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Bij een bezoek aan de kathedraal van 
St. Albans op de eerste dag van 1996 
kwam de auteur oog in oog te staan met 
een memorieschildering ter herinnering 
aan ene Joannes Thomiz Hylocomius 
Boscoducensis. Bij terugkeer in Neder- 
land bleek deze Bosschenaar in den 
vreemde in zijn geboortestad geheel te 
zijn vergeten. Deze vondst vormde de 
aanleiding tot een onderzoek naar de 
persoon van Hylocomius en naar andere 
contacten tussen 's-Hertogenbosch en 
Engeland in de vijftiende en zestiende 
eeuw. Na een korte impressie van die 
contacten, komt in het navolgende de 
emigratie uit 's-Hertogenbosch in de vijf- 
tiende en zestiende eeuw in algemene 
zin aan de orde. Vervolgens wordt het 
vizier gericht op de emigratie van Bos- 
schenaren naar Engeland. Na deze uitge- 
breide inleiding worden tenslotte de 
voorlopige resultaten van het onderzoek 
naar de persoon en het leven van één van 
die Bossche émigrés in Engeland, Jan 
Thomas Hylocomius, gepresenteerd.' 

"Jan Thomas Hylocomius 'a rare and sin- 
gular jewel"' treft u niet aan in deze afle- 
vering van het tijdschrift, maar in het sep- 
tember-nummer. 

Contacten tussen 's-Hertogenbosch en 
Engeland 
Bossche handelaren onderhielden van- 
ouds contacten met alle windstreken: ook 
met de Britse eilanden. Veel van deze han- 
delscontacten werden gesmeed op de 

50 belangrijke jaarmarkten, zoals die van Ber- 

gen op Zoom en in de loop van de zestien- 
de eeuw vooral in ~ n t w e r ~ e n ,  in die tijd 
het centrum van de wereldhandel. We 
volstaan hier met enkele willekeurige 
voorbeelden. Zo beloofde in 1421 een aan- 
tal personen voor de schepenbank van 
's-Hertogenbosch om aan 'Johannes 
genaamd Yoen Barbar koopman uit Lonne 
in Engeland' een bepaald bedrag te zullen 
betalen.3 In 1445 gaf ene Gibert Halton uit 
Londen in Bergen op Zoom een schuldbe- 
kentenis af ten-gunsie van Aert Zweers 
van 's-Hertogenbosch en zijn mede venno- 
ten.4 Bosschenaar Gheert de Bye verklaar- 
de in 1448 aan Robbrecht Colden, 'coep- 
man van Schotland', 10 gouden peters-te 
zullen betalen5 In hetzelfde jaar liet Wou- 
ter Hals uit 's-Hertogenbosch vastleggen 
een schuld te hebben aan Janne Borch, 
'coepman van Londen in Ingelant'.6 
In 1492 machtigde de Bossche koopman 
Godevairt de Bye twee stadsgenoten om 
bij Willeme Daniël van Londen een schuld 
te innen7 In 1512 gaf de Engelsman 
Thomas Rympinden volmachten aan 
Janne Dymmock uit Engeland en aan 
meester Merten, secretaris van 's-Herto- 
genbosch; om een bedrag te innen, dat 
Jacobe Foppe en Willeme van Emmerik 
hem nog schuldig waren.9 Namens zijn 
plaatsgenoot Jan Parijs machtigde Willem 
Waller uit Norwich in 1537 een Antwerpe- 
naar en een Bosschenaar om van Ghys- 
brecht Ghyselyn uit 's-Hertogenbosch de 
betaling voor een hoeveelheid Engelse 
lakens te innen.I0 In 1545 vervoerde Gielis 
Reyn sone van Middelburch voor Pieter 
van Brouckhoven 'van Tsertogenbos' 
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onder andere 'natte rozynen' naar Lon- 
den." In 1551 zonden de Bossche schepe- 
nen een bode naar Voorne om de schip- 
pers die aldaar met goederen uit Engeland 
aankwamen te waarschuwen voor de 
epidemie die op dat moment binnen 
's-Hertogenbosch heerste.12 In 1573 liet 
Gerit Willems uit 's-Hertogenbosch 
17 zakken hop naar Londen vervoeren.I3 

