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Inleiding

Kaatsballen uit Goirle, valken uit Valkenswaard, de paardenmarkten van Uden
en Waalwijk, messen, spelden en kant uit Den Bosch, de expeditiebedrijven in
Hilvarenbeek, Leende en Lage Mierde, de marskramers en teuten van Budel en
Lommel, bier uit Breda, turf uit Loon op Zand, Zundert en de Peel, schoen en leder
uit de Langstraat, potten uit Bergen op Zoom, klomphout uit Oirschot, vette bees-
ten uit Dieden, boter uit Veghel, hop uit Schijndel, eikels uit Princenhage, tabak uit
Berlicum, de graan- en mutsaardhandel van Oudenbosch: veel steden en dorpen in
het zeventiende- en achttiende-eeuwse Noord-Brabant hadden een economisch spe-
cialisme. Ook op het gebied van textiel waren er gespecialiseerde plaatsen: wollen la-
kens werden geweven in Tilburg, Oisterwijk en Geldrop, saaien in Oss en Breda,
linnen lakens in Goirle, Helmond en de omgeving van Eindhoven.

Lang niet elk dorp had een eigen nijverheid. Meestal bestond het enige lokale
productiesurplus uit graan, zuivel, eieren en vee. Grotere vrijheden als Hilvarenbeek
en Oirschot hadden een middenstand, die in de omgeving nog wat hoeden, hout-
werk, schoenen, beddentijken en ganzenveren op de week- en jaarmarkten te koop
aanbood. Veel van de zeventiende- en achttiende-eeuwse Noord-Brabantse platte-
landsnijverheid is nog niet in kaart gebracht en soms zijn de lokale industrieën zelfs
onbekend.

Dat er in Oosterhout potten en pannen werden gemaakt, is niet nieuw. En dat
er lakenhandel was, wordt ons door de auteur van de Tegenwoordige Staat der
Vereenigde Nederlanden (1740) en door Thomas Ernst van Goor (1744) meegedeeld.
Onvermeld blijft echter, dat er een Oosterhoutse lakenbereiderij was, die in de ze-
ventiende eeuw de Bredase lakensector zorgen baarde en in de achttiende eeuw
Leiden tot last was.

Veel informatie over deze Oosterhoutse economische sector mag worden ver-
wacht in de kleine bronnen, zoals boedelbeschrijvingen en -rekeningen, civiele pro-
cessen, attestaties en certificaten. Onderzoek daarin zal een scherper beeld opleveren
dan het hierna volgende, dat Oosterhout vooral plaatst in het perspectief van de con-
currentie met Breda en Holland. De afgunst van de Bredase en Hollandse lakenma-
kers, die zich bij de Oranje-Nassau’s als heren van stad en land van Breda, bij de
Raad van Brabant te Brussel en later Den Haag, bij het admiraliteitscollege op de
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Maze te Rotterdam en bij de Staten-Generaal beriepen op monopolieprivileges, be-
geleidde zowel de opkomst als de neergang van de Oosterhoutse lakennijverheid.

Hierna zal worden beschreven hoe het Oosterhoutse wolwerk de kans kreeg en
greep om tot een zekere bloei te komen. Toen het Bredase protectionisme on-
schadelijk was gemaakt probeerde het dorp dezelfde handelseconomische voorrech-
ten te krijgen als Tilburg, Goirle en Oisterwijk, maar de Hollandse concurrentie
greep hard in en wist de plaatselijke lakenindustrie om zeep te helpen.

De economische voorwaarden

Voor de Tachtigjarige Oorlog, zo vertelden in 1609 enkele Oosterhouters op
leeftijd, waren er in hun dorp altijd vier of vijf bierbrouwerijen en vijf oliemolens,
maar meer is, dat er “oijck verscheijden winckels geweest zyn, als van laecken, zijde-
werck, vettewariërs, oijck cleermaeckers, schoenmaeckers, huijvetters, beenhackers
ende andere.” Op zaterdag was de weekmarkt onder de linde en er waren twee vrije
jaarmarkten. De lakenhandel werd nauwelijks gespecificeerd: Jan Adriaens en ande-
ren “hielden cleermaeckers winckels ende vercochten oijck laecken”, aldus de man-
nen met de lange heugenis.1

