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Hoogstwaarschijnlijk zullen binnen 
afzienbare tiid de gemeenten 's-Herto- 
genbosch en Heusden samen een 
gemeente vormen. Dan zal een nieuw 
hoofdstuk aanbreken in de nogal roerige 
geschiedenis van de relatie tussen de 
beide steden. Jozef Hoekx, wetenschap- 
peiijk medewerker van het Stadsarchief, 
gaat in deze bijdrage in op een episode 
uit die eeuwenlange geschiedenis. 

Nabuurschap kan tot conflicten aanleiding 
geven In de oudste geschiedenis van 's- 
Hertogenbosch en Brabant vinden we voor- 
beelden van oude verdragen met en over 
Heusden die duidelijk regelingen zijn naar 
aanleiding van een conflict. Waterstaatkun- 
dige, economische en strategische belan- 
gen speelden hierbij een rol.' Door de 
inname van 's-Hertogenbosch in 1629 kwa- 
men beide steden in hetzelfde kamp 
terecht En in 1638 stelde men alles in het 
werk om de goede verstandhouding te 
bewaren en conflicten te voorkomen. 
Op donderdag 25 maart 1638 werd de verga- 
dering van de Bossche schepenen bezocht 
door enige afgevaardigden van de stad 
Heusden Zij boden namens Heusden 
vriendschap en een goede verstandhouding 
aan Het doel van hun bezoek was een 
gesprek met de schepenen over enkele 
zaken die zich onlangs hadden voorgedaan 
en waarover al zonder resultaat was gecor- 

124 respondeerd Naar hun mening zou 'wel- 

licht' het accoord (ofwel de eeninge). vroe- 
ger door beide steden gesloten, zijn 
geschonden. Ook de Bossche schepenen 
waren voor een goede verstandhouding. Zij 
besloten door middel van een delegatie ver- 
sterkt met de twee pensionarissen de vol- 
gende morgen met de afgevaardigden te 
onderhandelen 

Wat hield het accoord ofwel de Eeninge nu 
in. Op 31 december 161 1 waren 's-Herto- 
genbosch en Heusden overeengekomen dat 
in die steden wederzijds geen leden van 
hun schutterijen in hechtenis mochten wor- 
den genomen voor stadsschulden (d.w.z. 
voor financiële verplichtingen aangegaan 
door de stad, waarvan de desbetreffende 
schutter inwoner was). De aanleiding van 
dit accoord was de arrestatie in Heusden 
van drie Bossche poorters wegens schulden 
van hun stad Aangezien deze poorters 
tevens leden van schuttersgilden waren, kon 
beroep worden gedaan op een privilege 
door keizer Karel V in 1525 verleend, waarin 
werd verklaard dat leden van Bossche 
schuttersgilden niet voor stadsschulden in 
hechtenis mochten worden genomen Na 
de vrijlating van de drie poorters wilde 
Heusden, dat vanouds voor haar schutters 
ditzelfde voorrecht had, dit voorrecht 
wederzijds laten vastleggen. 

Daarnaast werd in dit accoord een oudere 
ongedateerde Eeninge nog steeds geldig 



verklaard en aldus samengevat, dat elk van 
de beide steden geen ingezetenen uit 
elkaars stad of onderhorig gebied mocht 
arresteren voor privé-schulden. ieder moest 
voor het daartoe competente gerecht ver- 
volgd worden." 
De volgende dag werden de onderhandelin- 
gen aange~angen.~ Wat was er gebeurd? 
Willem Aertsz., wonende te Engelen, was 
door Maryke, weduwe van Balthasar Aertsz , 
wonende te Engelen, in 's-Hertogenbosch 
voor het gerecht gedaagd en toen veroor- 
deeld tot het afstaan van de helft van een 
rente van achttien gulden op de stad 's-Her- 
togenbosch. Daarom was Willern op de 
Gevangenpoort gebracht Hij zat daar al 
geruime tijd gevangen Engelen lag in het 

land van Heusden en Heusden vond deze 
behandeling van Willem Aertsz. strijdig met 
de Eeninge van 16 1 1. De Bossche afgevaar- 
digden waren van mening dat Willem door 
Maryke wel voor het gerecht in 's-Hertogen- 
bosch mocht worden gedaagd en wel op 
grond van een oudere Eeninge waarvan zij 
de tekst aan die van Heusden toonden. De 
datum van het sluiten van deze oude 
Eeninge was niet meer bekend. Mijns 
inziens moet het in ieder geval voor juli 
1497 en waarschijnlijk voor 1487 gebeurd 
zijn.6 Volgens deze oude Eeninge konden 
poorters en ingezetenen van stad en meierij 
van 's-Hertogenbosch en van stad en land 
van Heusden wederzijds belast en gearres- 
teerd worden voor schulden die ze onder de 

Detail uit de kaart van het hertogdom Brabant uit de atlas van Mercator, 1591 (GAHt, H&.-Top Atlas nr 7814). 



wederzijdse jurisdicties waren aangegaan, 
maar niet voor elders gemaakte schulden. 
De rechtsingang was dus geoorloofd en de 
verdere procedure in overeenstemming met 
de costuimen en privileges van de stad De 
Heusdenaren verklaarden, dat zij van de 
oude Eeninge die aan hen werd getoond 
nooit iets hadden geweten, maar ze begre- 
pen, dat hierdoor de zaak in een ander licht 
kwam te staan. Zij vroegen en kregen een 
copie ervan. De Bosschenaren beloofden 
vriendschap. Zij waren bereid om de beide 
Eeningen te onderhouden en verzochten 
hen het vonnis tegen Willem in Engelen op 
diens goederen te executeren. indien Heus- 
den in de toekomst andere regelingen 
wenste dan kon daar over gepraat worden. 
Met deze voorstellen vertrokken de afge- 
vaardigden naar Heusden 
In de vergadering van de schepenen van 
's-Hertogenbosch van 22 april werd een 
brief van het stadsbestuur van Heusden 

behandeld.' Hierin verklaarde het zich 
accoord met de gang van zaken bij de 
detentie van Willem Aert Roeloffsz. van 
Engelen De procedure was in overeenstem- 
ming met beide verdragen Voortaan zou- 
den ze die volgen tenzij 's-Hertogenbosch 
nog iets aan de regelingen zou willen veran- 
deren. 
Ook in deze brief werd de vriendschap tus- 
sen beide steden zeer benadrukt Met het 
antwoord van 's-Hertogenbosch werden de 
beide verdragen definitief bevestigd en ook 
de wederzijdse vriendschap 
Wat zou de toekomst brengen?8 In ieder 
geval voor Willem Aert Roeloffsz van Enge- 
len de vrijheid, want een van de gerechtsbo- 
den van het land van Heusden zou door 
Heusden ertoe gemachtigd worden om het 
vonnis dat tegen Willem was uitgesproken 
op diens goederen te executeren. En dan 
hoefde Willem niet langer meer in de 
Gevangenpoort gegijzeld te blijven. m 
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