Ongetwijfeld als uitvloeisel van dergelijke 
handelscontacten vinden we onder de 
leden van de Lieve Vrouwebroederschap 
van 's-Hertogenbosch een aantal Engel- 
sen. In de vijftiende en het begin van de 
zestiende eeuw kwamen leden van die 
Broederschap uit een zeer groot gebied, 
dat reikte van ver in het Duitse Rijk, tot 
Frankrijk en ook Engeland. Op het hoogte- 
punt van haar aantrekkingskracht, rond 
1510, telde de Broederschap maar liefst 
14.000 tot 15.000 leden.'4 Dit enorme 
ledental vereiste een uitgebreide admini- 
stratie, die helaas geheel verloren is 
gegaan. Uit een post in de rekening van 
1526-1527 kan echter worden opgemaakt 

dat een onderscheid werd gemaakt naar 
geografische herkomst: 'van die buyten- 
boecken van Brabant, Vlaenderen, dlant 
van Loen ende Luyck, dlant van Guylick 
ende Engelant ende Vranckrycke ...' J5 
Blijkbaar was het aantal leden uit Enge- 
land groot genoeg om een apart register 
aan te leggen. Tussen 1500 en 1520 komen 
we in de ledenlijsten van de broederschap 
minstens negen Engelsen tegen.I6 In de 
periode vóór 1500 zullen er ongetwijfeld 
nog meer Engelse leden zijn geweest. Na 
1520 nam het aantal nieuwe leden van de 
Bossche Broederschap in snel tempo af,'7 
van nieuwe leden van de Britse eilanden is 
dan geen sprake meer. 

Eén van de middelen om de financiële 
problemen van een stad te verlichten was 
het uitschrijven van een loterij. Ook 
's-Hertogenbosch heeft dit middel in kom- 
mervollé tijden enkele malen toegepast. 
Om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen 
moesten de loten over een zo uitgestrekt 
mogelijk gebied worden verspreid. Daar- 
toe werden in vele steden in de Nederlan- 
den agenten ingehuurd, die de Bossche 
loterij ter plaatse moesten promoten en de 
loten moesten verkopen. In 1506-1507 
waren dergelijke agenten actief in Heus- 
den, Mechelen, Antwerpen, Aarschot, 
Utrecht, Delft, Rotterdam en Haarlem;18 in 
1521-1522 in een nog veel groter aantal 
plaatsen.19 Onder de kopers van loten vin- 
den we in 1506-1507 ene Roloff Ghysbertss 
tot London. Pyman van Lonnen kocht in 
1521-1522 in Antwerpen loten van de Bos- 
sche loterij van dat jaar. 

Onder degenen die in de vijftiende en zes- 
tiende eeuw het Bossche poorterschap 
kochten kan van slechts één persoon met 
zekerheid worden vastgesteld dat hij uit 
Engeland afkomstig was. Het gaat hier om 
Lodowyck Henricx Bauwensen, 'snyder', 
geboren in Londen in Engeland, die op 
19 april 1554 poorter van 's-Hertogenbosch 
werd.20 In dezelfde periode treffen we 
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onder de gekochte poorters drie personen 
afkomstig uit Frankrijk. De grootste groep 
nieuwe poorters van buiten de Nederlan- 
den was echter afkomstig uit het Duitse 
Rijk, met name uit het Rijnland.21 Daar- 
naast vinden we in de schepenprotocollen 
tussen 1476 en 1498 een aantal vermeldin- 
gen van ene Thomas Jans, Engelsman, van 
beroep gewandsnijder, die in 's-Hertogen- 
bosch woonachtig was, maar waarschijn- 
lijk geen poorter van de stad is gewor- 
den.z2 
Een enkele maal komen we Britten tegen 
die zich voor de Bossche rechters moeten 
verantwoorden voor hun daden. Zo stond 
in de tweede helft van de jaren zeventig 
van de zestiende eeuw de Londense koop- 
man Randall Buckley terecht wegens han- 
del op de vijand: hij zou handelscontacten 
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steden in de opstandige gewesten, met 
name met Rotterdam, Dordrecht en Zalt- 
bommel; in die laatste plaats zou hij droge 
haring of bokking hebben verkocht. 
Bovendien had hij in de processtukken de 
schout van 's-Hertogenbosch herhaaldelijk 
beledigd, door hem uit te maken voor 
'wuenden oft rasenden wolff, jae erger 
dan eenen wolff, want de wolff nyet en 
sueckte dant lyff oft lichaem van eenen 
mensch, maer dat hy' [= de schout] 'sochte 
lyff ende g ~ e t ' . ~ ~  De afloop van dit proces 
is niet bekend. 
Gaat het in het geval van Randall Buckley 
nog om economische delicten, van geheel 
andere orde zijn de misdaden van twee 
andere inwoners van de Britse eilanden. 
Robbrechte Fastaert 'geboren vuyt Inge- 
landt van Londen' en Cristoffel Fastaert 
'geboren vuyt Ierlandt van Duyvelingen' 
(=Dublin) hadden namelijk ingebroken in 
de kerk van Drunen en daar kostbare 
voorwerpen gestolen, waaronder 'wel 
byde hondert geconsacreerde hostien'. 
Beiden werden in 1560 gevangen geno- 
men en voor de Bossche schepenbank 
geleid. Daar geen van beiden 'duytsch 
noch vlaems' verstond, moest een Engels- 
man, die biechtvader was bij de minder- 
broeders in Antwerpen, als tolk naar 
's-Hertogenbosch worden gehaald. 
Tijdens de verhoren bekende Robbrecht 
Fastaert ook nog de moord op 'eene hoere 
ofte zynen bysit in Ingelandt'. Cristoffel 
werd nadat zijn rechterhand was afgehakt 
opgehangen; ook Robbrecht eindigde zijn 
leven aan de galgZ4 

