door het rootwater. ‘Alle bestuurs- en andere leden vonden het brutaal om dat te durven doen, daar hij 

ondergeschikte is (…)’.
72

 

 

5.5 Lidmaatschap vakorganisaties 

 

De toegenomen mondigheid zal deels te danken zijn aan de vakorganisaties. Het aantal georganiseerde 

arbeiders in Nederland bedroeg in 1887 nauwelijks veertigduizend, geconcentreerd in Noord- en Zuid-Holland, 

in Friesland en Groningen.
73

 De vroegste organisaties van arbeiders waren te vinden onder ambachtslieden 

en werklieden en dit waren meestal gezelligheidsverenigingen of verzekeringsfondsen. In 1866 werd de 

eerste landelijke vakbond, de Algemene Nederlandse Typografenbond in Amsterdam opgericht.
74

 Rond 1870 

breidde de vakbeweging zich ook buiten Amsterdam uit en rond 1900 ontstonden de eerste vakverenigingen 

en vakbonden voor landarbeiders. In ’s-Gravendeel werd in 1917 een afdeling van de vakvereniging 

Nederlandse Bond van Christelijke Fabriek- en Transportarbeiders opgericht en even later de Algemene Bond 

van Fabriek- en Transportarbeiders.
75

 De leden waren volgens De Zeeuw vooral mensen die in fabrieken in 

Dordrecht werkten en heiers. Volgens De Zeeuw duurde het tot de jaren dertig van de twintigste eeuw voordat 

de vlasarbeiders zich gingen organiseren.
76

 Dit is niet helemaal juist, want in 1958 vierde de ’s-Gravendeelse 

afdeling van de Fabrieks- en Transportarbeidersbond CNV zijn veertigjarig bestaan. Tijdens deze bijeenkomst 

werden twee vlasarbeiders gehuldigd in verband met hun veertigjarig lidmaatschap en één vlasarbeider met 

zijn vijfendertigjarig lidmaatschap.
77

 Dus al in 1918 waren in ieder geval ook twee vlasarbeiders lid van de 

vakbond. 

   Een van de geïnterviewden schatte dat in ’s-Gravendeel ongeveer een derde tot de helft van de 

vlasarbeiders lid was van een vakbond.
78

 De twee geïnterviewde vlasarbeiders zijn in ieder geval lid geweest 

van een vakbond. Uit de interviews kwam verder naar voren dat een deel van de vlassers wist dat de 

vlasarbeiders lid waren van de vakbond en dat een aantal vlassers hier geen weet van had. Dat is niet zo 
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verwonderlijk, zoals uit volgend citaat blijkt: ‘We hadden enkele vlasarbeiders die lid waren van de vakbond, 

maar dat werd niet zo uitgedragen. Ze waren bang om dat te laten merken.’
79

 

 

5.5.1 Arbeidsonrust 

‘s-Gravendeelse vlasarbeiders zijn dus pas laat lid van vakbonden geworden, in tegenstelling tot België. Daar 

werden namelijk al in 1905 plaatselijke verenigingen van vlaswerkers opgericht, die in 1910 opgingen in de 

‘Federatie der Christene Vlasbewerkers der Leiestreek’.
80

 Nog een groot verschil ten opzichte van de 

Belgische vlasindustrie was het aantal stakingen. In België vonden geregeld stakingen plaats, zoals reeds in 

1886 tegen te lage lonen en te lange werktijden.
81

 De eerste grote staking in de vlassector was daar in 1911 

en ook daarna vonden regelmatig stakingen en onlusten plaats, de laatste in 1955 over de uurlonen.
82

      

   Dewilde vond het merkwaardig dat in Zeeuws-Vlaanderen geen stakingen plaatsvonden.
83

 Hier had in 

plaats van ‘Zeeuws-Vlaanderen’ ook ‘’s-Gravendeel’ kunnen staan. Er zijn maar een paar meldingen van 

stakingen of dreigingen te vinden en die gingen over de werkgelegenheid, het loon en de 

arbeidsomstandigheden. De eerste melding betrof het vlasoproer in 1885. Ten gevolge van de malaise in de 

vlashandel verkochten veel vlasboeren hun vlas in december 1885 onbewerkt aan Belgische en Franse 

handelaren. De honderden vlasarbeiders zagen hun broodwinning naar het buitenland vertrekken en hebben 

zich tegen de aflevering van dat vlas verzet, straatlantaarns kapot gegooid en bij vlasboeren ruiten 

ingeworpen.
84

 De rijkspolitie in Dordrecht moest er aan te pas komen om de rust en orde te herstellen. In 

1893 ontving de heer H.A. Visser, die een met stoom aangedreven vlasserij had in ’s-Gravendeel, een 

dreigbrief, waarin hij met zijn leven werd bedreigd, ‘wanneer hij dit of dat aan de fabriek niet verbeterde (…).’
85

 

Een staking en een dreigende staking met als onderwerp het loon vonden plaats in 1920 en in 1937. In 1920 

brak bij de vlasser P. Kooij in de Rijkestraat een werkstaking uit. De arbeiders vroegen hoger loon.
86

 Bij het 

afsluiten van de eerste CAO in 1937 heeft een staking gedreigd. De bonden hadden onderhandeld over een 

loonsverhoging, 24 cent per uur in plaats van 22 cent per uur. Alle vlassers op twee na, de Gebr. Visser en de 

Gebr. Mol, hadden getekend. Er werd een ultimatum gesteld: zaterdag om twaalf uur tekenen of maandag de 

boel plat. Net voor het verstrijken van de deadline hebben de laatste twee vlassers de CAO ook getekend. 

‘Zoiets vergeet je je leven niet meer.’
87

 

 

Als arbeidsonrust, stakingen en lidmaatschap van vakbonden als graadmeter kunnen dienen voor de mate 

van sociaal bewustzijn, dan waren de ’s-Gravendeelse vlasarbeiders niet sociaal bewust. Vermoedelijk zal dit 

mede door de geïsoleerdheid van de eilandbewoners komen. Pas door de opkomst van nieuwe 

werkgelegenheid buiten het eigen dorp nam de onafhankelijkheid van de arbeiders toe en ontstond een 

klassenbewustzijn. Ook de aard van de ’s-Gravendelers zal een rol hebben gespeeld. In twee interviews 

kwam dit duidelijk naar voren. ‘Ik heb met geen ene baas mot gehad. Wat dat betreft ben ik misschien wel 

eens te makkelijk geweest.’
88

 ‘Ze hadden een gezin te onderhouden en dan hou je je bek nog wel eens. 

Tegenwoordig doen ze hun mond wel open, maar toen waren al die mensen nogal een beetje lijdzaam.’
89

 Wat 

vermoedelijk ook heeft meegespeeld was dat de ’s-Gravendeelse vlasindustrie grotendeels bestond uit 
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familiebedrijven. Een hechte familieband nodigt niet uit tot staking. Bovendien had een lastige arbeider moeite 

om bij een andere vlasser aan werk te komen binnen zo’n kleine gemeenschap. En als een arbeider niet de 

hele week van huis wilde om te gaan werken in Dordrecht of Rotterdam, dan was hij aangewezen op de 

vlasindustrie. 

  

Naast de sociale aspecten van de vlasindustrie wil ik als laatste aandacht besteden aan de culturele kant. 

Behalve het vlasonderwijs wil ik bekijken in hoeverre het vlas in de kunst en literatuur terecht is gekomen. 

 

5.6 Onderwijs en vakbekwaamheid 

 

Door de vele bewerkingen, die het vlas moet ondergaan voordat het als vlaslint kon worden verhandeld, 

moesten zowel de vlasser als de vlasarbeider een grote mate van vakkennis en vakbekwaamheid bezitten. 

‘Iemand die op het land werkte, die was geen goede vlaswerker. De mensen die bij ons in het vlas werkten, 

die werden ook niet zo goed in de landbouw, dus het was toch een specialisme eigenlijk.’
90

 Een goede 

vlasbewerker, die alle bewerkingen onder de knie had, was een veelzijdig vakman met veel kennis en 

vaardigheid, te vergelijken met een geschoold ambachtsman. Maar zo werd het niet gewaardeerd, de 

vlasarbeider stond laag in sociaal aanzien. Door tijdgenoten werden vlasarbeiders op de onderste sporten van 

de maatschappelijke ladder geplaatst. ‘Domheid, kortzichtigheid en onhandigheid zijn maar al te zeer de 

eigenschappen, die den vlasarbeider ontsieren en hem ongeschikt maken om zich enigermate in zijne 

maatschappelijke positie te verheffen.’
91

 Vooral voor het opmaken van vlas, de laatste bewerking in de 

vlasindustrie, was veel vaardigheid nodig. Niet voor niets werden juist hierin wedstrijden gehouden, zowel 

regionaal als landelijk. Kennis en bekwaamheid moest men meestal in de praktijk leren, vaak werd de kennis 

van vader op zoon doorgegeven. Zoals één van de geïnterviewden het formuleerde: ‘Je was er in opgegroeid, 

je wist niet beter. Dan zeg je niet: pa, ik ga wat anders doen.’
92

 

   Vakscholen ontstonden pas in de jaren veertig van de twintigste eeuw. In 1940 werd in Standdaarbuiten de 

Stichting Vakonderwijs voor Vlasbewerking geopend en in 1942 in Koewacht de Eerste Zeeuwsche 

Vlassersschool. Op deze dagscholen, die een tweejarige cursus aanboden, werd gedurende twee dagen per 

week de technische en de economische kant van de vlasbewerking behandeld. Naast deze scholen werden in 

de winter cursussen gegeven in oogsten, repelen, roten en zwingelen. In de periode 1938 en 1940 werden in 

Nederland 107 cursussen aangeboden aan 4.929 leerlingen.
93

 De zonen van de vlassers in ’s-Gravendeel 

gingen meestal naar de cursus in Standdaarbuiten, behalve de zonen uit kleine bedrijfjes, die konden niet 

gemist worden. Een zoon in het grootste vlasbedrijf, de Gebr. G. en P.J. Visser, heeft zelfs textielopleidingen 

gevolgd in Polen, Belfast en Lille. Vlasarbeiders gingen niet naar Standdaarbuiten, de vlassers wilden de 

arbeiders niet twee dagen per week kwijt zijn.
94

 De vlasarbeiders werden door de vlasser zelf opgeleid, of 

door een vlasmeester uit België, die cursussen op het bedrijf zelf gaf aan vlasarbeiders.
95

 De lessen werden 

’s-avonds gegeven met enig huiswerk.  
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5.7 Culturele uitingen 

 

De zoektocht naar culturele uitingen van het vlas heeft niet veel opgeleverd. Waarschijnlijk hadden de 

vlassers en vlasarbeiders wel wat anders aan hun hoofd, er moest hard gewerkt worden om in het 

levensonderhoud te voorzien. Tijdens het werk zong men veel schoolliedjes, hits van de dag en 

levensliederen tot de ergste smartlappen toe, maar in tegenstelling tot België waren er geen aparte 

vlasliedjes.
96

 

   De meeste geïnterviewden kenden het in de inleiding genoemde vlasraadsel in een of andere vorm. Het 

vlasraadsel kende vele variaties (zie bijlage 16), wat duidt op een brede verspreiding. Ook in ’s-Gravendeel 

werd in 1923 een eigen versie van het raadsel gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van Koningin 

Wilhelmina aan de landbouwtentoonstelling in Ridderkerk: 

 Toen ik was jong en schoon 
 Droeg ik een blauwen kroon 
 Toen ik werd oud en stijf 
 Kreeg ik een band om ’t lijf. 
 Ze hebben me laten zinken 
 Beladen, tot ik ging stinken.                                                                                                                                                                
 Toen werd ik met vereende kracht 
 Van den last ontdaan, door elkeen veracht. 
 Ik werd op ’t land gezet, verfrischt door de natuur 
 Geborgen in de schuur 
 Hier werd ik gestooten, geknepen, geslagen 
 En eindlijk door Keizers en Koningen gedragen. 
 