Oosterhout was verkeersgeografisch gunstig gelegen tussen het lakenproductie-
centrum Tilburg, de markt- en transitostad Breda en de Maashaven Geertruidenberg.
De heerlijkheid was bovendien “versijen van een schoone ende bequaeme riviere off
vaert, comende van Sinte Geertruydenberch aff ende streckende tot ontrent den cas-
teele van Oosterhout.” Daarlangs werden de lokale producten uitgevoerd en con-
sumptiebehoeften geïmporteerd, bevoordeeld door de tolvrijdom die de binnenvaart
genoot in Holland, Zeeland en Friesland.2 Toen de vaart ten gevolge van de oorlog
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was verwaarloosd en over een afstand van 200 roeden “vervuylt, verlant ende toe-
gegroeyt” (vervuild, aangeslibd en dichtgegroeid), drongen in 1614 zowel
Oosterhout als het economisch geïnteresseerde Breda “tot opbouwinge ende onder-
hout vanden schipvaert” aan op een tijdelijke heffing op de inkomende en uitgaande
goederen, alsook op de vaartuigen, waarvan met name het karveel (25 stuiver), de
“crabschuijt” (15 st.), de “ronde schuijt” (10 st.), de “kaech oft kotschuijt” (8 st.), de
“aeck oft geubel” (5 st.), de “reyschuyt” (1 stuiver 2 oord) en de pleit worden ge-
noemd, en op de enkele karren en dubbele wagens die van de vaart gebruik maak-
ten. Uitgevoerd werden allereerst potten, stenen, pannen, dakpannen, leien en po-
taarde, vervolgens graan, hop, mos, hei, honing, was, varkens, Turnhoutse tijken, en
rijshout, kneppelhout, mutsaards en schors. Ingevoerd werden (duiven)mest, (ei-
ken)houten planken en vurenhouten balken, touwwerk, “Roomse caprovens” en
“Vryese capravens”, kalk, tras en IJsselstenen, kaas en Hollandse kolen, haring, ab-
berdaan, stokvis, ‘klopvis’, ‘meivis’ (elft) en andere gedroogde vis, bier, azijn en wijn,
‘smeekolen’ (steenkool), ijzer, lood, zout, zeep, raapkoeken, as, hennep, hooi, turf,
riet en Hollandse huiden.3

Zoals elders bracht het Twaalfjarig Bestand van 1609-1621 ook in Oosterhout
een economische opleving. Terwijl er volgens de verklaring uit 1609 voor de oorlog
nog geen lakennijverheid van betekenis was geweest en de tarievenlijst uit 1614 geen
wollen stoffen bevat, wordt in juni 1624 in Breda geklaagd over de vermeerdering
van de lakennering en het olieslaan op het platteland: enkele burgers waren al naar
de dorpen vertrokken en gevreesd werd voor meer immigratie vanwege de daar ge-
noten voordelen.4 Deze schending van het nog in 1620 door prins Maurits bevestig-
de Bredase monopolie op de wolbewerking5 leidde tot een langdurig proces tussen
enerzijds de magistraat en de gilden van de lakenhal en het lakenkopersambacht van
Breda en anderzijds de besturen en gemeenschappen van Oosterhout, Dongen en
Etten over vollen, bereiden en detailhandel van wollen lakens, die de toch al zo
kwetsbare nering in de stad schaadden.6

Bloei in de textiel

Ook de bevestiging van het monopolie door koning Philips van Spanje in 16267

baatte niet. En toen twee decennia later de stand werd opgemaakt, bleken er
tweeëntwintig lakenbereiders en -verkopers in de baroniedorpen te wonen, van wie
zes in Oosterhout, vijf in Baarle-Nassau en -Hertog, vier in Zundert, drie in Etten,
twee in Dongen, een in Alphen en een in Gilze. Die in Oosterhout waren:8

• Jan Beris, “hebbende in sijn huijs een schoone lakenpers met twee ramen
achter saijn huijs en werct met vijer knechts, hebbende daerenboven eenen winckel,
gesorteert van alderleij lakenen met eenen stoffen winckel.”

• Leendert Peeters uit Breda was eerst “eenen cleermaker ende sticklijffma-
ker”, had nu een winkel van allerlei lakens en een stoffenwinkel, een lakenraam en
twee knechten.

• Claes Peeters uit Breda had een lakenraam, drie knechten en een winkel van
allerlei lakens.

• Peeter Claessen, lakenbereider, was in 1640 uit Breda vertrokken.
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• Daniel Janssen van der Schooff, in 1639 vertrokken uit Breda. Hij was kleer-
maker en “is nu versien met eenen schoonen winckel, gesorteert met verscheijde la-
kenen, als mede met lange ende corte waren.”

• de weduwe van Theunis de Decker had in het leven van haar man twee of
drie jaar de lakennering gedaan. Na zijn overlijden werden wel twintig tot dertig
halve lakens gevonden.

