
Edikt van Narrtes en die Hez-r-oepLng daaz-van,

Vanaf die eerste helfte van Clie sestienCle eeu, toe die denk-
bee~de van Johannes Calvyn in FrankryK OP6an6 gemaak het, tot die
laaste nelfte van die se entiende eeu, toe Lodewyk XIV die Calvinisme
in Frankryk belet het, moes die Hugenote byna voortdurend regstaan
om vir dio behoud van hul godsdiens te veg. Slegs die regerings-
jare van Hendrik IV, 1589-1610, kan uitgesond,r word; hierdie vors
- die Held van Verdra. ,-"sa.amheid"soos hy deur Voltaire ~eroom
word - het tfdelik rUB en veiliOleid vir die Hugenote be,erkstellig.

C
Die geskiedenis van diu ialvinisme in FrankryK is du byna

deurgua.ns 'n gesKiedenis van stryCl en lyding. ·aar did tewens. 'n
geskiedeniB van edeImoed.i.geopof't'ez-a ng , van on .ri.kbaz-e volharding
en bewonde.renswaaz-dáge IieLd moeu , Die Hugeno te , al het ulle
selde die simpatie v n uil) ,b'ransevoz-sce behu.a en a.Lwas hulle
alt~d ver in die minderheid in .F'rankrfk,het trou by In41 Calvinis-
tiese godsdiens gestaan en gewilliglik hul offers daarvoor gebring.
Selfs die vreeslike Bartholomeusna.~ in die tyd van Karel IX, toe
daar duisende van lulle rona.deloos om di lewe gebrinf is, kon
hulle nie afskrik nie .

•Jaar ons net ier meer bepau Ld m:..t d i.e Edikt va I iantes te
aoen , wat onge t .fl'ola di ve.rna iste verordenin . in verband met
die Hugenote-geskiedenis is. Laat ons kortlik ..,nagaan hoe en
waarom hierdie verordenin~ uitgeva rdig i.3;wat dit bepa.al het; en
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hoe dit eindelik weer opgehef iB. Daaruitsal ons sien wattur
uiters belangri e pLek dit in di Hugenote-geskied nit)l"m! inneem.

Karel IX, op wia $e gewete dia versKriklike moorde van die
Bartholomeusn g swaar gerus het en wat tot sy dood toe vol wroeging
daaroor was, hat in 1574 te sterwe gekom. Hy is daltr sy broer,
Hendrik III, as koning van :H'ra.nkrykopgevolg. In die tyd van

..eV1C/
hierdie vors, wat~geen vriend van die Hugenote was nie, het daar

•• -:Q=weer godsdiensoorloe en vervolging van H~enote voorgekom, maar
;II

glad nie in dieselfde mate as in die tyd van 8y voorganger nie.
Die Hugenote het nou onder 'n besonder bekwame leier, Hendrik
van Navarre, beter georganiseer geraak, en bowendien het daar 'n
sterk Katolieke party, die Politieken soos hulle genoem word,
opgekom wat op godsdienstige gebied rus en vrede vir Frankryk
verlang het. Onder Hendrik III verkeer die Hugenote dus in 'n
heelwat gunstiger posiSie as onder Karel IX, alhoewel hulle
natuurlik nog nie op die goeie gesindheid van die vors aanspraak
kon maak nie.

Toe Hendrik III in 1589 deur 'n dweepsieke monnik vermoor is,
het daar ~vir Frankryk in die algemeen en vir die Hugenote in
die besonder fn uiters kritieke tydstip aangebreek. Wie sou die
nuwe vors wees? - dit was vir die Hugenotv( fn lewensbelangrike
vraag. Die Hugen0te, en selfs sommige gematigde Katolieke, wou
Hendrik van Iiavarre as koning hê, want hy het regmatige aansprake
op die"troon gehad en daarby is hy deur Hendrik III, kort voor
die dood van laasgenoemde, as die wettige troonsopvolger aangewys.
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Hendrik van Navarre het hom dan ook dadelik as koning laat uitroep,
met die titel Hendrik IV.

aar die oorgrote meerderheid in Frankryk sou nooit fn
Hugenoot op die troon duld nie; dit moes Hendrik IV spoedig in-
sien. Sy aansprake op die troon wou hy egter nie prysgee ni&,
want hy het begryp dat indien hy as konin orken word, hy gods-
dienstige verdraagsaamheid kon invoer en vir die Hugenote hul regte
kon verseker. Gevolgelik het hy in 1593 Katoliek geword; in die
volgende j aar is hy offisieel 6S koning van Frankryk erken. Nou
het daar vir die Hugenote defenitief In gunstige tyd aangebreek:
vir die aerste keer het daar 'n koning regeer wat hulle goed gesind
was, en daarom kon hulle met reg hoop dat rus en vrede, waarna hulle
jarelank gesma6 het, eindelik sou aanbreek.