Leen Nolen, een ‘s-Gravendeelse bakker, maakte gedichten, waarin hij vervelende toestanden aan de kaak 

stelde. In 1921 maakte hij het gedicht ‘Aan mijn dorpsvlassers’, waarin hij de slechte toestand in de vlasserij in 

die tijd beschreef (zie bijlage 16).  

   De meeste geïnterviewde vlassers en vlasarbeiders kenden geen spreekwoorden of gezegden met vlas. 

Een paar vlassers kenden wel het bijbelse spreekwoord ‘Blus de rokende vlaswiek niet uit’. Toch zijn in Van 

Dale wel een aantal spreekwoorden en gezegden te vinden, die naar vlas verwijzen (Voor de betekenis zie 

bijlage 17). Een aantal uitdrukkingen wijzen naar de kleur of textuur van het vlas (vlashaar, vlasblond, 

vlasbaard). De bewerkingen van het vlas worden figuurlijk gebruikt in de spreekwoorden ‘’t is hier goed om 

vlas te zaaien’, ‘dat vlas is niet te spinnen’ en ‘men kan van alle vlas geen goed garen spinnen’. Een 

onaangename betekenis hebben de uitdrukkingen die naar het hekelen verwijzen: ‘iemand of iets over de 

hekel halen’ en ‘met zijn gat op een hekel zitten’. Ook ‘iemand een vlassen baard aandoen’ heeft een 

negatieve lading, terwijl ‘op iets vlassen’ een positieve uitdrukking is. 

   Sommige geïnterviewden kenden de roman ‘De vlasschaard’ van Stijn Streuvels, die de vlasserij rond 1900 

in België beschreef. Geen van de geïnterviewden kenden Nederlandse vlasromans en ik heb deze zelf ook 

niet kunnen vinden. 

  Tegenwoordig herinneren in ’s-Gravendeel diverse zaken aan het vlas. Dirk Stoker, een  

’s-Gravendeelse schilder en ex-vlasarbeider, heeft diverse tekeningen en schilderijen gemaakt met het vlas 

als onderwerp. Bij het gemeentehuis van ’s-Gravendeel staat een kunstwerk van Henk Kuizenga van twee 

vlasrepelende mannen.  
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Ook in verschillende benamingen komt het vlas terug. In de nieuwbouwwijk Nieuw Bonaventura waren in 1965 

namen nodig voor de straten. Het college van Burgemeester en Wethouders deed de gemeenteraad een 

voorstel om deze straten namen te geven afkomstig uit het vlasbedrijf. ‘Om de herinneringen aan de vlasserij 

levendig te houden (…).’
97

 De helft van de namen hield verband met het vlasproduct en de andere helft had te 

maken met de vlasbewerking.
98

  Een basisschool in de wijk Nieuw Bonaventura heet ‘De Schelf’ en het 

buurthuis in die wijk heet ‘De Biesband’, waarin ook de Historische Vereniging is gevestigd, waar informatie en 

beeldmateriaal over de geschiedenis van het dorp is te vinden. 

   Een andere manier om de herinnering levend te houden is het oprichten van een museum. In 1967 bracht 

de gemeenteraad een bezoek aan het gemeentebestuur van Kortrijk, die bezig waren met de voorbereidingen 

van een vlasmuseum. De hulp van ’s-Gravendeel was ingeroepen om het museum van materiaal te voorzien. 

In 1988 is een poging gedaan om een vlasmuseum op te richten in de Hoeksche Waard.
99

 Uiteindelijk is in het 

Streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord informatie en materiaal over het vlas in de collectie 

opgenomen en in 2002 is in het Brabantse Klundert een gecombineerd vlasserij- en suikermuseum geopend.  

 

Samengevat kan gesteld worden dat de arbeidsomstandigheden in het vlas niet best waren. Werken in het 

vlas was smerig, stoffig werk, zonder verwarming, met weinig sanitaire en sociale voorzieningen. Vooral het 

stof tijdens het zwingelen gaf gezondheidsproblemen. In het algemeen gold dat de arbeidsomstandigheden in 

de tijd dat er met de hand werd gewerkt zwaarder waren dan in het machinale tijdperk, zoals ook in de 

parlementaire enquête naar voren kwam. Met de mechanisatie, maar vooral met de stofafzuiging, 

                                                      
97

 Nieuwsblad, augustus 1972. 
98

 De Zeeuw, Van lijnzaad tot vlaslint, 103. Vlasproducten: Schrankstraat, Lijnzaadstraat, Bolkafstraat,  
    Schevenstraat, Lokkenstraat, Vezelstraat, Linnenstraat, Damaststraat, Batiststraat. Vlasbewerkingen:  
    Repelstraat, Dauwrootstraat, Roterijstraat, Braakstraat, Zwingellaan, Hekelstraat, Bootstraat, Schelfstraat,  
    Spinnerijstraat, Weverijstraat.  
99

 Het Zuiden, 6 oktober 1988. 

 
 Foto 13. Kunstwerk van Henk Kuizenga 
van twee vlasrepelende mannen.  

Foto M.C. Kunst. 



 73 

verminderde de hoeveelheid stof. Er bleef echter genoeg stof over om na een onderbreking van het weekend 

op maandag vlaskoorts te krijgen.  

   Het karige loon werd aangevuld met vrouwen- en kinderarbeid, met het gebruik van grond voor eigen 

consumptie, door tijdelijk te helpen met het oogsten van landbouwproducten en door te werken in de 

suikerfabriek van Puttershoek. Tijdens werkloosheid waren de vlasarbeiders voor steun afhankelijk van 

gemeente of kerk, waarin de (vlas)boeren zitting hadden. 

   Door de kleine dorpsgemeenschap die ’s-Gravendeel was en waar bovendien de vlasindustrie bestond uit 

familiebedrijven, waren de sociale verhoudingen gemoedelijk en hecht. Een zekere mate van afstand bestond 

er wel tussen vlassers en vlasarbeiders. Doordat vlassers in het openbare leven een rol vervulden waren de 

vlasarbeiders direct of indirect afhankelijk van de vlassers. Dit verminderde sterk in de loop der tijd door 

uitbreiding van de werkgelegenheid buiten het dorp en buiten de vlasindustrie en door de toegenomen 

mondigheid van de arbeiders. 

   De ’s-Gravendeelse vlasarbeiders werden, in vergelijking met België, pas laat lid van vakbonden. Ook is er 

weinig arbeidsonrust geweest. De redenen zijn waarschijnlijk de geïsoleerde ligging van  

’s-Gravendeel op een eiland en het lijdzame karakter van de arbeiders. Wat vermoedelijk ook heeft 

meegespeeld waren de hechte verhoudingen in de familiebedrijven. 

   De vakkennis werd grotendeels overgedragen van vader op zoon. Pas in de jaren veertig van de twintigste 

eeuw ontstond het vlasonderwijs, dat vrijwel uitsluitend werd gevolgd door de zonen van vlassers. De 

vlasarbeiders kregen hooguit een cursus op het bedrijf zelf.  

   De zoektocht naar culturele uitingen van het vlas tijdens het in bedrijf zijn van de vlasserij heeft niet veel 

opgeleverd: een vlasraadsel en een gedicht. Tijdens het uitoefenen van de vlasserij was er blijkbaar weinig tijd 

voor culturele zaken. Achteraf wordt de herinnering aan de vlasserij wel levend gehouden door middel van 

straatnamen, die verwijzen naar het vlas, kunstwerken en de Historische Vereniging. 
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6 Conclusie 

 
Het raadsel uit de inleiding moet na lezing van dit werkstuk voor niemand meer geheimtaal zijn. Het mooie, 

jonge vlas bloeide met blauwe (of witte) bloemen. Na de oogst werd het vlas ‘geslagen’, met andere woorden 

eerst gerepeld, vervolgens geroot, daarna gebraakt en gezwingeld. Met het opmaken eindigde de 

bewerkingen in de vlasindustrie en werd het vlaslint verder bewerkt tot linnen in spinnerijen en weverijen. Het 

kostbare linnen werd niet alleen door keizers en koningen gedragen, maar kende vele toepassingen in 

industrie, huishouden, interieur, schilderkunst en oorlog. Uit het tweede hoofdstuk is duidelijk geworden dat de 

vlasserij bestaat uit de vlasteelt, een landbouwactiviteit, en de vlasbewerking, een landbouwnijverheid en dat 

het een zeer arbeidsintensieve bezigheid was. Na deze inleiding kom ik nu toe aan het beantwoorden van de 

deelvragen, zoals die in het eerste hoofdstuk zijn gesteld. Achtereenvolgens komen de economische, de 

sociale en als laatste de culturele aspecten aan bod. 

 

   Het economische belang van de vlasserij voor ’s-Gravendeel kan pas beantwoord worden na het plaatsen 

van deze nijverheid in het grotere verband van Zuid-Holland, Nederland en Europa. In de vlasteelt stelde 

Nederland op wereldschaal niet veel voor. Rusland domineerde de vlasteelt, omdat 75% tot 79% van het 

wereldareaal daar verbouwd werd. Nederland teelde slechts één procent van het Russische areaal, waarvan 

Zuid-Holland gemiddeld een tiende deel voor zijn rekening nam. De kracht van het Nederlandse, Belgische en 

Franse vlas lag in de kwaliteit van het strovlas en het vlaslint, dus in de vlasbewerking. België was dominant 

binnen Europa voor wat betreft de vlasbewerking, wat onder andere duidelijk blijkt uit de uitvoer vanuit 

Nederland van onbewerkt vlas, dat vrijwel volledig naar België ging. Vanaf 1960 nam de Franse vlasindustrie 

deze leidende rol over. Ook het bewerkte vlas, het vlaslint, werd grotendeels uitgevoerd. Binnen Nederland 

waren de Zuid-Hollandse eilanden het centrum van de vlasbewerking, met name de dorpen ’s-Gravendeel, 

Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk/Rijsoord. In deze dorpen waren genoeg vakbekwame arbeiders te 

vinden, ze hadden geschikt rootwater en een goede verbinding met Rotterdam. Het mogelijk aandeel van de  

’s-Gravendeelse vlasindustrie in de uitvoer van vlaslint uit Nederland komt op gemiddeld 27 % in de periode 

na de Tweede Wereldoorlog. Dit is een voorzichtige schatting, omdat volledige cijfers over de ’s-Gravendeelse 

productie van vlaslint ontbreken en deze alleen herleid kunnen worden uit het aantal gerote bakken vlas van 

de Gebroeders Visser en de Coöperatie.  