Jan Beris werd voorgesteld als afkomstig van ’s-Hertogenbosch, maar vermoede-
lijk was hij de Tilburger Jan Beris van Oerle. Droogscheerders van Tilburgse origine
woonden in 1646 ook in de andere dorpen: vier in Baarle, een in Alphen, een in
Gilze9, een in Dongen en twee in Zundert. Van alle drie te Etten en van een te
Groot-Zundert werd gezegd dat zij hun wevers (en bereiders) in Tilburg hadden of
vandaar de lakens ontvingen.10 “Noch comen de lakencoopers van Tilborch ende
andere plaetsen aengrensende de baronnie van Breda met karren ende metten lijve
ende veijlen hare geverffde lakenen door de gansche baronnie ende aencleven van
dijen.”

De vestiging van Bredase burgers in Oosterhout kwam in een stroomversnelling
na de verovering van de stad door Spinola in 1625. De zeventig tot tachtig leden tel-
lende gemeenschap van ‘ketters’ (1621) werd versterkt met dertig of veertig gezin-
nen, wat het aantal gereformeerden bracht op ruim tweehonderd in 1627 en op zelfs
vijfhonderd in 1640.11 Een van hen was de belangrijkste Bredase lakenverver, de lu-
theraan Abraham Lodewijcx.12

Demografische impulsen kwamen dus uit Breda, de economische kwamen uit
Tilburg. Daar was het wolbedrijf in het begin van de zeventiende eeuw in hoog
tempo tot een factor van meer dan lokaal en regionaal belang geworden.
Aanvankelijk hadden de Tilburgse wevers gewerkt in opdracht van handelaars en
winkeliers uit de eigen heerlijkheid en uit plaatsen in de wijde omgeving, die inland-
se wol leverden en er lakens voor terugkregen. Zo vertelde in 1628 Niclaes Peter
Beyen te Oosterhout dat hij meermalen naar Tilburg wol had gestuurd om er lakens
van te laten maken.13 Twee jaar eerder was te Oosterhout in opdracht van een
Bredase koopman winterwol (ad 18 stuiver) en “tweescheir” (wol ad 22 stuiver) op-
geladen om naar Tilburg te brengen.14

Nadat in de jaren dertig Tilburg massaal was overgestapt op Spaanse wol, veran-
derden de verhoudingen tussen opdrachtgevers en producenten ingrijpend. Voortaan
waren het vooral Bossche en later Hollandse kooplieden, die de wol leverden en de
eindproducten afnamen.15 In Holland bestond vooral belangstelling voor onbereide,
ongeverfde en vaak ongevolde lakens. De appretise of afwerking hielden de kooplie-
den bij voorkeur in eigen hand, niet in het minst omdat daarmee meer kon worden
verdiend dan met het primaire productieproces.

De consequentie was, dat er in Tilburg relatief weinig drapeniers of droog-
scheerders waren. Wie toch bereide lakens wilde, kon naar Leiden gaan, zoals in
1677 de Tilburgse koopman Laureijns Heerkens deed (van oorsprong Laurent
Herqué uit Verviers), die zijn Tilburgse lakens in Leiden liet bereiden door Gerrit
Vromans (oorspronkelijk uit Oisterwijk). Voor het scheren rekende hij 16 stuiver
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per el ofwel ƒ 24 per half laken, voor het persen ƒ 1:10:0 per laken en voor het stop-
pen en noppen navenant de schade.16 Een ander voorbeeld is Gregoor Lambert (van
huis uit Grégoire Doret alias Lambert), koopman te Tilburg, die zijn lakens liet berei-
den en verven in Rotterdam.17 In Tilburg worden ‘reilonen’ gezien van ƒ 25 (1665)
tot ƒ 30 (1688) per half laken18, wat betekent dat het bereiden van een laken tegen
een dagloon van 15 stuiver (zie hieronder) meer dan een maand werk opleverde.

Oosterhout was een groot dorp (4767 inwoners in 174219) en derhalve een inte-
ressante markt voor wollen stoffen. De zes droogscheerders uit 1646 konden waar-
schijnlijk ruimschoots voorzien in de plaatselijke consumptiebehoeften en later
groeide de sector uit tot een exportbedrijf. Ook andere plattelandsplaatsen in de
Tilburgse periferie probeerden van de lakenproductie te profiteren. Zo noemt een
Antwerpse notitie uit 1650 Boxtel en Hilvarenbeek belangrijke marktplaatsen voor
wollen lakens.20 Boxtel wordt echter alleen in 1638 en 1647 genoemd als concurren-
tiefactor voor het Hollandse laken.21 Het gemeentebestuur van Hilvarenbeek pro-
beerde in 1689 de in dat jaar geïntroduceerde draperie te stimuleren, zonder dat dat
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tot een gezonde bedrijfstak leidde.22 Het wolwerk kwam in deze grote meierijse
dorpen niet van de grond, niet in het minst doordat zij de snelle verbinding met
Holland misten, het belangrijkste voordeel van Oosterhout.