Concluderend kan worden gesteld dat er 
in de vijftiende en zestiende eeuw sprake 
is van regelmatige contacten tussen 
's-Hertogenbosch en Engeland. Toch was 
de omvang van deze contacten van 
betrekkelijk gering belang in vergelijking 
met commerciële relaties met andere 
gebieden, met name het Duitse achter- 
land. 



Vreemdelingen in Engeland 
De rechtspositie van een vreemdeling, dat 
wil zeggen een persoon die in een vreemd 
land onder de soevereiniteit van een 
vreemde vorst was geboren, was in het 
zestiende-eeuwse Engeland verre van dui- 
delijk. In ieder geval was de positie van de 
allochtoon slechter dan die van de gebo- 
ren Engelsman. Bij de belastingheffing 
werden vreemdelingen hoger aangeslagen 
dan autochtone Engelsen; in verband met 
het bezit en de vererving van onroerend 
goed bestonden beperkende bepalingen; 
een vreemdeling kon niet onder alle 
omstandigheden een rechtszaak aanhangig 
maken. Sommige groepen, zoals bijvoor- 
beeld kooplieden van de Hanze, hadden 
speciale vrijheden weten te verwerven. 
Een vreemdeling kon de beperkingen van 
zijn rechtspositie bovendien aanzienlijk 
afzwakken door een 'Patent of Denization' 
van de Kroon of een 'Act of Naturalisation' 
van het Parlement te verwervenz5. 
Aanvankelijk bestond de groep vreemde- 
lingen in Engeland voor het grootste deel 
uit kooplieden en handwerkslieden die 
zich met name in Londen gevestigd had- 
denz6 De vervolging van protestanten op 
het continent leidde tot een grote stroom 

van religieuze vluchtelingen, onder ande- 
re richting Engeland. In 1550 stelde 
koning Edward V1 aan de religieuze 
vluchtelingen een deel van de kerk van 
Austin Friars in Londen ter beschikking 
om hun religieuze bijeenkomsten te hou- 
denz7 Al snel was deze kerk te klein voor 
alle vluchtelingen. De Franstaligen, waar- 
onder ook velen uit de Zuidelijke gewes- 
ten van de Nederlanden, namen een kerk 
aan Threadneedle Street in gebruik, die 
bekend kwam te staan als de 'French 
Church'. De Nederlandstaligen bleven 
hun bijeenkomsten in de kerk van Austin 
Friars houden, die daarom de Tlutch 
Church' werd genoemd.z8 Niet alle vluch- 
telingen bleven in London, velen vestig- 
den zich in East-Anglia en Kent aan de 
oost- en zuid-oostkust in steden als Can- 
terbury, Colchester, Maidstone, Norwich, 
Sandwich, Southampton, Stamford. In 
veel gevallen was hierbij sprake van een 
actieve politiek van de stadsbesturen van 
die plaatsen om een groep hooggekwalifi- 
ceerde handwerkslieden aan te trekken in 
de hoop daarmee de stedelijke economie 
een nieuwe stimulans te geven.2q Plaatselij- 
ke ondernemers en kooplui juichten de 
komst van nieuwe bedrijfstakken veelal 
toe; lokale handwerkslieden waren aan- 
zienlijk minder enthousiast over de komst 
van nieuwe economische con~urrenten.~~ 
Tussen 1540 en 1600 zijn rond de 50.000 
mensen van het continent naar de Britse 
Eilanden getrokken. De meeste van deze 
immigranten waren afkomstig uit de 
Nederlanden en een niet onaanzienlijk 
deel bestond uit Franse H~genoten.~' 