   In het begin van de twintigste eeuw concentreerde de vlasbewerking in de Hoeksche Waard zich rond ’s-

Gravendeel. In ’s-Gravendeel werd vlas geteeld, maar de vlasbewerking van vlas uit andere provincies was 

de belangrijkste bron van bestaan. Ongeveer tweederde van de beroepsbevolking van ’s-Gravendeel was 

direct of indirect werkzaam in de vlasserij, de rest vond werk in de scheepvaart, de bouw en de landbouw. Uit 

de migratiecijfers van Dordrecht en Rotterdam en de bloeiende economie in het laatste kwart van de 

negentiende eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog daar, mag worden aangenomen dat ’s-Gravendelers in 

tijden van malaise werk vonden in de omgeving.  De vlasindustrie in ’s-Gravendeel bestond uit één groot 

bedrijf met zestig tot honderd werknemers en de rest waren middelgrote tot kleine familiebedrijven. In 1920 

werd door een aantal vlassers gezamenlijk de Coöperatieve Warmwaterroterij ‘Schenkeldijk’ opgericht. Deze 

Coöperatie rootte ongeveer vijftig tot zestig procent van de hoeveeldheid die het grootste vlasbedrijf, de 

Gebroeders Visser, verwerkte.  

Het belang van de vlasteelt en de vlasbewerking voor ’s-Gravendeel en daarmee ook voor Nederland was 

wisselend. Bloeiperiodes waren de periode 1860 tot 1870, toen de katoeninvoer vanuit Amerika stillag door de 

Amerikaanse burgeroorlog, de beide wereldoorlogen, de Koude Oorlog en de Koreaanse oorlog, door een 

gestegen behoefte aan linnen. De bloei van de vlasserij lag dus hoofdzakelijk in tijden van oorlog. 
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   Over de opkomst van de vlasindustrie in ’s-Gravendeel is weinig bekend, maar summiere gegevens duiden 

er op dat al in de zeventiende eeuw vlassers actief waren in ’s-Gravendeel. Waarom juist  

’s-Gravendeel uitgroeide tot een belangrijk vlassersdorp is niet geheel rationeel te verklaren. Het dorp voldeed 

aan alle vestigingsplaatsfactoren: ruime aanwezige hoeveelheid grondstof, goed rootwater, genoeg 

brandstoffen, voldoende arbeidskrachten, de aanwezigheid van andere vlasserijen en ondersteunende 

bedrijven en een goede verbinding met de afzetmarkt via Rotterdam. Maar hierin was ’s-Gravendeel niet 

uniek. Waarschijnlijk ligt een deel van het antwoord in het feit dat de vlasfabrieken familiebedrijven waren. De 

kennis en het bedrijf gingen van grootvader over op vader en vervolgens op de zoon. Het familiekapitaal zat in 

het bedrijf en de beroepsbevolking in ’s-Gravendeel was voor tweederde afhankelijk van het vlas en beide 

maken het moeilijk om iets geheel anders te gaan doen.  

   Na 1964 ging het bergafwaarts met de vlasindustrie in ’s-Gravendeel en in Nederland. Deels ondervond 

Nederland concurrentie van België en Frankrijk, waar de arbeidsbesparende dauwrootmethode kon worden 

toegepast. ’s-Gravendeel was aangewezen op het roten met warmwater, wat meer arbeidskrachten vergde en 

samen met de forse loonstijging in Nederland in de jaren zestig maakte dit het vlaslint te duur. Frankrijk 

subsidieerde daarnaast zijn vlasindustrie enorm, waardoor de vlasindustrie daar niet inkromp bij de dalende 

vraag naar vlaslint, veroorzaakt door de concurrentie van katoen en de kunstvezels. Het opkomende 

milieubewustzijn, dat zich in 1970 bijvoorbeeld uitte met de Wet op de Waterverontreiniging, vormde een 

ernstige bedreiging voor het warmwaterroten. In 1971 sloot het laatste vlasbedrijf in ’s-Gravendeel zijn deuren. 

Doordat niet alle bedrijven tegelijkertijd stopten en in de jaren vijftig en zestig voldoende werk in de bouw en 

de chemische industrie in Dordrecht en Rotterdam te vinden was, hebben de vlassers en vlasarbeiders 

zonder problemen ander werk gevonden. Een deel van de vlassers ging verder in de land- en tuinbouw of in 

de handel. 

 

De arbeidsomstandigheden werden vooral negatief beïnvloed door het vele stof, dat tijdens de vlasbewerking 

vrijkwam. Met de komst van de mechanisatie en de afzuiginstallaties verbeterde deze situatie, maar er bleef 

genoeg stof over om na een onderbreking ’s-avonds met stofkoorts naar bed te gaan. Voorzieningen, zoals 

douches, verwarming en kleedkamers, ontbraken lange tijd. Achteraf is dit makkelijk te constateren, het moet 

natuurlijk wel in de tijd geplaatst worden. De vlasindustrie vormde geen negatieve uitzondering ten opzichte 

van de rest van de nijverheid. Het loon was karig en moest tot en met begin twintigste eeuw worden 

aangevuld met vrouwen- en kinderarbeid en een eigen stukje grond voor het kweken van groenten en 

aardappelen. Om wat extra’s te verdienen was het gebruikelijk dat de vlasarbeiders tijdens de oogsttijd tijdelijk 

in de landbouw werkten of in de suikerbietenfabriek in Puttershoek. Toen het vlasbedrijf door de mechanisatie 

een continubedrijf werd, was de tijdelijke onderbreking niet overal meer mogelijk. 

   De arbeidsverhoudingen in de kleine tot middelgrote familiebedrijven waren harmonieus, mede doordat de 

vlasser net zo hard meewerkte in het bedrijf als zijn personeel. Dit is onder meer te zien aan het geringe 

verloop onder de vlasarbeiders. Doordat tweederde van de ’s-Gravendeelse beroepsbevolking in het vlas 

werkte hadden de vlasarbeiders echter niet veel speelruimte. In zo’n kleine gemeenschap werden lastige 

arbeiders overal geweerd. Ook in directe zin waren de vlasarbeiders afhankelijk van de (vlas)boeren, omdat 

deze in het bestuur van bank, kerk, Burgerlijk Armbestuur, gemeenteraad en dergelijke instantanties zaten. 

Aan de andere kant hadden de vlassers de vakbekwaamheid van hun vlasarbeiders ook hard nodig. Het 

sociaal bewustzijn van de arbeiders nam toe in de loop van de twintigste eeuw onder invloed van een grotere 

keuzevrijheid aan werk buiten het dorp en de toegenomen mondigheid van de arbeiders, mede dankzij de 

vakorganisaties. 

 



 76 

Voor de vlasbewerking was een grote mate van vakkennis en vakbekwaamheid nodig, die in de praktijk werd 

geleerd, meestal overgedragen van vader op zoon. In de jaren veertig van de twintigste eeuw ontstonden 

vakscholen, waar alleen de zonen van de vlassers van middelgrote bedrijven naar toe gingen. Voor de 

vlasarbeiders werden wel cursussen gegeven op het bedrijf zelf door een vlasmeester uit België. 

   In cultureel opzicht is het vlas vroeger hier en daar doorgedrongen, namelijk in een eigen versie van het 

vlasraadsel uit de inleiding en een gedicht. Hoogstwaarschijnlijk was er gewoon geen tijd om hiermee bezig te 

zijn. Tegenwoordig wordt de herinnering aan de vlasserij in cultureel opzicht wel levend gehouden door 

straatnamen, kunstwerken en de Historische Vereniging.  

 

Na het beantwoorden van de deelvragen volgt het antwoord op de vraagstelling eigenlijk vanzelf. Uit 

bovenstaande kan slechts de conclusie getrokken worden dat het economische belang van de vlasserij, 

vooral de vlasbewerking, voor ’s-Gravendeel groot is geweest. Vooral tijdens (wereld)oorlogen bloeide de 

vlasserij enorm. Ook in sociaal opzicht werd het leven beheerst door de vlasserij, maar de culturele betekenis 

van de vlasserij is te verwaarlozen.  
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4. A.B. de Jong, administrateur bij de Gebrs. G. en P.J. Visser in ’s-Gravendeel vanaf de Tweede 

Wereldoorlog tot het einde. 
5. C. Robbemont, vlasser in ’s-Gravendeel van 1942 tot einde en J. Kranendonk, vlasser in ’s-

Gravendeel van 1955 tot einde. Neven van elkaar. Beide vaders in het vlas. 
6. G.P. Visser, kleinzoon van één van de Gebr. G. en P.J. Visser, heeft zelf niet in het vlas gewerkt.  
7. L. Verdonk, vlasarbeider in ’s-Gravendeel van 1937 tot het einde. Secretaris geweest bij de 

vakbeweging. 
8. C. den Boer, vlasser in ’s-Gravendeel samen met zijn vader, die in 1941 voor zichzelf is begonnen, 

tot het einde. 
9. J. de Koning, vlasser op de Schenkeldijk en lid van de Coöperatie van na de Tweede Wereldoorlog 

tot het einde. Samen met vader en vijf broers in het vlas. Ook een oom in het vlas. 
10. C. Visser, vlasser in ’s-Gravendeel en vanaf zijn jeugd tot het einde werkzaam in het vlas. 