Tilburg had te weinig lakenbereiders om de eigen, laat staan uitheemse regio’s te
bedienen. Het was een gat in de markt, waar Oosterhouters enthousiast zijn inge-
stapt, tot ergenis van de Bredase droogscheerders en lakenkopers, die meenden in
hun rechten te zijn tekortgedaan. Hun verzet heeft weinig gebaat. In 1649 werd in
Breda nog giftig gereageerd op het bericht dat iemand in Rijsbergen een lakenraam
had opgesteld, wat tegen het privilege indruiste, en kreeg de hoogschout van de ma-
gistraat het dringende verzoek de stelling af te breken en weg te halen.23 Daarna blijft
het langdurig rustig aan het front tussen stad en platteland, maar Breda heeft haar
monopoliepretenties niet kunnen realiseren.

De pottenbakkers van Oosterhout, in 1621 verrijkt met een nieuwe uitvinding
om blauwe tegels, metselstenen en pannen te bakken24, werd intussen niets in de
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weg gelegd, de stedelijke magistraat bepaalde immers in 1650 dat zij op dinsdagen en
zaterdagen vrijelijk hun producten in de stad mochten verkopen.25 Anders lag het
met het textiel: met lede ogen zullen de Bredase lakenmakers en -kopers het schrij-
nende verschil hebben aangezien tussen de kwijnende stedelijke saainering26 en de
florerende Oosterhoutse bereiderij.

Dat het Oosterhout in de tweede helft van zeventiende eeuw goed is gegaan,
wordt bevestigd door het verzoek uit 1682 om in het dorp weer een kantoor van
konvooien en licenten te hebben, zoals weleer27, en ook door het voor een dorp
aanzienlijke aantal van achtenveertig kapitalisten (mensen met een vermogen van
ƒ 2000 of meer) in 168728, dat wijst op een sterke middenstand. Bovenal blijkt het
uit de klachten uit Holland.

Een commissie van de Staten van Holland en Westfriesland rapporteerde in
1663 over de schadelijke invoer van lakens uit Engeland, Ierland, Verviers, Tilburg,
Eupen, Limburg, Luik, Münster, Osnabrück, Silezië, Pommeren, Gulik, Weert,
Oosterhout, Aken en Eindhoven en de toevoer van wol naar Tilburg, Eindhoven,
Verviers en Limburg.29 Kort na 1700 ontstond er onrust bij het lakenbereidersgilde
van Dordrecht. Dat droeg in juli 1705 op de Hollandse droogscheerderssynode de
volgende resolutie voor: “Dewijl gesien wort tot groot nadeel van de ingesetenen
der steden van Holland en West-Vriesland, dat die van de Meyerije van 
’s-Hertogenbosch, Baronnie van Breda en wel bijsonder die van Oosterhout haar
besig houden met het berijden van swarte en blauwe laakens, waarbij ook in corte na
alle apparentie de gemengelde couleuren sullen gevoegt werden, welke laakenen sij
geperst en opgemaakt alomme in dese landen te koop veylen en ook effectif ver-
coopen, of niet dienstig was den staat daarover lastig te vallen ten eynde daarinne, op
’t best men conde, mogt werden voorsien.” Het voorstel werd met algemene stem-
men aangenomen en als rekest naar de Staten-Generaal gestuurd.30 Twee jaar later
spitsten de Hollandse lakenmakers hun rekest toe op een invoer- en verkoopverbod
en in 1709, toen aan hun verzoek nog geen gevolg was gegeven, besloten zij nog-
maals tegen Oosterhout tot actie over te gaan31, overigens weer zonder dat een in-
grijpen van hogerhand volgde.

Oosterhouters lieten hun lakens in Breda en in Holland verven. Bij zijn overlij-
den in 1691 had de Bredase lakenverver Cornelis Couwenbergh nog vorderingen op
acht stadsgenoten (vijf lakenkopers en drie drapeniers), zes Tilburgers en vijf inwo-
ners van Oosterhout32, die daarmee een groot aandeel hadden in de klantenkring. In
1698 woonde daar ook de blauwverver Warnaer Ruyssenaars33, over wiens bedrijf
niets bekend is.

