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Een inleidend wGcrd schrijven voer het pro-
gramma van de nationale vlasdag 1977. die
wordt geheuden bij g2l.:ogenheidv,,,mh2t 50-
jarig bastaan van twee vlassersbonden vra,sgt
heel wat ov,srl;:;g ,sn sG.Illsnspraak.

Als dan in het verzoek tot het schrijven
de vraag is vervat beknopt te zijn wordt
het er niet gemakkelijker op.

De Vlassersbond St.Jansteen is opgericht
op zondag 6 illaart1927, an het eerste be-
stuur bestond uit de heren P.C.v.Helsland,
Th. d? Winne, C. L. IvIe~rtinet. F. Pc,linck 9 J. de

BElcker 9 3d. Herwsg ,,,nC.BOBlllsn.
Pastoor Preijers word geestelijke sdviseur
en de Burgemeester Ere-Vourzitter. Aldus

blijkt uit de notities van de heer C.L.
~jlartinet .

Vs,n d:;;Vlc,sssrsbond Koewacht zijn d,s gegs-
vens minder gOdd bewaard gebleven, althans
zij zijn door ons niet kunnen worden achter-

haald. Er mag echter werden aangenomen dat
vrij kort na d2 oprichting van de bond St.-
Jensteen eok die van K,:ewcècht tot st,s'nd
kwam.

In d;:,;l.::(opVDen d."z8 50 j,;,r3n is in de vlas-

s2rij in en rond deze voormalige gemeent~n
v,cJel vsra,nderd.

V.:ènkl.,;;in2huisnijv2rheid, J1l2t zwingelstc.èl-

lan up bijna ieder erf en veel vagen(braak-
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liggend land) waarop word gedouwroot, is de
vlasserij geworden t2t klein-industrie met
zwingelmachinas en rotsrijen.

Deze structurele veranderingen samen fust de
velo moeilijke perioden in de afzet van de
produkten, hebben vele bedrijfsgenoten deen
uitzien na",.randere bestaansiJ.logelijkheden.
Anderen.hadden geen opvolgers, of de opvol-
gers gaven de voorkeur aan Gen ander beroep
en verdween het bedrijfje cm deze reden.
Zodoende is het aantal vlassers gedaald
van plm. 400 in de beste tijden tot een
25 tal momenteel.
Deze bedrijv~n die zijn gemcderniseerd
en technisch aangepast v~rwerken gezamenlijk
plm. 1500 ha. vlas tot lint.

Reeds menigmaal zijn er door de vlasserij
in de streek manifestaties gehouden zoals
vlasopmaak- en teeltwedstrijden. Ook nu weer
is er een tesltwedstrijd aan deze dag verbon-
den. Op deze m3.ni8r v.JOrdt o"k de teelt bij
deze dag betrokken.

Het d~el van deze nationale vlasdag is
naast het bijeenbrengen van de ganse vlas-
sersf:cxüiliste tenen"Ds.t ;,J8er nog zijn."

Bij het schrijven ve,n deze wo~rden vervalt
men in mijmeringen en trekken vlassersfa-
milies in de geest vOJrbij. Bskende D.e.ülen
in de vlasserswereld als ...maer, lacit ons
u'ce, Y1 ,} .',,~. ,.
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waarvan de nazaten de bedrijfsleiders zijn
van nu.

Maar laton wij bij de werkelijkheid blijven,
de vlssdag. Deze dag, dit fCcist, is fuogslijk
gemaakt do~r bijdragen van velen uit het be-
drijf'sl2ven, de nCIilen zijn hierna, verlileld.

Doer enkelen, het organisstiecomit~, lS
va,sl werk v2rzet anidsze te crganis.cJren",n
te doen slagen. Wij hopen dat zij de fuede-
werking en waardering zullen krijgen die
zij verdiensn.

N.:;.JE,;nSde b.=:;stur-:",nsn ledsn wensen WlJ
allen een aangsnsm8

Y. C2.lL;

Voorzitter Vlassersbond
~m. d,,, Lstt,;;r

Voorzitter Vlasssrs-
bond KC2W"wht.St. Janste,.?u.
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uur s,,"),menkC'illst in tt Heike te Heik3,nt.

-koffie

" vs'\trek bus (sen) voc.r rit langs
do vlasvelden.

koffietafel in de "Schaapskooi"
bij hot L211dbouW[cmseum t3 Heils
(Sluis) .
Tijdens de kcÎfi8t~fel zal de uit-
slc;,g v'.:cn de teel tW3dstrijd w, rden
b3kend gemaakt en ds prijsuitreikin
pl",o2,tS hebb,~n.

8.snkomst van de bussen bij tt Heike

P-1UZ:i! (geleg.snl-1.eid tot het bezichti
gsn v'.n de t:,:;ntonstelling.)

f8~stverg~dering.

kcudbuffe-t.

N&i,h3t kcudbufÎst gezellig s.sè:118nzi~
met gelegenheid tot dansen.
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Deze R::"tions,le Vl,3-sd2.g is kunnen georgani-
se2rd worden med" denk zij de fina,nciele bij-
dr~gen V3n de hierna volgende org~nisati8s9
bedrijven en personen. HiervcGr onze harte-
lijke dank.

De commissie vlasteelt ve,n het L,::>ndbouwschap

Het Bedrijfschap vo~r de Vlasindustrie.