Grootvader en vader in het vlas. 
11. A. de Man, vlasser in vlasafval (bolkaf en lokken) in ’s-Gravendeel. 
12. H. Visser, kleinzoon van één van de Gebr. G. en P.J. Visser, heeft zelf niet in het vlas gewerkt. 
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Bijlage 4. Vlasareaal in Europa en de wereld 1954-1970 (x 1000 hectaren)
1
 

Jaar Nederland België Frankrijk Rusland 

Europa 
zonder 

Rusland 

Wereld 
zonder 

Rusland 

1954 31 32 47 1.109 410 500 

1955 32 35 58 1.477 430 510 

1956 32 34 57 1.921 420 500 

1957 23 26 46 1.687 400 480 

1958 16 24 40 1.595 340 420 

1959 15 21 28 1.605 320 385 

1960 24 30 44 1.620 340 400 

1961 22 27 45 1.625 350 415 

1962 24 33 56 1.697 390 453 

1963 27 34 61 1.465 380 435 

1964 31 39 68 1.570 390 450 

1965 22 27 51 1.476 327 379 

1966 18 24 54 1.403 315 357 

1967 10 14 50 1.375 314 354 

1968 10 15 39 1.334 292 335 

1969 9 16 40 1.309 270 314 

1970 5 8 37 1.300 249 288 

Gemiddeld 21 26 48 1.504 349 410 

 

 

Bijlage 4. Productie gezwingeld vlas in Europa en de wereld 1954-1970 (x 1000 ton)
2
 

Jaar Nederland België Frankrijk Rusland 

Europa 
zonder 

Rusland 

Wereld 
zonder 

Rusland 

1954 359 389 342  2.300 2.500 

1955 409 449 454  2.500 2.700 

1956 370 385 387 5.210 2.400 2.700 

1957 273 298 297 4.400 1.900 2.200 

1958 195 281 209 4.380 1.700 2.000 

1959 170 202 238 3.640 1.500 1.660 

1960 313 351 378 4.250 2.050 2.250 

1961 273 321 555 3.990 2.235 2.504 

1962 303 378 585 4.320 2.530 2.776 

1963 338 396 717 3.800 2.577 2.807 

1964 395 464 863 3.460 2.733 3.003 

1965 265 312 594 4.800 2.274 2.488 

1966 203 259 665 4.610 2.233 2.418 

1967 128 172 665 4.850 2.261 2.441 

1968 130 176 511 4.020 1.922 2.138 

1969 110 182 522 4.870 1.846 2.074 

1970 131 78 469 4.800 1.704 1.893 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 FAO Yearbook of food and agricultural statistics (Rome, 1948-1957) en FAO Production yearbook (Rome, 1959-1986). 

2
 FAO Yearbook of food and agricultural statistics (Rome, 1948-1957) en FAO Production yearbook (Rome, 1959-1986). 
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Bijlage 5. Beteelde hectaren vlas per provincie in Nederland 1851-1935 (september-september)
3
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1851-
1860 360 3.530  530 520 1.010 2.890 2.720 1.010 660 13.230 

1861-
1870 1.341 5.184 64 500 536 2.710 2.915 3.574 3.926 643 21.393 

1866           21.825 

1867 1.311 5.560 62 513 578 3.196 2.875 2.408 4.421 470 21.394 

1868 1.936 5.800 66 463 440 3.576 2.515 2.668 4.400 679 22.543 

1869 3.118 6.784 66 466 509 4.041 2.730 3.382 4.727 686 26.509 

1870 2.390 6.122 65 428 503 4.027 2.181 3.450 4.417 620 24.203 

1871           20.500 

1872 1.778 5.473 52 441 427 2.098 1.815 2.328 3.896 658 18.966 

1873           21.912 

1874 1.286 5.420 47 398 430 1.433 1.992 4.515 4.028 687 20.236 

1875 1.492 5.556 46 387 375 1.236 2.211 4.219 3.335 587 19.444 

1876 2.004 5.408 45 405 357 1.559 1.602 4.563 3.995 534 20.472 

1877 1.615 5.482 46 291 341 1.580 2.006 4.123 2.920 518 18.922 

1878 1.518 5.106 66 396 342 1.476 2.071 3.737 2.637 511 17.860 

1879 1.501 4.964 65 382 342 1.055 1.963 3.599 2.503 502 16.876 

1880 1.806 4.717 62 352 344 2.591 2.367 3.995 2.550 454 19.238 

1881 1.463 4.292 33 343 279 1.278 2.483 3.830 2.500 390 16.891 

1882 1.092 2.807 30 329 256 947 2.480 3.310 2.251 382 13.884 

1883 1.181 2.098 33 278 233 541 2.301 3.283 2.108 347 12.403 

1884 864 1.791 43 254 202 464 1.870 2.914 1.816 339 10.557 

1885 1.435 2.607 66 250 214 355 2.066 3.523 1.975 347 12.838 

1886 2.109 3.852 17 196 196 357 2.236 4.087 1.906 329 15.285 

1887 2.552 3.314 17 225 168 360 2.388 4.333 1.901 324 15.582 

1888 2.984 2.878 16 160 187 386 2.444 4.727 1.921 321 16.024 

1889 3.271 3.088 21 209 184 706 2.711 4.636 1.917 327 17.070 

1890 3.587 2.426 43 132 164 514 2.900 4.670 1.595 281 16.312 

1891 2.661 2.315 15 125 152 373 2.548 4.376 1.586 282 14.433 

1892 2.369 1.766 9 116 143 207 2.089 2.953 1.270 261 11.183 

1893 3.073 2.179 9 106 139 287 2.092 4.121 1.275 248 13.529 

1894 4.407 2.971 6 97 141 283 2.361 4.865 1.384 242 16.757 

1895 3.026 2.674 6 77 92 135 1.999 4.390 1.233 240 13.872 

1896 2.754 2.151 5 71 71 93 1.483 3.242 1.034 252 11.156 

1897 2.701 1.891 5 66 67 73 1.269 3.033 1.083 245 10.433 

1898 2.618 1.526 5 60 67 38 513 2.219 731 227 8.004 

1899 2.816 1.503 4 57 55 44 475 2.208 673 165 8.000 

1900 3.756 1.925 3 57 51 73 1.060 3.268 1.081 162 11.436 

1901 4.394 2.379 3 48 50 68 1.211 3.523 1.152 167 12.995 

1902 4.626 2.297 2 43 46 59 1.346 4.054 1.066 160 13.699 

1903 4.987 2.199 4 30 41 54 1.475 4.582 1.025 146 14.543 

                                                      
3
 Mededeelingen, 1869-1936. 
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1904 5.027 2.497 2 17 35 118 1.761 5.116 1.120 135 15.828 

1905 4.578 2.150 2 16 31 100 1.704 5.008 1.064 137 14.790 

1906 4.481 2.328 2 13 29 120 1.693 5.503 1.161 110 15.440 

1907 4.853 2.205 2 9 28 190 1.859 6.311 1.252 109 16.818 

1908 4.333 1.801 2 6 21 126 1.332 5.712 958 103 14.394 

1909 2.490 1.636 2 5 18 117 1.081 3.916 692 93 10.050 

1910 3.356 1.647 2 6 15 145 1.271 4.441 773 92 11.748 

1911 4.310 2.044 2 5 14 227 1.912 6.170 941 86 15.711 

1912 3.746 2.222  4 15 220 1.481 6.052 919 68 14.727 

1913 3.491 1.822  4 11 278 1.663 6.325 968 88 14.650 

1914 1.866 1.491  4 11 125 865 2.669 634 58 7.723 

1915 1.675 1.832  3 10 90 1.076 3.434 770 58 8.948 

1916 3.572 2.290 1 2 64 224 2.827 5.736 1.208 126 16.050 

1917 2.698 1.919 1 2 42 265 1.287 4.691 1.045 21 11.971 

1918 1.137 799  2 8 69 717 2.452 623 144 5.951 

1919 2.180 1.505  1 25 198 990 4.093 760 74 9.826 

1920 6.031 4.240  40 132 573 2.481 9.136 1.601 120 24.354 

1921 1.642 2.183  8 43 49 581 3.362 747 90 8.705 

1922 2.847 1.628  1 12 106 634 3.764 638 64 9.694 

1923 2.961 2.230  6 29 259 663 3.093 711 131 10.083 

1924 3.808 2.538   41 302 913 4.126 873 72 12.673 

1925 4.523 2.585   89 484 1.169 5.090 1.179 58 15.177 

1926 4.184 2.425   11 194 892 5.207 904 34 13.851 

1927 2.474 1.897    156 626 4.863 763 32 10.811 

1928 4.296 2.405   7 355 1.278 6.315 1.167 24 15.847 

1929 4.907 2.633   3 735 1.265 8.159 1.463 19 19.184 

1930 3.603 2.411   3 421 770 6.858 926 10 15.002 

1931 1.483 712    108 223 3.582 434 8 6.550 

1932 310 75    81 64 784 187  1.501 

1933 1.185 559    126 266 2.251 388  4.775 

1934 1.397 760    126 308 2.932 474  5.997 

1935 2.016 1.003    287 498 4.610 957 4 9.375 
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Bijlage 6.  Uitvoer onbewerkt vlas uit Nederland 1920-1943
4
 

Jaar Totaal België Duitsland Groot-Brittannië Zweden Tsjecho-Slowakije Frankrijk Onbekend 

1920 1.453 1.432  2 12   7 

1921 19.971 19.909 52     10 

1922 24.611 24.304 285     22 

1923 13.897 13.897       

1924 33.321 33.321       

1925 29.873 29.865 8      

1926 30.513 30.513       

1927 47.942 44.019 2.409 586  928   

1928 41.448 40.082 1.030   336   

1929 47.720 47.394 262   63  1 

1930 43.512 43.413 56    42 1 

1931 29.304 29.274 30      

1932 17.689 17.669 20      

1933 16.563 16.518 45      

1934 14.182 14.182       

1935 21.535 21.535       

1936 40.105 40.090      15 

1937 54.559 54.559       

1938 74.653 74.619 34      

1939 40.359 39.980 379      

1940 35.920 34.077 1.843      

1941 22.988 22.988       

1942 13.749 12.070 1.679      

1943 15.115 13.048 2.067      

 
 
 
 

                                                      
4
 Centraal Bureau voor de Statistiek, Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer over .... 1918-1944. 
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Bijlage 7. Uitvoer bewerkt vlas uit Nederland 1889-1970
5
 

J
a

a
r 

 

T
o

ta
a

l 

B
e

lg
ië

 

F
ra

n
k

ri
jk

 

G
ro

o
t-

B
ri

tt
a

n
n

ië
 

Ie
rl

a
n

d
 

D
u

it
s

la
n

d
 

U
S

A
 

Z
w

e
d

e
n

 

R
u

s
la

n
d

 

O
v

e
ri

g
 

O
n

b
e

k
e

n
d

 