Berooide emigrantenfamilie die omwille van de reli- 
gie have en goed moet verlaten. Onder de tekening 
van de 'Patientighe Vwjaechde' lezen we onder 
meer: 'Wij amze lieckenc, allendelijck veriaecht. Van 
Nederlandt, alhier zqn wil ghaen schuylen. Naulijcx 
(ont)cornmen, Godt moet dat zijn geclaecht. Wel 
hem die esedt zijn hoop op den Heere'. 
Tekening in: Joris Hoefnaghel, Patientia. Trazté de la 
Patience (1569). 53 



Emigratie uit 's-Hertogenbosch 
Over de emigratie van Bosschenaren uit 
hun geboortestad naar elders is tot circa 
1580 behoudens losse gegevens over indi- 
viduele gevallen weinig bekend. Het is 
niet voor niets dat het onderzoek naar 
migratiestromen zich vooral concentreert 
op de immigratie in een bepaalde stad of 
gebied: immigranten laten immers 'archi- 
valische' sporen na in hun nieuwe woon- 
plaats, waarbij vaak ook de plaats van her- 
komst kan worden achterhaald. Emigran- 
ten daarentegen vertrekken meestal uit 
hun geboortestad zonder in de archieven 
aanwijzingen achter te laten over hun reis- 
doel. Toch kan worden gesteld dat naast 
een aanzienlijk aantal immigranten in 
's-Hertogenbosch, waarvan een deel het 
Bossche poorterschap kocht? ongetwijfeld 
ook een groep geboren Bosschenaren naar 
elders is geëmigreerd. De omvang van die 
emigratie kan bij gebrek aan gegevens niet 
worden ingeschat. In de loop van de zes- 
tiende eeuw lijkt vooral ~ n i w e r ~ e n  aan- 
zienlijke aantrekkingskracht op inwoners 
van 's-Hertogenbosch te hebben uitgeoe- 
fend: tussen 1533 en 1562 kochten maar 
liefst 156 Bosschenaren het Antwerps 
po0rterschap,3~ anderen zullen zich in de 
Scheldestad hebben gevestigd zonder 
daar poorter te worden. Bij deze migratie 
zullen in de meeste gevallen economische 
motieven de doorslag hebben gegeven: 
onder de uit 's-Hertogenbosch afkomstige 
nieuwe Antwerpse poorters vinden we 
bijvoorbeeld 22 droogscheerders, 19 kra- 
mers en 15 speldenmakers. 