Pieter Snellen, koopman te Breda en zoon van de schout en kastelein van
Oosterhout34, richtte in 1710 een tweede ververij in Breda op, waarvan de verver,
Francis Tilemans, tien jaar later werd gedetineerd, omdat hij de Oosterhoutse droog-
scheerder en lakenkoper Christoffel Ploegmans had bedrogen met valse stalen voor
gezwarte lakens.35 Door deze malversaties was de Oosterhoutse lakennering ernstig
in diskrediet geraakt. De slecht geverfde lakens waren verkocht in Rotterdam en de
regenten van de stedelijke laken- en saaiverfloodhal sloegen terug door in de
Amsterdamse Donderdaegse Courant een waarschuwing te plaatsen.36 Bovendien paste
de magistraat van Rotterdam de ververskaart aan en gebood zij dat buiten Holland
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geverfde lakens voortaan eerst in de staalhof moesten worden gekeurd. Ploegmans
maakte vijf jaar later de balans op: in 1715-1720 had hij van twaalf Tilburgers voor
ƒ 41.114:18:14 “witte, onbereijde off raemen wollen laeckens” gekocht, die hij liet
bereiden en verven en in Holland verkocht. Daarmee had hij jaarlijkse winsten ge-
maakt van minstens ƒ 3000, maar dat haalde hij op geen stukken na meer, nog ge-
zwegen van wat zijn vrouw “in haeren neringe van tabacq, coffij, thee, alamuquen,
neteldoucken etc. daer en boven heeft moeten derven”.37

Strijd om de economische emancipatie

Buiten de zuiver economische mededinging was het belangrijkste en misschien
enige machtsmiddel waarover de Hollandse concurrentie kon beschikken de staat-
kundige status van het Staats-Brabantse platteland. Dat gold als buitenland, zodat er
invoerrechten moesten worden betaald voor de export van lakense stoffen naar de
Verenigde Provinciën, wat de nijverheid een groot concurrentienadeel berokkende.
Alleen Tilburg had sinds 1637 tijdelijke en een halve eeuw later definitieve vrijstel-
lingen gekregen van het buitenlandse paspoort. In februari 1728 deden ook de
“Koopluiden en Fabricqueurs in Laakenen te Oosterhout” een gooi naar zo’n con-
cessie.38 Een bemoedigende aanleiding was het besluit van de Staten-Generaal van
3 augustus 1724 geweest om de Oosterhoutse lakens op binnenlandse paspoorten
naar en van de ververijen in Leiden te laten voeren, welk recht alle plaatsen onder de
Generaliteit overigens met de initiatiefnemer Oosterhout mochten delen.39 Een te-
genvaller was daarentegen het ambtsbericht dat het admiraliteitscollege te Rotterdam
eind 1727 aan de licentcommiezen stuurde, dat met name ingezetenen van
Oosterhout probeerden zich wederrechtelijk te bedienen van de concessie van
Tilburg, Goirle en sinds kort ook Oisterwijk, om “de Lakenen by haer gefabriceert
en opgemaekt werdende” in te voeren als weefsels uit die plaatsen, dus vrijgesteld
van het buitenlandse paspoort.40

Allerminst ontmoedigd gingen in 1728 de Oosterhouters nog een stap verder.
Zij verklaarden dat er in hun vrijheid van ouds lakenkopers gevestigd waren, die in
Holland en in Tilburg en Goirle witte lakens rechtstreeks van het getouw opkoch-
ten, deze in Holland lieten vollen, dan naar Oosterhout brachten om te worden ge-
schoren, vervolgens de lakens naar de lakenververijen in Holland stuurden en daarna
weer retour naar Oosterhout, waar zij ten slotte werden geperst en klaargemaakt om
te verkopen. Te Oosterhout werd dus alleen geschoren en geperst, zodat de lakens
konden worden beschouwd als binnenlandse producten, zij waren immers geweven
in Holland of te Tilburg of Goirle van uit Holland geïmporteerde wol. De lakenbe-
reiders en -kopers van Oosterhout hadden altijd op binnenlandse paspoorten de la-
kens naar de Verenigde Provinciën en de besloten steden van de Generaliteit ge-
bracht. Voor álle vervoersbewegingen, -tussen Oosterhout en de Hollandse vollerij-
en en ververijen, maar ook bij de aankoop van grondstoffen als wol, oliën en
kaarden en de verkoop van de eindproducten-, vroegen de bereiders van Oosterhout
om vrijstelling van het buitenlandse paspoort.41

De Staten-Generaal legden het verzoek voor aan het admiraliteitscollege te
Rotterdam, dat de inning van konvooi- en licentgelden in Staats-Brabant beheerde.
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De raadsheren van de admiraliteit straften allereerst de Oosterhoutse bewering af als
zou men altijd op binnenlandse paspoorten hebben mogen handelen: “Dit kan niet
syn, want anders souden sy sonder concessie meer hebben gehad als Tilborg met
haer concessie, want Tilborg mag maer rouwe lakenen invoeren op binnenlantse
paspoorten, daer sy het opgemaekte souden hebben mogen doen.” In april 1728 ad-
viseerden zij de Staten-Generaal als volgt:42

1. Te Oosterhout wordt niet geweven, er worden alleen lakens uit Tilburg en
Goirle bereid. Bovendien schijnt Breda enkele privileges te hebben die het
de dorpen verbiedt te weven. Vrije invoer van wol, oliën en kaarden is der-
halve niet opportuun.