1889 9.405 5361  3179  681 112 71  1  

1890 10.449 5925 32 3061  1110 194 108 10 1  

1891 12.461 7722 29 3128  1345 127 109  1  

1892 9.963 5904 30 3144  696 105 85    

1893 8.837 5353 21 2870  461 42 90    

1894 7.750 4358 8 1370  1894 40 77  4  

1895 10.324 6746 11 1949  1470 28 115  5  

1896 5.491 1968 59 1726  1618 44 65  10  

1897 5.050 1225 27 1451  2111 160 75    

1898 4.493 1207 7 1667  1435 101 78    

1899 4.278 822 37 2147  1108 96 38 15 15  

1900 4.566 957 1 2121  1234 171 67  14  

1901 4.380 886 9 2096  880 321 176 2 10  

1902 6.746 1303 16 3213  1833 247 104 2 26  

1903 6.284 1212 28 3222  1419 216 176  11  

1904 7.021 1095 2 3578  2008 163 174  1  

1905 7.248 1128 16 3112  2412 278 277  26  

1906 9.668 1335 10 2904  4992 178 190  59  

1907 9.124 2043  1212 1237 4172 256 194 10   

1908 7.435 1338 72 1142 1343 3275 25 213  26  

1909 8.064 1415 3 1286 1540 3642 41 107 4   

1910 7.012 1240  1276 1115 2792 351 173 34 29  

1911 5.459 594 1297 521 2753 99 116 11 66   

1912 3.664 553           978 850 834 153 228 38   

1913 3.313 589  867 731 724 126 233  42  

1914 7.551 1012 8 2328 2384 1322 146 305 2 44  

1915 10.769 56  3944 2334 4154 195 86    

1916 13.827     11788     2039 

1917 11.416   1254 1665 8290 15 86  105  

1918 2.438   688 79 1636  5  30  

1919 6.360 1062 279 927 2035 1564 41 357  95  

1920 3.720 936 66 626 1146 591 81 254  18  

1921 7.378 1066 454 1400 576 2228 881 230  540  

1922 6.027 1851 877 938 648 874 315 261  262  

1923 3.653 897 412 601 709 641 230 66  98  

1924 5.344 807 259 1046 1748 1042 43 192  194 13 

1925 4.092 1174 266 385 608 1023 231 222  183  

1926 4.296 823 346 1030 844 837 276 102  38  

1927 6.842 879 302 1148 960 2869 102 305  277  

1928 3.886 1083 275 985 474 734 93 123 12 107  

1929 3.921 747 219 1325 901 379 130 83 21 116  

                                                      
5
 Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek van den in-, uit- en doorvoer over het jaar (1878-1917); Centraal Bureau voor 

de Statistiek, Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer over .... 1918-1944; Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Maandstatistiek van de in-, uit- en doorvoer van Nederland (1940-1950); Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Maandstatistiek van de in, uit- en doorvoer per goederensoort (1950-1965); Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Maandstatistiek van de buitenlandse handel per goederensoort (1966-1970). 
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1930 2.308 595 91 687 396 308 81 62 54 34  

1931 1.307 488 94 175 134 337 15 32 11 21  

1932 1.628 431  644  391  34 5 123  

1933 2.954 633 28 1565 2 429 3 53  239  

1934 4.415 1615 16 1879  643 34 69  158  

1935 5.420 2218 67 1676  801 74 71 5 507  

1936 5.106 2009 207 1490 16 730 90 64  499  

1937 5.847 2805 128 1849  582 194 75  213  

1938 6.174 2843 143 2054 9 438 112 85  490  

1939 8.215 3312 156 3000 2 878 305 195 5 363  

1940 3.981 745 769 1506  558 179 62  162  

1941 1.604 744    778  30  52  

1942 5.184 3154    2030      

1943 6.083 2502    3581      

1944 0           

1945 0           

1946 5.289 1591 468 918   247 119  1875 71 

1947 4.657 374 547 1136  12 197 172  2218  

1948 4.432 725 608 925  85 53 244  1790 2 

1949 7.724 1545 368 2162  272 96 611  2670  

1950 10.648 2295 167 3819  847 307 468  2745  

1951 9.390 2016 71 2699  862 110 168  3464  

1952 11.397 2691  3169  1974 10 103  3.450  

1953 10.323 3144  2976  1921 27 16  2.239  

1954 9.955 2540  2180  2383 5 15  2.832  

1955 11.131 2294  2403  3391  40  3.003  

1956 11.977 2601  2815  3108 39 114  3.300  

1957 9.873 2075  1921  2108 27 237  3.505  

1958 8.026 2495  1834  1853  175  1.669  

1959 8.499 2449  2644  1844 30 207  1.325  

1960 6.575 1484  1251  2450 30 87  1.273  

1961 8.455 2754 10 1913  1677 30 193  1.878  

1962 9.691 2740 133 2102  1794  360  2.562  

1963 8.473 2502 51 1935  1989 15 274  1.707  

1964 7.810 2004 144 1641  1907 51 286  1.777  

1965 7.964 2667 44 1541  1822 40 277  1.573  

1966 5.496 2263 8 957  1306 86 193  683  

1967 4.942 2274  653  880 5 306  824  

1968 4.642 2314 33 572  955 11 150  607  

1969 3.813 2128  381  505  150  649  

1970 3.339 2271  101  533 10 65  359  
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Bijlage 8.  Lijst namen uit kaartenbakken Streekmuseum 
Hoeksche Waard Heinenoord. 

Achternaam 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw Eindtotaal 

Aardoom   3 3 

Barendregt   1 1 

Belder   2 2 

Berg  1  1 

Best   1 1 

Bezemer   1 1 

Bijl   1 1 

Blok   1 1 

Boer  1 9 10 

Brand   5 5 

Brugge   2 2 

Bruin   1 1 

Coppens 1 1  2 

Dekker   2 2 

Dorst   1 1 

Driel   2 2 

Esseboom   1 1 

Feest   5 5 

Galafze   1 1 

Gelofze   1 1 

Gemert   4 4 

Geus   12 12 

Giesen   11 11 

Giessen   1 1 

Ginkel  1  1 

Grandia   1 1 

Groot   1 1 

Haan   1 1 

Heer   3 3 

Hoek   1 1 

Hof   2 2 

Huisman   5 5 

Jong   2 2 

Jongh   1 1 

Kaijim   2 2 

Kaim   1 1 

Kain   1 1 

Kleinjan   9 9 

Koning   1 1 

Kooij   5 5 

Kooijmans   1 1 

Koomans   4 4 

Koppe 1   1 

Kraanenburg   1 1 

Kranendonk   5 5 

Kreek   1 1 

Lagendijk   1 1 

Linden   5 5 

Man   2 2 

Mare   1 1 
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Achternaam 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw Eindtotaal 

Mast   1 1 

Meeldijk   1 1 

Mol   11 11 

Mookhoek   2 2 

Moret   10 10 

Naaktgeboren   23 23 

Nadort   1 1 

Pluimert   1 1 

Prooijen   4 4 

Reedijk   12 12 

Ritmeester   1 1 

Roos   1 1 

Schalekamp   1 1 

Schouten   3 3 

Schouwenburg   1 1 

Sint Nicolaas   1 1 

Smaal   1 1 

Smitskam   2 2 

Smitskamp   1 1 

Snijder  1  1 

Soest   4 4 

Stam   3 3 

Steenbergen  1  1 

Stel  1 2 3 

Stoker   2 2 

Stooker   4 4 

Streefkerk   1 1 

Strijen   3 3 

Timmerman   1 1 

Timmers    1 

Twist   2 2 

Veld   3 4 

Verkerk   3 3 

Verrijp   2 2 

Visser   8 9 

Vlaam   1 1 

Vlaming   12 12 

Vlasblom 1   1 

Waalboer   4 4 

Walbeek   1 1 

Welbooren   1 1 

Wendt   1 1 

Wijk   3 3 

Wildeman   2 2 

Willemstein   1 1 

Wolff 1   1 

Wolst    1 

Wulp   1 1 

Zeeuw   12 12 

Zevenbergen   1 1 

Eindtotaal 4 7 281 296 
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Bijlage 9 Familieverbanden op basis van aandelenoverdracht Coöperatie Schenkeldijk
6
 

                                                      
6
 Archief Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015. 

Teunis de Regt Snz. 
(uitgetreden 1928) 

Teunis de Regt Jnz. 
(overleden 1947) 

Wed. T. de Regt-van 
Dis 
(uitgetreden 1958) 

Cornelis van Soest 
Janzn.  
(uitgetreden 1960) 

C. van Soest Czn. 

Jan de Koning 
Jacobzn  
(overleden 1955) 

Wed. Jan de Koning-
Huisman 
(uitgetreden 1961) 

Jb. De Koning Janzn 

 

Joost Rijkhoek 
Janszoon  
(uitgetreden 1922) 
 

Arie Rijkhoek 
Joostzoon 
(uitgetreden 1924) 

Joost Rijkhoek 
Arieszoon  
(overleden 1941) 

Weduwe Joost 
Rijkhoek-Steenhoek 
(overleden 1953) 

Arie Rijkhoek Jstzn. 

Jan Rijkhoek 
Joostzoon 
(overleden 1924) 

Wed. Jan Rijkhoek-
Huisman  
(uitgetreden 1925) 

Cornelis van der 
Linden Janszoon  
(uitgetreden 1927) 

Hendrik van der 
Linden Czn. 

Melis de Bruin 
Arieszoon 
(uitgetreden 1934) 

Jacob Huisman 
Smz. (uit 1939) 

Teunis Huisman 
Smz. (uit 1964) 

Schilleman Jacob 
Huisman Tzn. 

Arie Huisman Smzn. 
(overgedragen 1934) 

Teunis Huisman 
Schillemanszoon  
(uitgetreden 1927) 

Gebr. Arie en Teunes 
Huisman Smzn. 
(overgedragen 1939) 
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Bijlage 10. Bestuur Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’
7
 

Datum benoeming Functie Voornaam Achternaam Adres Datum uittreden of overlijden 

18 maart 1935 voorzitter Jan Huisman Schenkeldijk 77  

21 februari 1954 2de voorzitter Teunis   Huisman Schenkeldijk ontslag 16-2-1964 

18 maart 1935 bestuurslid Teunes Huisman  Schenkeldijk 73 21 februari 1954 

19 maart 1920 bestuurslid; 2de voorzitter Jan Huisman Czn.  Schenkeldijk 18 maart 1935 

19 maart 1920 voorzitter Arie Huisman Schillemanszoon (Smz.) Schenkeldijk uittreding 18-3-1935 

16 februari 1964 bestuurslid Schilleman Jacob Huisman Tzn.  Schenkeldijk 73  

 21 maart 1927 bestuurslid Jacob de Koning Jbz. Schenkeldijk 56 ontslag 22-2-1962 

22 februari 1962 bestuurslid Jb. De Koning Jn. Zn.   Zweedsestraat 33  

21 februari 1954 secretaris-penningmeester H. V.d. Linden  Schenkeldijk 6 ontslag 1-1-1959 

1 januari 1959 bestuurslid H. V.d. Linden  Melkweg ontslag 26-2-1964 

16 februari 1964 vice-voorzitter H. V.d. Linden  Melkweg  

31 maart 1926 bestuurlid; 2de voorzitter 18-3-1935 Hendrik van der Linden Cz.  Schenkeldijk 6 21 februari 1954 

1 januari 1959 secretaris-penningmeester C. V.d. Linden Hzn.    