Vanaf het midden van de zestiende eeuw 
beginnen ook religieuze motieven mee te 
spelen bij de beslissing van sommige Bos- 
schenaren om hun vaderstad te verlaten 
en zich te vestigen in plaatsen, waar ze 
geen of minder kans liepen op vervolging 
om hun godsdienstige overtuiging. 
Wegens wederdoperij ter dood veroor- 
deeld, wist Jacob Hagens in 1558 met 
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Gevangenpoort te ontsnappen en de stad 
te ontvluchten. Waarschijnlijk vestigde hij 
zich in Keulen.34 Veel aanhangers van de 
nieuwe religie die nog niet in aanraking 
waren gekomen met justitie, maar de hete 
adem van de schout in hun nek voelden, 
hebben tijdig de stad verlaten en zich 
elders gevestigd. Met name grote steden 
als Antwerpen en Gent waren als toe- 
vluchtsoord in trek: daar kon men onder- 
duiken in de grote mensenmassa. De 
meeste van deze religieuze vluchtelingen 
zijn erin geslaagd uit handen van de auto- 
riteiten te blijven. Van hen weten we daar- 
om nauwelijks iets. Een enkeling had min- 
der geluk en viel tenslotte in handen van 
het justitiële apparaat. Zo werd Leentgen 
Henricxdr. van 's-Hertogenbosch, die in 
1534 in Dordrecht de volwassendoop had 
ontvangen, in 1535 in Amsterdam veroor- 
deeld tot de dood door ~erdrinking.3~ 
De eveneens doopsgezinde Tanneken of 
Truyken van Cluyten uit 's-Hertogen- 
bosch werd in 1558 in Antwerpen ver- 
dronken.36 Kleermakersgezel Henrick 
Pieters uit 's-Hertogenbosch kwam in 1560 
in Gent in problemen toen hij bij het voor- 
bijtrekken van de sacramentsprocessie zijn 
muts niet had afgenomen en gewoon was 
doorgegaan met zijn werk?' De omvang 
van de groep religieuze vluchtelingen 
vóór 1566 kan onmogelijk worden vast 
gesteld; verondersteld mag worden dat 
het niet om erg grote aantallen gaat. 

Tijdens de periode van de beeldenstorm 
en de daaropvolgende troebelen in de 
tweede helft van 1566 en de eerste maan- 
den van het volgende jaar hadden vele 
Bosschenaren zich dermate gecompromit- 
teerd, dat zij het na het herstel van het 
centrale gezag in 1567 verstandiger acht- 
ten om zich niet over te leveren aan de 
genade van de landsheer. Velen ont- 
vluchtten daarom de stad en vestigden 
zich voorlopig in gebieden, die niet onder 
het gezag van Filips I1 vielen. De omvang 
van deze exodus is moeilijk in te schatten. 
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De over het algemeen goed ingelichte 
Morillon meldde in een brief aan Granvel- 
le, dat reeds meer dan 2.000 Bosschenaren 
de stad zouden hadden  erl laten?^ De heer 
van Noircarmes rapporteerde aan de land- 
voogdes dat meer dan één derde van de 
inwoners van 's-Hertogenbosch met 
medeneming van alle bezittingen de stad 
was ontvlucht in de richting van Kleefs 
gebied.39 De Bossche stadsregering stelde 
in een rekwest aan de landvoogdes zelfs 
'dat vuyt der voorscreve stadt van den 
Bossche ... nu tegenwoirdelyck meer dan 
d'een helft is vertrocken, waer deur die 

voorscreve stadt wordt zeer desolaet gela- 
ten'.40 's-Hertogenbosch telde in de jaren 
zestig van de zestiende eeuw ruim 20.000 
inwoners.41 Een uittocht van een derde of 
de helft daarvan, hetgeen neerkomt op 
6.500 of 10.000 inwoners, is volstrekt 
onmogelijk. Wel lijkt het aannemelijk dat 
in de eerste periode na het herstel van het 
centrale gezag enkele honderden de stad 
hebben verlaten. Daarbij dient aangete- 
kend te worden dat een aanzienlijk deel 
van deze groep na enige tijd waarschijnlijk 
naar 's-Hertogenbosch is weergekeerd. 
Uiteindelijk werden 264 personen door de 
Raad van Beroerten veroordeeld voor hun 
aandeel in de troebelen binnen 's-Herto- 
genbosch. Enkelen van hen moesten dit 
met hun leven bekopen. De meesten 
waren al lang het land ontvlucht en wer- 
den daarom bij verstek veroordeeld en 
verbannen." Het uiteindelijke effect van 
de gebeurtenissen in 1566-1567 op de 
bevolkingsomvang van 's-Hertogenbosch 
lijkt niet erg groot te zijn geweest. Van een 
sterke daling van het bevolkingscijfer in 
de jaren zeventig van de zestiende eeuw is 
in ieder geval geen sprake. 