2. Mits de lakens zijn gelood op het getouw conform artikel 181 van het plak-
kaat van 31 juli 1725, mogen zij op binnenlands paspoort uit Tilburg en
Goirle worden gehaald om in Oosterhout te worden bereid ofwel geperfec-
tioneerd (afgewerkt).

3. In zake het vollen moet Oosterhout op dezelfde voet worden behandeld als
Tilburg, dus worden vrijgesteld van inkomende rechten, maar niet van uit-
gaande rechten. Dus de lakens mogen op binnenlandse paspoorten via
Geertruidenberg of Breda naar de Verenigde Provinciën of de besloten ste-
den van de Generaliteit worden gebracht, maar op de terugweg moeten bui-
tenlandse rechten worden betaald. Zo’n concessie moet niet worden gege-
ven voor het verven, zulk vervoer moet geregeld blijven volgens de al gel-
dende resoluties van de Staten-Generaal, “bestaende die concessie eijgentlijk
hier inne, dat de vrijdom van s lands regten alleen plaetse heeft omtrent lake-
nen die, herwaarts gezonden zijnde om te verwen, effectivelijk wederom te
rug werden gebragt en geensints tot lakenen die in de steden daer die geverft
zijn verblijven.” 

4. Die van Oosterhout hebben in principe dezelfde rechten als die van Tilburg,
maar wij hebben niet duidelijk kunnen vaststellen wat de feitelijke Tilburgse
rechten zijn. Gezien de bewoordingen van de Tilburgse concessie uit 1687,
waarvan de inhoud genoegzaam is overgebracht in het plakkaat op de kon-
vooien en licenten uit 1725, lijken Tilburg en Goirle gerechtigd om daar ge-
fabriceerde lakens, “zo wel de geene die bereijts geperfectioneert zijn, als die
geene die gevolt moeten werden”, vrij in te voeren. Maar als wij in aanmer-
king nemen dat de ambtenaren te Tilburg ons informeren dat de inwoners
aldaar niet in het genot zijn van zo’n ruime vrijstelling en dat die zich be-
perkt tot rauw van het getouw gekomen lakens die worden uitgevoerd, en
dat de Tilburgers geen binnenlands paspoort krijgen voor bereide of geverf-
de lakens, maar daarentegen invoerrechten betalen, moet worden geconclu-
deerd tot afwijzing.

Dit advies werd overgenomen door de invloedrijke Staten van Holland en
Westfriesland43, de provincie met de meeste concurrentie voor Oosterhout. De be-
langrijkste Hollandse lakenstad, Leiden, had op haar beurt aan de provinciale Staten
geadviseerd om uit Breda, ’s-Hertogenbosch, Oosterhout, Tilburg of Goirle inge-
voerde gevolde en al dan niet bereide lakens volledig te belasten als zij naar Leiden
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werden gevoerd om te verven.44 Een sterk Leids argument was, dat in de stad en ba-
ronie van Breda een droogscheerder met zijn gezin een beter bestaan had met een
dagloon van 15 stuiver dan zijn collega in een Hollandse stad met een halve rijks-
daalder.45

Zoals vaak gebeurde, liep de procedure vervolgens vast in de bureaucratie en
kwam Den Haag niet tot besluitvorming. Daarom wendden de fabrikeurs en koop-
lieden van Oosterhout zich op 7 juni 1731 nogmaals tot de Staten-Generaal46, en
toen weer geen reactie volgde nog eens op 10 december 1734, met de toevoeging
dat men bereid was uitvoerrechten tot 1% van de waarde van de lakens te betalen
(het geldende tarief was 3%). Wederom vroeg en kreeg men advies van de
Rotterdamse admiraliteitsraad, die het Oosterhoutse rekest in twee punten samen-
vatte: te Tilburg, Goirle en Oisterwijk of in de Verenigde Provinciën gekochte en
daar gevolde lakens, te Oosterhout geschoren en opgemaakt, wil men invoeren in de
Zeven Provinciën of besloten steden van de Generaliteit op binnenlands paspoort of
met een invoerrecht van minstens 1%, dezelfde regeling vraagt men voor het vervoer
naar en van de ververijen. Het advies luidde: Oosterhout ligt in het district van de
Generaliteit en ons is niet bekend dat ooit aan deze heerlijkheid in zake lakens enige
concessie is gegeven boven andere plaatsen in dat district. De inwoners hebben niet
meer rechten dan anderen. Het verzoek dient te worden afgewezen, ook (lees: voor-
al) omdat een concessie “sal strekken tot merkelyk encouragement en voortsetting
der lakenberyderye in het district van de generalityt.”47