19 maart 1920 bestuurslid; sinds 24-3-1924 2de voorzitter C. Van der Linden Jzn.  Schenkeldijk 77 uitgetreden 17-3-1927 

24 maart 1924 bestuurslid Joost Rijkhoek Az.  Schenkeldijk 31 
augustus 1926 ontslag 
genomen 

19 maart 1920 2de voorzitter Jan Rijkhoek Joostz.  Schenkeldijk overleden 20-3-1924 

22 februari 1960 bestuurslid C. Van Soest Czn.  Schenkeldijk 23  

10 april 1954 bestuurslid C. Van Soest Jzn. Schenkeldijk 45a ontslag 22-2-1960 

19 maart 1920 secretaris-penningmeester C. Van Soest Jzn.  Schenkeldijk 45a uittreding 10-4-1954 

 

                                                      
7
 Archief Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015. 



95 95 

 

Bijlage 11. Leden Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’
8
 

Datum benoeming Nummer Voornaam Achternaam Adres Datum uitgetreden of overlijden 

19 maart 1920 lid 6 Melis de Bruin Arieszoon  Mookhoek uitgetreden 10 februari 1934 

19 maart 1920 lid 5 Jan Huisman Corneliszoon (Czn.) Schenkeldijk 77  

19 maart 1920 lid 15 Teunis Huisman Schillemanszoon (Smz. ) Schenkeldijk uitgetreden 12 mei 1927 

29 mei 1934 lid 20 Gebr. Arie en Teunes Huisman Smz. Schenkeldijk 
1 mei 1939 ontbonden en overgegaan op 
Teunes Huisman Smz. 

19 maart 1920 lid 1 Arie Huisman Smz.  Schenkeldijk 
overgedragen op Gebr. Arie en Teunes 
Huisman 29 mei 1934 

19 maart 1920 lid 12 Jacob   Huisman Smz.  Schenkeldijk uitgetreden 1 mei 1939 

6 maart 1934 lid 19 Teunes Huisman Smz.  Schenkeldijk 73 uitgetreden 3 oktober 1964 

3 oktober 1964 lid 27 Schilleman Jacob Huisman Tzn. Schenkeldijk 73  

19 maart 1920 lid 9 Jacob de Koning Jacobszoon  Schenkeldijk 56  

19 maart 1920 lid 8 Jan de Koning Jacobzn  Schenkeldijk 11 overleden 4 april 1955 

4 april 1955 lid 24 Weduwe Jan de Koning Jacobzn geb. Huisman Schenkeldijk 11 uitgetreden 1 januari 1961. Zie lid 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 januari 1961 lid 26 Jb. De  Koning Janzn Zweedsestraat 33  

28 maart 1925 lid 17 Hendrik van der Linden Czn. Schenkeldijk 6  

19 maart 1920 lid 4 Cornelis van der Linden Janszoon  Schenkeldijk  uitgetreden 17-3-1927 

30 april 1947 lid 22 Weduwe T. De Regt geb. Van Dis Schenkeldijk 39 uitgetreden 26 april 1958 

28 maart 1928 lid 18 Teunis de Regt Jnz. Schenkeldijk 39 overleden 9 maart 1947 

19 maart 1920 lid 13 Teunis de Regt Snz. Schenkeldijk uitgetreden 28 maart 1928 

19 maart 1920 lid 11 Joost Rijkhoek Arieszoon Schenkeldijk 31 overleden 26 october 1941 

2 juni 1924 lid 16 Weduwe Jan Rijkhoek geb. Huisman Schenkeldijk uitgetreden 28 maart 1925 

19 december 1941 lid 21 Weduwe Joost Rijkhoek geb. Steenhoek Schenkeldijk 31 overleden 8 december 1953 

19 maart 1920 lid 7 Joost Rijkhoek Janszoon Schenkeldijk uitgetreden 16 mei 1922 

19 maart 1920 lid 2 Jan Rijkhoek Joostz.  Schenkeldijk overleden 20-3-1924 

19 maart 1920 lid 10 Arie Rijkhoek Joostzoon Schenkeldijk uitgetreden 2 juni 1924 

8 december 1953 lid 23 Arie Rijkhoek Jst zn. Schenkeldijk 31  

19 februari 1960 lid 25 C. Van Soest Czn. Schenkeldijk 23  

19 maart 1920 lid 3 Cornelis van Soest Janszoon Schenkeldijk 45a uittreding 19 februari 1960 

19 maart 1920 lid 14 Adrianus van Soest Janszoon (Jzn.) Schenkeldijk 
uittreding wegens faillissement 2 februari 
1934 

                                                      
8
 Archief Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015. 
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Bijlage 12. Lijst vlasserijen in 's-Gravendeel vanaf 1920
9
 

Voorvoegsel Naam vlasserij Adres Bijzonderheden 

P.  Bijl Boendersweg 3  

Fa. C. den Boer en Zonen Mijlweg 37-39  

Simon Brand Beneden Gorsdijk 22-24  

G.  Dirkzwager Strijenseweg 105 later Spaanplatenfabriek Leeuwensteijn 

Jacob van Gemert Renooishoekstraat 9  

Fa. J. de Geus Kerkstraat 13 later samen met Adriaan Vogelaar 

Fa. A. de Geus en Zonen Kerkstraat 21  

Jan v.d. Giessen sr. t Weegje 17  

Gebr. v.d.  Hoek Schenkeldijk 94 later naar Puttershoek 

Fa. E. & P. Huisman Schenkeldijk 71 opvolgers van vader Jacob Huisman 

Fa.  Huisman & Rijkhoek Schenkeldijk 31 later Melkweg 3 

Fa. T.  Huisman en Zn. Schenkeldijk 73  

Jan Jabaay Schenkeldijk 137  

Jan de Koning Schenkeldijk 11 later Wed. J. de Koning & Zonen 

Fa. Gebr. De Koning Jaczn. Schenkeldijk 56  

Cornelis Kooij   Rijkestraat 41  

Bastiaan Kooij & Zonen Strijenseweg 134  

Bastiaan Koomans & Zonen Renooishoekstraat 23  

Jan Kranendonk  Dzn. Mijlweg 7  

Fa. G. Kranendonk & Zn. Boendersweg 26  

Hendrik v.d. Linden & Zn. Schenkeldijk 6  

Cornelis v.d. Linden Jzn. Schenkeldijk 35  

Fa. P. de Man Mijlweg 10  

Fa. L. de Man & Zn. Strijenseweg 124  

Fa. L. de Man & Zn. Boendersweg 28  

Fa. G. de Man & Zonen Langestraat 15 met vestiging op Mijlweg 8 

Fa. Gebr.  Mol Molendijk 23  

H. Naaktgeboren Eerste Kruisweg 12  

Evert Reedijk Frisostraat 23  

A. en L.  Reedijk Kerkstraat 23  

Cornelis Reedijk Molendijk 61 later N.V. C. Reedijk 

Teunis de Regt Jzn. Schenkeldijk 39  

Joost Rijkhoek Schenkeldijk 31 
Later Wed. Joost Rijkhoek-Steenhoek; daarna Arie 
Rijkhoek Jstzn.  

C.  Robbemond Boenderweg 13  

C. van Soest Schenkeldijk 23  

Dirk van Soest Beneden Havendijk 87  

Willem Tak Rijkestraat 43  

Cornelis Timmers Beneden Havendijk 111  

Fa. Gebr. J. & N. Visser Langestraat 9   

N.V. Gebr. G. & P.J. Visser Smidsweg 7a diverse vestigingen 

Melis Visser Zuid Voorstraat 34  

Melis  Visser Schenkeldijk later Fa. Visser & van Alphen 

Gebr. D. & A. de Vlaming Beneden Havendijk 109  

Fa. P.& A. de Vos Mijlweg 41  

Wed. L.  Wolst-Barth en Zoon Leerambachtstraat 17  

Gebr. De Zeeuw Mijlweg 7a  

                                                      
9
 Lijst samengesteld door de heer A.B. de Jong, ’s-Gravendeel. 

 



97 97 

 

Bijlage 13. Vergunningen vlasserij ‘s-Gravendeel 
10

 

Jaar Vlasser Soort 

1875 Bastiaan Kooij Hz. machine 

1888 H.A. Visser machine 

1889 H.A. Visser machine 

1889 Leendert de Zeeuw machine 

1889 Korstiaan in 't Veld machine 

1889 Bastiaan Kooij Hz. machine 

1890 Adrianus van der Giessen Jzn. machine 

1893 H.A. Visser onbekend 

1900 H. Kooij Bz. schuur 

1900 D. den Hartog of W. Kooij zwingelkeet 

1901 Visser zwingelkeet 

1902 C. Reedijk zwingelkeet 

1912 J. Rijkhoek machine 

1912 P. Kooij machine 

1913 W. Reedijk Lz. vlasfabriek 

1914 J. Rijkhoek machine 

1915 Weduwe H. Mol machine 

1915 J. Van Gemert machine 

1915 A. Reedijk machine 

1915 P. Kooij vlasfabriek 

1915 T. De Regt vlasfabriek 

1916 A. V.d. Giessen vlasfabriek 

1916 G. De Man vlasfabriek 

1916 Weduwe M. Visser vlasfabriek 

1916 C. Reedijk machine 

1916 B.B. Van Iperen vlasfabriek 

1916 As. van der Giessen machine 

1917 J. Rijkhoek machine 

1917 Bastiaan Koomans machine 

1919 Weduwe T. Reedijk machine 

1919 J. Huisman vlasfabriek 

1919 A. Van Soest vlasfabriek 

1920 A. Rijkhoek machine 

1920 C. Van Soest vlasfabriek 

1920 A. Rijkhoek vlasfabriek 

1920 J. Reedijk vlasfabriek 

1920 A. Huisman vlasfabriek 

1920 Wed. M. Visser vlasfabriek 

1920 Gebr. Visser vlasfabriek 

1920 C. Timmer vlasfabriek 

1920 Gebr. M. En A. De Bruijn machine 

1925 Gebr. Mol Hz. vlasfabriek 

1927 Gebr. De Koning vlasfabriek 

1928 Jb. Huisman schuur 

1928 M. Visser Az. roterij 

1928 D. Rijkhoek vlasfabriek 

1928 L. De Man vlasfabriek 

   

                                                      
10

 Nieuwsblad; Gemeentearchief ’s-Gravendeel, Notulen vergaderingen Burgemeester en Wethouders  
’s-Gravendeel; Gemeentearchief ’s-Gravendeel, Brieven burgemeester Vaarzon Morel. 
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Jaar Vlasser Soort 

1929 J. Huisman roterij 

1929 Gebr. Mol   vlasfabriek 

1929 C. Van Soest schuur 

1933 Fa. Wed. M. Visser vlasfabriek 

1934 G.R. Verkerk vlasfabriek 

1934 Gebrs. Visser vlasfabriek 

1934 Wed. M. Visser vlasfabriek 

1934 E. Reedijk machine 

1937 A. Visser Mz. machine 

1937 D. En J. Mol machine 

1937 L. De Man vlasfabriek 

1937 T. De Bruin roterij 

1938 L. De Man schuur 

1940 J. De Geus vlasfabriek 

1940 Gebr. De Bruijn  vlasfabriek 

1940 Gebr. G. En P.J. Visser roterij 

1940 G. Visser schuur 

1946 Gebr. G. En P.J. Visser machine 

1953 D. Mol vlasfabriek 

 
 