Die sterke neergang van het bevolkingscij- 
fer begon in 's-Hertogenbosch pas in 1579. 
Van + 20.000 rond 1579 daalt het inwoner- 
tal naar + 15.000 in 1590 en 13.000 à 14.000 
in de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw.4" Tussen 1629 en het begin van de 
negentiende eeuw telde de stad, wanneer 
we het garnizoen niet meetellen, steeds 
tussen de 12.000 en 13.000 inwoners.44 In 
eerste instantie was de exodus van Bos- 
schenaren het gevolg van de overwinning 
van de katholiek-koningsgezinde partij en 
de daaruit voortvloeiende verzoening van 
de stad met landsheer Filips 11. Aanhan- 
gers van de gereformeerde religie en sym- 
pathisanten van de Opstand waren, om 
hun persoonlijke veiligheid niet in gevaar 
te brengen, gedwongen de stad te verla- 
ten. De eerste emigratiegolf van 1579-1580 
was derhalve VOO; een belangrijk deel 



religieus en politiek gemotiveerd. Aan de 
voortdurende uittocht van grote groepen 
Bosschenaren in de daaropvolgende jaren 
daarentegen, hebben vooral economische 
motieven ten grondslag gelegen. Na 1579 
was 's-Hertogenbosch immers een front- 
stad geworden. Door de oorlogsomstan- 
digheden werden handel en nijverheid 
langdurig en ernstig belemmerd. Het wekt 
dan ook geen verwondering dat veel 
inwoners van de stad hun economische 
heil elders zochten. 

Richting en omvang van de Bossche emi- 
gratie na 1579-1580 zijn door Van Gurp in 
zijn doctoraalscriptie onderzocht." Tussen 
1579 en 1629 daalde het aantal inwoners 
van 's-Hertogenbosch met zo'n 7.000. 
Op basis van gegevens die hij voor een 
aantal steden in Holland, Utrecht en Bra- 
bant uit diverse bronnen verzamelde, 
schat Van Gurp dat ongeveer 3.100 Bos- 
schenaren zich tussen 1580 en 1604 in die 
steden vestigden. Ook in andere steden, 
die Van Gurp uit praktische overwegin- 
gen of omdat relevante bronnen verloren 
zijn gegaan niet heeft onderzocht, zullen 
zich Bosschenaren hebben gevestigd. 
De Bossche émigrés waren als volgt over 
de verschillende gebieden verdeeld: 40% 
vestigde zich in het rivierengebied, 44% in 
andere delen van Holland, 6% in Utrecht 
en 10% in Brabant." Ongetwijfeld heeft het 
gros van de Bossche emigranten zich in de 
opstandige gewesten gevestigd. Van Gurp 
stelt dat migratie naar Duitsland en Enge- 
land waarschijnlijk nauwelijks heeft 
plaatsgevonden." Hij heeft met deze 
bewering ongetwijfeld gelijk: getalsmatig 
zinkt de migratie van Bosschenaren naar 
deze gebieden in het niet bij de trek naar 
de Noordelijke Nederlanden. Dat neemt 
niet weg, dat toch een - zij het gering - 
aantal Bosschenaren naar D~i t s l and~~  en 
ook naar Engeland is getrokken en zich 
daar blijvend heeft gevestigd. 

Bosschenaren in Engeland 
De eerste bekende vermelding van een 
Bosschenaar in Engeland betreft Arnt van- 
der Campen, van wie in 1470 wordt ver- 
meld dat hij 'onlanx in Engelant van lyve 
ter doot comen is'. Waarschijnlijk heeft hij 
zich niet metterwoon in Engeland geves- 
tigd, maar verbleef hij er slechts tijdelijk. 
Zijn weduwe woonde in ieder geval in 
1470 nog in 's-Hertogenbosch, alwaar zij 
toen afstand deed van alle aanspraken op 
de nalatenschap, dus ook de schulden, van 
haar man door haar mantel, overkleed en 
sleutel ten overstaan van de schepenen op 
de grond te laten vallen." In 1479 verscheen 
de timmerman Henrick Coenraets mede 
namens zijn vrouw Aleyt Roelofs die Bever 
voor de Bossche schepenen in verband met 
de nalatenschap van hun beider zoon Roe- 
lof, die in Engeland was overleden. Roelof 
had onder andere goederen in Engeland en 
Middelburg bezeten.50 Uit een schepenakte 
uit 1496 blijkt dat de broers Jan en Rutger 
Jans de Stympel het voornemen hadden 
opgevat om naar Engeland te  ert trekken.^' 
In 1500 bleek Bosschenaar Adriaen God- 
schalck Aerts in Engeland woonachtig te 
zijn.52 In datzelfde jaar verscheen Engels- 
man Willem Jans Gor voor de Bossche 
schepenbank in verband met de erfenis van 
zijn vrouw Margriet, een dochter van de 
Bossche kuiper Jan Wiilem Larnbrecht~.~~ 
Al deze voorbeelden zijn ontleend aan de 
Bossche schepenprotocollen. Door het ont- 
breken van een index op geografische aan- 
duidingen voor de protocollen na 1500 
staat de speurtocht naar Bossche relaties 
met Engeland gelijk aan het zoeken van 
een speld in een hooiberg. Een systemati- 
sche poging in die richting is hier dan ook 
niet ondernomen. Voor de periode na 1500 
baseren we ons daarom op andere bron- 
nen. 