N.V.Gabrceders Dopoortere Vlasmechines
BGvsr~n-Lei::; (B) ;.. ~\1d.IV\\,(~~.
Fa. D'Houghe B.V. Vlesafvallen Heikant
Rêibobenk St. JClnste'en

Fs.v.d.Bilt Z'",den Sluiskil

Fa.Wçsmaes-Kindt Landbouwmachines Kloostar-
zdnde.

Ar;,robank Hulst
Linex Nederland Koewacht
Ned.Credi8tbank Hulst
Di",l,,'mans Grèlanh:indel Z3.,:"iza"ld Axel
Coop.Vlasfabriek "Dintslcordtl Stuenbergen
de Caluwi Schild2rsbedr~jf Kcewecht

Roptso Kweekbedrij f' I!Ietsl,~vvi2r

Cecp .H"nd2lsv;;renigingZ. P. C. LC8lHLèrden
Censtructiebsdrijf Wed.v.Niçulande en Zn.

Ko:owacht

S.kkc B,V. '-::)l i ';C,h~lnd <el B.cp Z cm
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:Pc., ,Gebr. de Vl,?(~'schouw8r Vls"shsmdel

St?kene(B)
Fc..d,,,,Kuyp.::r Groothccnd:,l ""i:ndrijvingen

Terneuzen.

Fs.Van der Linden Kafhsndsl ~ . .
CB),:jlna,,::,J..

Fs-:,.Vhrri",ns

Fa.L.Basrt en Zn.
Fs,. Je, P. F.Lètillerlinck

KCcpG:ll2brug
Loonbedrijf Koswscht
VOrZekéeringen

R.:;ttsrd,sm,

:Fs,Me,rtens- 'rruysD.s en Z. P~d;n.k&nt~),--r

Hulst

Ko' ,-vv,:::,chtC::>,:['{;R3sts,ur,,,'nt 11Z:sl,:,.cndieeti

Fa.,Joh, Gunst L2ndbouvvartikelen
Goes

L Q",~ Puy c:.'l ':"r v' "cl'-'::. nQ"c~î c:q""k"'V0( B' ),,, o_'.~ ..L_,~_.L~o L U v _.. -~.o"-\

Fa..L, Herweghen Zn. VlSSi118Ch'ènisatie

St.Jansteen

Fa,A,Paridaen-Dolage Loonbedrijf
St.Kruis

Fa.v.Gremberghe-Thosn Transportbedrijf
K2('.:.w.::,.ch t

A.Wijffels Zaaizaeedhandel Dronzijp
P:""F. Riemens L:c:.ndbcuwLC1Chin.ès IJzendijke
;c.Ri.üL'ns L,:.è.n::3.bcu1fn.J.e.chin,,-s EO::3k

p, de Schepp:;r-Buys :"Sl:,ctr,:, Kc: cc,wacht

Fs. ,:Bè;c2s SEk; d2rij ICE:~vL'è.cht
SturG1Sn SÖ.ss2n Oli2hsndel IJz2ndijke
F .A.v.s.n Li.3rc.) ",n Z, ccm.:lissicnairs

Kè\pells -

Bi "z",ling:s .
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De oude werktuigen, die te bezichtigen zijn,
zijn welwillend ter beschikking gesteld doer
volgende personen:

7

Alb. de vvaele K.:::,ewacht

S~c. Ji.:1nBteen

H.:::iksnt

Heikant
Kc 8W.:;;.Cht

.Aug. Mortier

C.d'Hc.oghe
R . Hoc'.rt ine t

Th.Ruelc3.ns "Arolin"

De fotos zijn afkomstig uit de archieven
Vê:,nde vlassersschelen en de ver!.=nigin:g
van oud-leerlingen.
Terwijl Gck diverss fotos en/of reproduc-
ties ten bruikleen zijn afgestaan doer de
firm8 Arolin te KO.3wscht.
De schilderij en zijn eigendom v~.:.-nde heer
en mevrouw Pharasijn-v.Broek, Martinet-
Geossens en Th.Pollet-Bolsens.

De linnsnstand is opgericht dcer de firma
Arolin te Koewacht lliOtmedewerking van de
firma d'Ho~)ghe B.V.Vlas~~fvE~ll2nts Heikdnt
en de CaluwS Schildersbedr~jf te Koewacht.

-----------

.
~ I

tt
r

0 .~



~ -

- ~--

8

D,)or de volgende bedri jven worden diverse
machines tentoongestéld

fAo A.D. !i/[I1ENS

I
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Landbouwwerktuigen

Hoek

.----- --.------..-.------.-------

fAo ~ R/[/l[NS

Landbouwmachines

IJzendijke

-.- -- .--

Vla.s

KC3 w,:'ècht

fAo HAl1E8L/NCK - CERP[/yT/[R
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Vlasmachin.es

B2veren-Leie

België
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Vlasrr:e.chines

Be:v;3ren-Lsie

R.Jlgië

f!EfiRE/;i/[CfIen Zn.

I
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Vlasloonbedrijf

St. Je_nsteen

Gen tsevEi.e,rt

KS.p.2ll.:.;brug

FA. J;i/[[/VArS - KIND!

,

Le.udbcuWlliachin.es

Klo C.st drZSL1'1d '2
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