De Amsterdamse kooplieden hadden zich in 1728 tegen het Leidse advies ge-
kant om de Staats-Brabantse lakens die in Holland werden geverfd als buitenlandse
waar te belasten en stelden daarbij vast dat Oosterhoutse nijverheid geen serieuze
concurrentiefactor meer was, aangezien inmiddels alle lakenbereiders waren verhuisd
naar de Hollandse stad Geertruidenberg.48 Met deze vaststelling lijkt de vrees te zijn
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bewaarheid van de Oosterhouters, die niet hadden gewild “tot de uijtterste ruïne en
neeringloosheijt kome te vervallen, off genootsaakt werde sigh elders buijten het res-
sort van desen staat ter neder te stellen.”49 De soep werd echter minder heet gegeten
dan hij werd opgediend, de spankracht van het Oosterhoutse wolwerk was voorals-
nog groot genoeg om de protectionistische politiek van Holland te overleven. In
1737 lobbyden immers de Leidse fabrikanten in Den Haag voor een importverbod
van Staats-Brabantse lakens (gevold en al dan niet bereid)50, waarop de admiraliteit
op de Maze hen geruststelde met de verzekering dat de plakkaten op het invoerver-
bod van geverfde lakens zo streng werden uitgevoerd, dat het jaar daarvoor bijna alle
Oosterhoutse lakenbereiders in Breda en Geertruidenberg waren gaan wonen.51

Voor de zekerheid gelastte het college in 1738 voortaan geen verleende vrijheden
voor goederentransport uit dorpen in de meierij en de baronie meer te respecteren,
maar de betreffende goederen aan te houden.52

Hadden de heren van de admiraliteit, zoals vaker gebeurde, wellicht teruggegre-
pen op oud nieuws, in casu het Amsterdamse bericht over de Oosterhoutse immigra-
tie uit 1728? Waarschijnlijk niet, want de poorterboeken van Geertruidenberg tonen
in 1735 twee, in 1737 een, in 1738 twee en in 1740 een inburgering van
Oosterhouters53, terwijl te Breda in 1735 een lakenbereider en in 1736 twee droog-
scheerders uit Oosterhout neerstreken. Rond 1728 worden zulke verhuisbewegin-
gen niet gezien.54

Over de Oosterhoutse lakenbereiderij later in de achttiende eeuw is weinig be-
kend. In beschrijvingen van de baronie uit 1740 en 1744 wordt de bedrijfstak nog
wel gesignaleerd. “Men geneert zig, te Oosterhout, met den Landbouw. Het Land
daaromtrent is goed en vrugtbaar; doch naar den kant van Breda wat zandig. Het
Dorp bloeit egter voornaamlyk, door den Lakenhandel en Pottebakkeryen, welke
laatsten omtrent twintig in getal zyn”, aldus de Tegenwoordige Staat uit 174055, en:
“De Koophandel, bestaande voornamentlyck in de Lakenhandel en Graanneering,
mitsgaders in de Pottebackeryen, bloeyt alhier nog tamelyck; waartoe van groot nut
is de Vaart, welke van hier tot in de Donge gegraven is, en waar langs men met gela-
de Schepen naar Hollandt en Zeelandt kan vaaren”, zei Van Goor in 1744.56