99 99 

 

Bijlage 14. Aantal gerote 
bakken Coöperatie

11
 

Jaartal Bakken 

1920 42 

1921 120 

1922 87 

1923 53 

1924 155 

1925 178 

1926 188 

1927 200 

1928 173 

1929 227 

1930 268 

1931 161 

1932 134 

1933 193 

1934 303 

1935 316 

1936 325 

1937 291 

1938 277 

1939 274 

1940 254 

1941 303 

1942 289 

1943 322 

1944 0 

1945 0 

1946 0 

1947 0 

1948 48 

1949 355 

1950 366 

1951 343 

1952 380 

1953 281 

1954 272 

1955 340 

1956 293 

1957 302 

1958 260 

1959 247 

1960 207 

1961 266 

1962 223 

1963 222 

1964 285 

1965 296 

1966 265 

1967 130 

Totaal 10514 

                                                      
11

 Archief Coöperatieve Warmwatervlasroterij ‘Schenkeldijk’, inv.nr. 20015. Roting Controleboeken. 
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Bijlage 15. Nijverheidsstatistiek Vlasserijen 1887 H.W.E. Struve en A.A. Bekaar.
12

 

Soort bedrijf Plaats 
Totaal aantal 
werknemers 

Mannelijke 
arbeiders 

Overige 
werknemers  %mannen %overig 

Bewerking vlas en afval van 
vlas Arnemuiden 11 5 6 45% 55% 

Brakerij en zwingelarij Barendrecht 34 9 25 26% 74% 

Brakerij en zwingelarij Beek en Donk 23 15 8 65% 35% 

Brakerij en zwingelarij Beek en Donk 31 18 13 58% 42% 

Brakerij en zwingelarij Boxtel 56 26 30 46% 54% 

Brakerij en zwingelarij Boxtel 46 26 20 57% 43% 

Vlasfabriek Groningen 15 8 7 53% 47% 

Vlasfabriek Groningen 14 9 5 64% 36% 

Vlasserij Heerjansdam 14 14 0 100% 0% 

Vlasserij Heerjansdam 19 13 6 68% 32% 

Vlasserij Heinenoord 21 18 3 86% 14% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 19 8 11 42% 58% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 20 11 9 55% 45% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 16 5 11 31% 69% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 20 11 9 55% 45% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 19 8 11 42% 58% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 39 19 20 49% 51% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 28 10 18 36% 64% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 13 9 4 69% 31% 

Vlasserij Hendrik-Ido-Ambacht 27 15 12 56% 44% 

Vlasserij Hoogeloon 30 13 17 43% 57% 

Vlasserij Hoogeloon 45 21 24 47% 53% 

Vlasserij Hoogeloon 165 102 63 62% 38% 

Vlasserij Ijsselmonde 42 42 0 100% 0% 

Vlasserij Middelburg 8 8 0 100% 0% 

Vlasserij Middelburg 40 3 37 8% 93% 

Vlasserij Nieuwe-Pekela 20 19 1 95% 5% 

Vlasserij Oud-Beijerland 15 6 9 40% 60% 

Vlasserij Oud-Beijerland 10 5 5 50% 50% 

Vlasserij Oude-Pekela 11 7 4 64% 36% 

Vlasserij Ridderkerk 30 19 11 63% 37% 

Vlasserij Ridderkerk 10 6 4 60% 40% 

Vlasserij Ridderkerk 49 24 25 49% 51% 

Vlasserij Ridderkerk 16 12 4 75% 25% 

Vlasserij Ridderkerk 26 2 24 8% 92% 

Vlasserij Ridderkerk 46 28 18 61% 39% 

Vlasserij Ridderkerk 62 26 36 42% 58% 

Vlasserij Ridderkerk 114 69 45 61% 39% 

Vlasserij Ridderkerk 106 58 48 55% 45% 

Vlasserij Ridderkerk 16 9 7 56% 44% 

Vlasserij Sas van Gent 20 14 6 70% 30% 

Vlasserij s-Gravendeel 19 14 5 74% 26% 

Vlasserij s-Gravendeel 25 13 12 52% 48% 

Vlasserij s-Gravendeel 20 19 1 95% 5% 

Vlasserij s-Hertogenbosch 15 6 9 40% 60% 

                                                      
12

 Www.neha.nl 
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Soort bedrijf Plaats 
Totaal aantal 
werknemers 

Mannelijke 
arbeiders 

Overige 
werknemers  %mannen %overig 

Vlasserij s-Hertogenbosch 10 5 5 50% 50% 

Vlasserij s-Hertogenbosch 11 7 4 64% 36% 

Vlasserij Vierpolders 30 19 11 63% 37% 

Vlasserij Vierpolders 10 6 4 60% 40% 

Vlasserij Winschoten 49 24 25 49% 51% 

Vlasserij en brakerij Winschoten 16 12 4 75% 25% 

Zwingelen van vlas Zierikzee 46 28 18 61% 39% 

Zwingelen van vlas Zierikzee 62 26 36 42% 58% 

Totaal  1679 929 750   

Gemiddeld  32 18 14 57% 43% 
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Bijlage 16 Diverse versies van het vlasraadsel en gedichten 

 
Toen ik jong was en schoon 

 Droeg ik een blauwe kroon 
 Toen ik oud was en stijf 
 Sloeg men mij op het lijf 
 En toen ik genoeg was geslagen 
 Werd ik door keizers en koningen gedragen.

13
 

 
De Vlaamse versie van het vlasraadsel: 
 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, 
 Wierd ek deur de kinders in de schole gebrocht.

14
 

 
Een versie van Pol de Mont: 
 Toen ik jong was en schoon 

Droeg ik een blauwe kroon 
Toen ik werd oud, stijf en voos 
Werd 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.

15
 

 
Een variant op het Vlaamse vlasraadsel, gemaakt door een ’s-Gravendeelse vlasser in 1923 ter gelegenheid van het 
bezoek van Koningin Wilhelmina aan de landbouwtentoonstelling in Ridderkerk: 
 Toen ik was jong en schoon 
 Droeg ik een blauwen kroon 
 Toen ik werd oud en stijf 
 Kreeg ik een band om ’t lijf. 
 Ze hebben me laten stinken 
 Beladen, tot ik ging stinken.                                                                                                                                                                
 Toen werd ik met vereende kracht 
 Van den last ontdaan, door elkeen veracht. 
 Ik werd op ’t land gezet, verfrischt door de natuur 
 Geborgen in de schuur 
 Hier werd ik gestooten, geknepen, geslagen 
 En eindlijk door Keizers en Koningen gedragen. 
 
Volgens De Haan

16
 zag de ’s-Gravendeelse versie er als volgt uit: 

 Toen ik was jong en schoon 
 Droeg ik een blauwe kroon. 
 Toen ik was oud en stijf 
 Sloegen ze mij een band om het lijf. 
 Toen hebben ze me laten zinken, 
 Totdat ik begon te stinken; 
 Toen mij weer op de kant gezet 
 En laten drogen van de pret. 
 Ik werd geboggeld en gekoggeld en krom geslagen 
 En later door koningen en prinsen gedragen. 

                                                      
13

 De Haan, Volksverhalen, 169 
14

 Brouwers, De vlasserij, 164. 
15

 Brouwers, De vlasserij, 165. 
16

 De Haan, Volksverhalen, 169. 
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Aan mijn dorpsvlassers (L. Nolen, januari 1921) 

 
Fortuna brengt zijn zegen   Zoo tobten eens de vlassers 
Zoo altijd juist van pas,   Voor ’t onderhoud van Vrouw, 
Lang wordt hij soms vorbeden  ’t Was of de zegen nooit meer  
Door hem die in arme was.  Hun tegen lachen zou. 
 
Armoe is geen schande   Bedroefd zat men ter neder 
Als men het eerlijk wordt,   Met vingers in het haar, 
Hij die zijn zaak behartigd   De vrome bad: och Heere 
Hem treft geen bitt’ren spot.  Dat Gij ons toch bewaar. 
 
Zoo ging het eens de boeren  Dat wij niet dieper zinken 
Van ’t dorpje ’s-Gravendeel,  In ons ellende staat, 
Hard werkend zonder zegen  Het water is tot lippen… 
Werd armoede hun deel.   Dat rad den mond in gaat. 
 
Die twintig jaar geleden   Als nood is op zijn hoogste 
Met vlasserij begon,   Is redding zeer nabij, 
En eigen huis en centen   Zoo ging het ook den vlasboer 
Al donker werd hun zon.   Fortuin kwam aan zijn zij. 
 
Zoo ging den één den andere  Wat zij in twintig jaar 
In tegenslagen voor   In tegenslag verloor, 
Verscheiden ging hun spaarduit  Kwam meer dan hondervoudig, 
Met eerlijk zweet teloor.   Hun tegenlachen hoor. 
 
Steeds erger kwamen slagen  Met goud ging men betalen 
Voor d’industrie van ’t vlas,  Wat vroeger zilver was, 
Hoop’loos werd hun leven   Want ongelogen kreeg men 
Men bad: geen zegen ras.   Voor slechts één steentje vlas. 
 
Want niet alleen hun centen  Tien guldens maar mijnheertje 
Verloren zij aan ’t vlas,   Eén was het vroeger maar, 
Geen enk’le steen van ’t huisje  Leg voor tien zakjes vlaszaad 
Dat was meer onbelast.   Thans duizend poppen klaar. 
 
Nog verder ging hun armoe  Zooals het hemelwater 
Ellendiger hun staat,   Bij stroomen nederweld, 
De armoe was te lezen   Zoo stroomt in boer zijn brandkast 
Op vlassers hun gelaat.   Zijn eens verspeelde geld. 
 
Geen vlasje kon men koopen  Zijn huis kon hij weer koopen 
Meer men hun eigen geld,   Werd vrij van hypotheek, 
De Bank moest aangesproken  Ja hield tienvoudig over 
Met Borg of kreeg geen geld.  Gelaatsarmoede week. 
 
