VLAS
Thema-nummer van het Vlaams-Nederlands tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek - dubbel nummer - 2008/1

Dit speciaal nummer van Erfgoed is een uitloper een stage-samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging voor Industriële
Archeologie, de opleiding ‘industrieel erfgoed’ aan de Université d’Artois in Arras en twee Nederlandse vlasprojecten. Klein
begonnen groeide deze samenwerking tot een extra-dik nummer (80 blz): de geschiedenis en het erfgoed van de
vlasvezelbereiding bleken een bijzonder rijk en fascinerend, maar nog grotendeels onontgonnen thema.
Vlas is het industriegewas met de hoogst toegevoegde waarde, waar naast de vezel ook de zaden (lijnzaad) en alle ‘afval’ nuttige
bestemmingen vonden. Vlas is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de Lage Landen tussen Artesië en Friesland.
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Redactionele inleiding
Lucie MALUTA: Behoud en herwaardering van vlaserfgoed in Europa
Adriaan LINTERS: De Vlasvallei in West-Vlaanderen
Gerrit HERREMA: Vlas in Friesland: een afgesloten tijdperk ?
Giel VAN HOOFF: Beeldverhaal: de laatste handwever
Adriaan LINTERS: De Geur van de Welstand. Vlas roten - tussen wetenschap, techniek en milieuhygiëne
Luc SOENS: De vlaszwingelwindmolen 'Preetjes Molen'
Interview met Bert Dewilde. Het Nationaal Vlasmuseum in Kortrijk
Frank WELGEMOED: "God gaf ons geen linnen, maar vlas om te spinnen". Websites over vlas
Ties STEEHOUWER: Het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert, Nederland
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Een samenvatting van de inhoud vindt U op de website www.vvia.be

Ik bestel het speciaal vlas-nummer van het tijdschrift ERFGOED VAN INDUSTRIE EN TECHNIEK

aan de prijs van 15 euro, verzending inbegrepen bij bestelling en betaling vóór 31 maart, nadien bedragen de
verzendingskosten 1,65 euro per exemplaar (totale kostprijs dan bij verzending 16,65 euro - enkel in België)
ik stort het bedrag op bankrekening KBC 462-7314161-68

Ik word lid van de VVIA in 2008, ik neem gratis deel aan de voorstelling van het vlas-nummer op 15 maart en ik ontvang
ook gratis het nummer, evenals de andere nummers van Erfgoed van Industrie en Techniek die in 2008 verschijnen

Ik stort heden volgend bedrag op bankrekening KBC 462-7314161-68 van de VVIA met vermelding “lidgeld 2008"
G
25 euro voor individuele steunende leden
G
20 euro voor gepensioneerden, werklozen en studenten
G
50 euro voor bedrijven, openbare diensten en bibliotheken
G
min. 200 euro als beschermend lidgeld
Ik/wij wens(en) meer dan 10 exemplaren / ........... ex. van dit nummer aan te kopen
Graag ontving(en) ik/wij informatie over boekhandelskortingen en kortingen voor verenigingen

contacteer mij via onderstaand adres

Naam
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Straat

nr.

Postnummer

Gemeente

Telefoon

Telefax

Datum

Handtekening

Formulier terug te zenden of te faxen aan:

Beroep
bus
e-mail

VVIA vzw, Postbus 30, Postkantoor Gent Stationswijk, Gent 12

- fax 056/255173