Een andere signaal van voortdurend welvaren van Oosterhout is het rekest van
notaris Adriaan de Grandt in 1748, die bij de admiraliteit op de Maze verzocht om
heroprichting van een licentkantoor (en om zijn aanstelling tot commies-collecteur).
Oosterhout had namelijk twee havens en vaarten en een behoorlijk aantal schippers,
de eerste ten gerieve van de kooplieden en andere inwoners van de vrijheid, de an-
dere, genaamd de Groenendijkse Haven, ten behoeve van de Dongenaren. De com-
miezen van het twee uur verwijderde Geertruidenberg konden echter moeilijk hun
inspectietaken te Oosterhout uitoefenen als gevolg van de grote overstroming, waar-
door Oosterhout en Dongen zo goed als afgesloten waren van Geertruidenberg en
zelfs Breda via de Mark slecht bereikbaar was.57 Opmerkelijk in het rekest is, dat de
indiener slechts rept van verschillende kooplieden, “zoo in gedisteleerde wateren als
andersints.” Wilde hij geen slapende honden wakker maken of had het wolwerk in-
middels zo sterk aan belang ingeboet, dat het geen vermelding meer verdiende? Aan
de andere kant vond de regering van Breda het in 1783 nog nodig om een verbod
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voor te stellen om de plattelandslakennering geheel te verbieden.58 De baroniedor-
pen hebben deze aanval naar verwachting volledig kunnen pareren, gewapend als zij
waren met een gedegen historisch-juridisch onderzoek, dat rond 1700 was neerge-
legd in een 2521 artikelen en de nodige addities tellende deductie over hun nijver-
heidsrecht.59 In 1816 telde Oosterhout nog slechts een lakenfabriek, die tien arbei-
ders exploiteerde; de zaak had er voorheen florissanter bijgestaan, zei men.60

Slot

Tilburg, Goirle en Oisterwijk waren plaatsen waar vooral werd geweven. In
Oosterhout specialiseerde men zich, op de schouders van Tilburg, in het lucratievere
droogscheren en kalanderen (gladpersen) van de lakens, die de bereiders rauw in de
productieplaatsen opkochten en voor eigen rekening elders lieten vollen en verven.
Dat streed met de Hollandse industriële belangen, die in 1728 puntig werden uitge-
drukt door de Amsterdamse lakenkopers ten aanzien van de Tilburgse weefsels:
“Ook soo hebben wij die fabrique nodig en niet kunnen missen, soo lang sij van ’t
getouw onbereyt in Hollandt koomen.”61

163

5. Gezicht op Oosterhout. Foto Katholieke Universiteit Brabant. 

Jaarboek De Oranjeboom 52 (1999)



Oosterhout werd zó plotseling een economische factor van belang, dat de heer-
lijkheid herhaaldelijk werd verward met het al veel langer bekende Oisterwijk. In
1728 wordt in een resolutie van de Staten-Generaal per abuis Oisterwijk geschreven,
hoewel in dezelfde tekst ook Oosterhout wordt genoemd, maar de index op het re-
solutieboek geeft Oisterwijk, terwijl in de kantlijn van de resolutie weer (en terecht)
Oosterhout staat.62 Een consideratie van Leidse gedeputeerden over het verval van
de stedelijke lakenindustrie uit 1737 noemt het bereidersdorp Oosterhout in plaats
van het weversdorp Oisterwijk63, hetzelfde gebeurde rond 1739 met een Leidse kos-
tenberekening van het bereiden van in Tilburg en ‘Oosterhout’ gemaakte lakens64 en
in het Groot Placcaetboeck is de resolutie van 26 mei 1739 afgedrukt, volgens welke de
wolkammers van Oudewater en Moordrecht hun wol op binnenlands paspoort mo-
gen sturen naar Breda, “Oosterwyk”, Rijen, Terheijden, Ginneken, Dongen,
Chaam, Gilze, ’s Gravenmoer en Waspik.65 In 1757 werd verklaard dat Leidse koop-
lieden in Oosterhout, Oisterwijk, Tilburg en andere plaatsen in de meierij van Den
Bosch lakens lieten maken.66 Het Rotterdamse admiraliteitscollege stuurde in 1731
naar Den Haag een copie van het rekest van de kooplieden van Oirschot67, waarmee
Oosterhout werd bedoeld.

Oosterhout verwierf zijn faam dus moeizaam, maar verloor hem des te sneller.
De Staten-Generaal en de Raad van State hebben nooit een actieve economische rol
gespeeld in de baronie en de domeinraad van de Oranjes als heren van stad en land
van Breda evenmin, terwijl de dorpen hun financiële reserves liever bewaarden voor
moeilijker tijden.68 Het initiatief lag geheel bij de inwoners. In een periode dat paal
en perk werd gesteld aan de invoer naar Holland van bereide Tilburgse, Goirlese en
Oisterwijkse wollen stoffen probeerden de fabrikeurs en kooplieden van Oosterhout,
dwars tegen de stroom in, belastingfaciliteiten te krijgen voor hun bedrijvigheid. Dit
streven werd gesmoord in het gebruik dat de Hollanders maakten van de Staats-
Brabantse politieke onmondigheid en economische deprivatie.

Later in de achttiende eeuw ontstond een nieuwe, nu dienstbare arbeidsdeling
met Tilburg, toen te Oosterhout in de “catoen-spinderij” tewerkgestelde armen dra-
den sponnen voor Tilburgse ondernemers.69
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