En op en drafje moest dan   En naar de Boerenleenbank 
Schoongemaakt het vlas,   Bracht hij zijn kapitaal, 
Men moest weer centen hebben  Of gàf een hypotheekje 
Voor ’t zwingelen van ’t vlas.  Niet ééns, doch vaak meermaal. 
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Het vlas komt terug! (C. den Boer Dz.)
17

 

 
De kunstvezel verdrong het vlas, 
Een product dat er alle eeuwen was. 
Wat een drukte bij, en over die Akzo! 
Welk een toestand met dat hoerejong 
Kunstmatig zijn ze gaan proberen 
Hem het leven te creëren 
Doch dat mooie echte kind 
Ze vermoorden het heel gezwind 
Ik vraag mij dan ook dikwijls af 
Waarop trapten ze de zoon in ’t graf 
Was hij dan die hulp niet waard 
Die het hoerejong ervaart 
De vlassers liet men staan in de kou 
En nu zitten ze met de kunst in ’t nauw 
Wat leefden van die echte zoon er veel 
De landbouw, de veeteelt, de industrie in stee 
Van de Dollard tot over de Schelde 
Dit moet ik er even bij vermelden 
Liet hij de guldens rollen voor schipper en boer 
En nu is door kunstvezel het vlas op zijn retour 
De Spoorwegen en de tram 
Leefde er ook nog van 
De vlasser investeerde wat hij kon 
En dat bleef vaak niet onder de ton 
Daarna kwam de weverij en spinnerij 
Met aller hande arbeid in ’t getij 
De kunstvezel was zijn zware concurrent 
En nu loopt ook deze bedrijfstak naar het end 
De  gekken solden met het hoerejong-produkt 
En maakten de eigen zonen stuk 
Niemand wilde hem meer zien 
Er verscheen een andere ster: misschien? 
Doch berouwvol zullen ze gaan spreken 
Over het vlas en hun geweten 
Omdat ze het vlas voor ’t grootste gedeelte lieten gaan 
En nu voor de stukken zijn komen te staan 
Mensen leef nu met de onechte voort 
Tot hij ook moet overboord 
Wat het vlas, nu op zijn retour, het komt terug 
Het man dan gaan niet al te vlug 
Surrogaat kan het op de duur niet winnen 
Daar, van het vlas, komt het fijnste linnen. 
 
 

 

                                                      
17

 Hoekse Waardje, 8 september 1972.  
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Bijlage 17 Woordenlijst
18

  
 

Aangenomen werk Werk verrichten tegen een bepaalde, tevoren overeengekomen prijs die per gemet of per  
schrank is vastgesteld. 

Afval   Verzamelnaam voor de afvalproducten van alle bewerkingen.  Hiertoe behoren bolkaf,  
scheven, lokken, snuit enzovoort. 

Akkerwinde  Een veel in vlas voorkomende slingerplant. 
Biesband  Bindtouw gevlochten uit biezen. Later vervangen door sisal. 
Binder   1. Iemand die vlas bindt. 
   2. Een bindapparaat. 
Blauwbloei  Verzamelnaam voor alle blauwbloeiende rassen vlas. 
Blauwroot  Vlas dat in een sloot of put onder modder is geroot en waarbij het lint blauwachtig van kleur is  

geworden. Andere naam voor modderroot of slootroot. 
Bollen   Het huisje waarin het lijnzaad zich bevindt. 
Bolkaf   De gebroken zaakhuisjes waarin het lijnzaad heeft gezeten. 
Bollenbreken  Het kapot maken van de zaadknoppen om het zaad eruit te kunnen verwijderen. 
Bollenbreker  Instrument waarmee de bollen worden gebroken. 
Boot   Een bosje vlas van twee handvollen met een gewicht van ongeveer één kilo, zoals ze na het  

repelen werden gebonden om in de sloot te worden geroot. 
Bos   Een samengebonden hoeveelheid vlas in gerepelde of gerote toestand. 
Braak   Een machine waarin, tussen in elkaar grijpende tandrollen, de houtachtige stengel van de  

plant in kleine stukjes wordt gebroken. 
Braken   De houtachtige stengels van het vlas met behulp van een braak breken. 
Bunder   Andere naam voor hectare. 
Dauwroot  De pectine tussen lint en stengel doen oplossen door schimmelbacteriën die tot ontwikkeling  

komen als het vlas op de grond wordt uitgespreid en aan de inwerking van mist, regen en zon  
wordt blootgesteld. 

Dode harrel  Een verwelkingziekte waarbij de stengel geheel of gedeeltelijk afsterft en die gewoonlijk  
optreedt kort voordat het gewas rijp is. 

Duivel   Een machine waarin de laatste bruikbare, korte vezels uit de scheven worden gehaald. 
Gaar   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. 
Gemet   Oude vlaktemaat, ongeveer 3/7 hectare. 
Hand   Om de lengte van het vlas aan te geven drukt men zich uit in handen. Een hand is ongeveer  

tien centimeter. 
Hekel   Plankje, bezet met spijkers waar het gezwingelde vlas door wordt getrokken, om knopen eruit  

te verwijderen. 
Hok   De kegelvormige hokjes waarin het vlas na het roten wordt opgesteld om te drogen. 
Houtpijp   Houten gedeelte van de vlasstengel. 
Kafmolen  Molen waarin het zaad van kaf wordt gezuiverd. 
Lijnzaad   Vlaszaad. 
Lint   De geheel gezuiverde vezel, het eindproduct van de vlasbereiding. 
Lokken   Afvalproduct van het zwingelen: korte en zwakke vezels die bij deze bewerking uit het vlas  

worden geslagen. 
Lokkenboer  Iemand die lokken opkoopt om ze verder te zuiveren tot spinbaar lint. 
Lokkenschudder  Onderdeel van de turbine, bestaande uit een voortdurend bewegend spijkerbed dat daardoor  

de scheven uit de lokken schudt. 
Modderroot  Het roten onder modder. Zie blauwroot. 
Monstersteen  Steen vlas die mee naar de markt werd genomen als monster van een partij vlas. 
NAK   Nederlandse Algemene Keuringsdienst, een rijksdienst die de kwaliteit van het zaaizaad  

controleerde. 
Opboten   Het binden van het vlas na het repelen. 
Pectine   De slijmerige kleefstof waarmee het lint aan het stro zit gekleefd. 
Perceel   Een stuk grond met vlas. 
Plukken   Het rijpe vlas uit de grond trekken. 
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. 
Repelen   Met behulp van een repel de zaadknoppen van het vlas verwijderen. 
Repelmachine  Machine voor het ontzaden van vlas. 
Rigazaad  Andere naam voor het uit Rusland en de Baltische staten afkomstige tonnezaad. 
Rolbraak  Een machine waarin de houtachtige stengel van het vlas tussen tandrollen gebroken wordt.  

Opvolger van de handbraak. 
Roten   Het proces waarbij de pectine tussen vezel en stro van de vlasplant wordt opgelost. 
Roterij   De plaats waar het vlas in water van ongeveer dertig graden wordt geroot. 
Schelf                                Een in de open lucht opgestapelde stapel vlas, om het tegen weersinvloeden te beschermen. 
Scheven   De gebroken houtstengel van het vlas. 
Schrank   Samengebonden hoeveelheid ongerepeld vlas met een omtrek van ongeveer 55 centimeter. 
Slagzaad  Minderwaardig, niet volgroeid of voor de uitzaai afgekeurd lijnzaad, dat naar de olieslagerijen  
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gaat. 
Slootroot  Vlas in de sloot roten. Zie blauwroot. 
Snuit   Afval van het hekelen en opmaken van het gezuiverde vlaslint. 
Steen   Een in de top spits toelopende en in de voet breed uitlopende samengebonden bundel  

vlaslint, met (vroeger) het precieze gewicht van 2,82 kg. 
Stofafzuiger  Installatie boven de zwingelturbine die het bij braken en zwingelen gevormde stof wegzuigt  

en naar een stofkamer dirigeert. 
Stofkamer  Een afgetimmerde ruimte waarheen de afzuiging het stof dirigeert en waar de kleine vezeltjes  

in achterblijven terwijl de rest de lucht in gaat. 
Strovlas   Vlas in gerepelde toestand. Ook vlasstro. 
Tonbraak  Zie rolbraak. 
Tonnezaad  Het vroeger algemeen als zaaizaad gebruikte Russische en Baltische lijnzaad, ook Rigazaad 
   genoemd. 
Turbine   Machine waarin het gerote vlas achter elkaar wordt gebraakt en gezwingeld. In de volksmond  

tribune of tribuun genoemd. 
Vlasboer  Iemand die voor eigen rekening vlas teelt en bewerkt. 
Vlasbrand  Ziekte voorkomend in vlas, veroorzaakt door een woekerzwam in de grond, waardoor de  

plant kleiner blijft en de blaadjes van onder af verdorren en afvallen. 
Vlasser   Iemand die vlas bewerkt of laat bewerken. 
Vlasroest  Een vlasziekte veroorzaakt door een zwam, waarbij bruinevlekken op de vezel ontstaan, die  

ook later op het lint zichtbaar zijn en waardoor het op die plaatsen zwak is. 
Vlasserij   1. Teelt en bewerking van vlas. 
   2. Bedrijf dat zich daarmee bezighoudt. 
Vlasstro   Zie strovlas. 
Warmwaterroot  Roten in warm water. 
Witbloei   Witbloeiende vlassoort. 
Zaaiviool  Instrument voor het zaaien van vlas. 
Zaadbol   Huisje, boven aan de stengelvertakkingen, waarin het zaad zit. 
Zaadmolen  Zie bollenbreker. 
Zaaizaad  Zaad dat gebruikt wordt om verder te telen. 
Zwingelbord  De opstaande plank met inkeping waarlangs men het vlas tegen de spanen houdt. 
Zwingelen  De houtachtige delen uit het vlaslint verwijderen. 
Zwingelkeet  Houten keet achter de boerderij waar ’s-winters het vlas gezwingeld werd. 
Zwingelkooi  Klein schuurtje waarin men vroeger zwingelde. 
Zwingelmolen  Een door een trapinstallatie of elektriciteit aangedreven wiel met tien tot twaalf plankjes  

(spanen), waarmee men het vlas van houtdeeltjes zuivert. 
Zwingelspaan  De plankjes aan de molens die de scheven uit het lint slaan. 
 
 
 
Spreekwoorden en gezegden

19
: 

 

’t Is hier goed om vlas te zaaien   Wordt gezegd als in een gezelschap niemand spreekt. 
Men kan van alle vlas geen goed garen spinnen Alle hout is geen timmerhout. 
Dat vlas is niet te spinnen     Daarmee is niets te beginnen. 
Vlas(achtig) haar     Lichtblond haar. 
Vlasbaard     Eerste baardharen; melkmuil. 
Vlasblond     Een haarkleur als rijp vlas. 
Iemand een vlassen baard aandoen  Iemand op schijnheilige wijze bedriegen. 
Op iets vlassen     Er met gespannen verwachting, sterk verlangend  

begerig naar uitzien. 
Blus de rokende vlaswiek niet uit (Jes. 42:3)  Doof de ijver niet waar die zich toont. 
Iemand, iets over de hekel halen   Iemand, het op scherpe, onbarmhartige, vaak  

kwaadwillige wijze bespreken, beoordelen. 
Met zijn gat op een hekel zittten   Ongedurig zijn, zich in een hachelijke toestand  

bevinden. 
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