De eerste Bosschenaar, van wie we zeker 
weten dat hij zich metterwoon in Enge- 
land heeft gevestigd is Herman Pottey(e). 
Daar van hem bovendien een korte auto- 
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biografische schets bewaard is 
is het mogelijk zijn levensloop in het kort 
nader te bezien. Herman Pottey was in 
1543 in 's-Hertogenbosch als zoon 
van een koopman in lijnwaad. Na van zijn 
zesde tot zijn tiende jaar naar school te 
zijn gegaan werd hij in 1553 in de leer 
gedaan bij een schoenmaker. Toen Her- 
man vijftien was stierf zijn vader en werd 
hij door zijn moeder naar een neef in Ant- 
wérpen géstuurd met het doel zich te 
bekwamen in het koopmansvak. Kort 
daarop stierf ook zijn moeder. In 1559 
ging Herman voor twee jaar in de leer bij 
een koopman in Doornik. Voor het eerst 
bezocht hij Londen in 1562, om daar 
namens een Antwerpenaar een schuld te 
innen. In december 1563 werd hij door de 
Antwerpse firma Della Faille voor de duur 
van vier jaar in dienst genomen als facteur 
in Londen. Hoewel hij naar eigen zeggen 
door zijn ouders keer vierich in de pausse 
religie' was opgevoed, was Herman toch 
al op jonge leeftijd gaan twijfelen aan het 
katholieke geloof. Het feit dat zijn gast- 
heer bij zijn eerste bezoek aan Londen van 
'de Cristelijcke relige ende de ufeninge 
daervan' was, zal Herman daarom zeker 
hebben aangesproken. In juni 1564, niet 
lang nadat hij zich permanent in Londen 
had gevestigd, deed hij dan ook openlijke 

belijdenis van zijn geloof en werd hij 
opgenomen in de 'French Church' van 
Threadneedle Hoewel hij nog her- 
haaldelijk voor zaken naar het Europese 
vasteland afreisde, bleef Herman de rest 
van zijn leven in Londen woonachtig. 
Begin 1568 trouwde hij in Londen met 
Catharina de Wale, een nicht van zijn 
werkgever, bij wie hij minstens vier kinde- 
ren had.56 Mayken de Wale, een zuster van 
Catharina, huwde Wouter Aertsen uit 
's-Hertogenbosch, die in de jaren zeventig 
van de zestiende eeuw als bediende bij 
dezelfde firma in Londen werkte.57 
Herman Pottey overleed op 24 oktober 
1574 in Londen? 
Ging het bij Herman Pottey nog om een 
mengeling van economische en religieuze 
motieven, de volgende Bosschenaren die 
we in Engeland tegenkomen, waren uit 
vrees voor de repressie na de beelden- 
storm van 1566 uit de Nederlanden ver- 
trokken. Ariaen Gerit Hagens was volgens 
een getuigenverklaring uit juli 1567 naar 
Engeland gevlucht en daar inmiddels 
overleden,5' hetgeen de Raad van Beroer- 
ten er niet van weerhield hem in maart 
1568 formeel te verbannen en zijn goede- 
ren te confisceren. Een tweede Bossche- 
naar die de aandacht van de Raad van 
Beroerten op zich wist gericht was Gerit 
Jans van Stryp, die er onder andere van 
werd beschuldigd lid te zijn geweest van 
het gereformeerde consistorie en als deken 



van de gewandsnijders de inhoud van de 
raadsvergaderingen met derden te hebben 
besproken. Ook hij werd verbannen en zijn 
goederen werden geconfis~eerd.6~ Naar alle 
waarschijnlijkheid is deze Gerit van Stryp 
dezelfde als de Brabander Garret Strip of 
Garret Striep, die in 1568 en 1576 op lijsten 
van vreemdelingen in Londen wordt ver- 
meld:' In de daaropvolgende decennia 
komen we in de Londense vreemdelingen- 
+ten anderen tegen met dezelfde achter- 
naam;62 door gebrek aan nadere gegevens is 
het (nog) onmogelijk vast te steilen of en in 
welke mate deze personen familie van 
elkaar waren. In 1624 vinden we ene Jan 
van Strype vermeld als wonende bij zijn 
broer Abraham, welke laatste in Londen 
was geb0ren.6~ In 1635 wordt van de zijde- 
spinner John Strepe gezegd dat hij was 
geboren in 'ye Bussel," waarmee ongetwij- 
feld 's-Hertogenbosch wordt bedoeld. 
Hij begon een eigen zaak op een plaats die 
bekend kwam te staan als Strype's Yard of 
Strype Ctreet, tegenwoordig nog steeds een 
zijstraat van Petticoat Lane. Deze Jan van 
Strijp was de vader van de befaamde kerk- 
historicus en biograaf John Strype (1643- 
1737) en overleed in 1648. Waarschijnlijk 
op basis van gegevens van de laatste John 
Strype, wordt in diens biografie gesteld dat 
zijn vader een telg was van een oude fami- 
lie uit 's-Hertogenbosch, die naar Londen 
was gekomen om het vak van koopman en 
zijdespinner te leren van zijn oom Abraham 
van Strijp, die zich om aan religieuze ver- 
volging te ontsnappen in Engeland had 
geve~tigd.~ Hoewel de precieze farnilie- 
relaties onduidelijk blijven, staat wel vast 
dat Jan van Strijp uit 's-Hertogenbosch 
afkomstig was. 
In de vreemdelingenlijsten vinden we nog 
enkele andere Bosschenaren. In 1593 is 
sprake van William Vanhais uit 'Sartarum- 
bus' (= Sartacurnbus = 's-Hertogenbosch), 
een garenverver en brandewijnstoker, die 
dan al twintig jaar in Engeland woont en 
lid is van de Vutch Chur~h ' .~~ In datzelfde 

58 jaar wordt ook de klokkenmaker Frannces 

Nomay, geboren in 'Hartigribot in Brabant' 
vermeld, reeds 22 jaar lang in Engeland 
woonachtig en eveneens lid van de 'Dutch 
Church':' 
Tenslotte moet hier opgemerkt worden dat 
de aanduiding van de plaats van herkomst 
van vreemdelingen niet altijd even duide- 
lijk is. Veel vreemdelingen worden eenvou- 
digweg als 'Douchman' of Brabander aan- 
geduid. Het is zeker niet uitgesloten dat 
onder deze personen ook enkele geboren 
Bosschenaren schuilgaan. Michaell Nowin 
is volgens een vreemdelingenlijst uit 1571 
geboren in Antwerpen68. Wanneer hij in 
1575 met de Antwerpse Isabella van Broec- 
ke huwt, wordt hij echter aangeduid als: 
Michiel Nauwe 'van 's-Hertogenb~sch'.~~ 
Wellicht is deze Michiel Nauwen in 
's-Hertogenbosch geboren, naar Antwer- 
pen verhuisd en vandaar naar Engeland 
gevlucht. Het door Van Gurp gesignaleer- 
de probleem dat veel Bosschenaren pas na 
een tussenstop in Antwerpen naar de 
Noordelijke Nederlanden migreerden en 
daardoor vaak niet meer als Bosschenaar 
herkenbaar zijnY0 zal ongetwijfeld ook spe- 
len bij de migratie naar Engeland. Het is 
derhalve niet uitgesloten dat onder de 
'Antwerpse' érnigrés nog enkele geboren 
Bosschenaren schuilgaan. 
Hoewel we waarschijnlijk niet alle Bossche- 
naren in Engeland hebben kunnen achter- 
halen, mag uit het voorgaande worden 
geconcludeerd dat de omvang van de 
migratie van 's-Hertogenbosch naar Enge- 
land steeds gering is geweest. i 

Wordt vervolgd. 

Anton Schuttelaars hoopt 1 oktober a.s. aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen te promo- 
veren op een studie naar de elite van 's-Herto- 
genbosch in de zestiende eeuw. 
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