Hendrik IV het na sy off'isiële kroning beslui t om in belang
van die hele Franse volk, d.w.s. in belang van alle seksics en
klasse in Frankryk, te regeer. Maar hy het hom ook voorgeneem om
sy voormalige geestesgenote, die Hugenote, nie in die eteek te laat
nie. Dat dithom hiermee erns was, bewys die beroemde Edikt van
Nantes wat een van die mooiste aierade van sy suksesvolle ~

A...-j .

bestuur ~
Die Edikt van Nantes 1s in Mei 1598 uitgevaardig. Daarvolgens

is die reete van die Hugenote vasgelê en gewaarborg. Eerstens word
godsdienstige verdraagsaamheid in Frankryk ingevoer: die Hugenote
mag hul godsdiens voortaan vryelik uitoefen, behalwo in fn paar
stede wat spesiaal in die Edikt genoem word. Tweedens word daar
voorsiening gemaak vir billikheid in die regspraak: sake waarin
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~~~)Hugenote betrokke is, sal voortaan ~r word waarvan die lede

half uit Katolieke en half uit Hugenote bestaan. En derdens word
die Hugenote in die geleentheid gestelom hul persoonlike veilig-
heid te verseker: hulle mag sekere plecke) b.v. La Rochelle,
ontauban, Nimes en Saumur I as hul veili511eidsplekke of vrystede

inrig, waar hulle 'n groot mate van selfbestuur sou geniet en selfs
hul eie leërs mag aanhou.

Weliswaar was daar sommige Hugenote wat nog nie tevrede was
nie en wat nog meer voorregte verlang hetj hulle het gemeen dat
die koning met die Edikt van Nantes nog nie ver genoeg gegaan het
nie. Maar hulle het die groot betekenis van die Edikt, in soverre
dit hul posisie duidelik omskryf en hulle van vervolging gevrywaar
het, ongetwyfeld toe nog nie genoegsaam begryp nie.

Die inhoud van die Edikt bring fn mens tot die gevolgtrekking
dat die Hugenote daarvolgens sowel godsdienstige as politieke regte
verkry het. Die godsdienstige regte is natuurlik duidelik genoeg:

hul godsdions word deur nie owerheid offisieel erken, en hulle mag
dit in die grootste gedeelte van Frankryk onbelemmerd uitoefen.

~aar die politieke regte, wat alte dikwels oor die hoof gesien
word, is ook baie belangrik en verdien om hier 'n bietjie beklem-
toon te word. Die Hugenote het seggingskap in die regspleging ont-
vang en, wat meer is, hulle het hul vryste~~ar hulle plaaslike
bestuur geniet bet en waar hulle ook bul eie troepemagte op die
been gebring het. Hul vrystede kon inderdaad byna met onafhanklike
republiekies in Frankryk gelykgestel word. Dit beboef dus geen
betoog meer nie dat }ulle t n politieke mag in Frankryk geword het.



Vandaar dat daar soms naas godsdienstige Calvinisme ook van politieke
Calvinisme in Frankryk gepraat word. Hierdie politieke aspek was
vir die Hugenote geensins gelukkig nie want, soos ons weldra sal
sien, was dit o.a. juis die politieke aspek wat in latere jare groot
onheile oor 1:ullegebring het.

Hendrik IV is in 1610 deur In ~anatieke Katoliek, Ravaillac,
vermoor en daardeur net die llugenote, maar ook Frankryk in die
algemeen, 'n groot verlies gely. Die Edikt van Nantes is egter
nie dadelik herroep nie; vir byna negentig jaar sou dit rs:og op die
wetboek van die land staan en sou die regte van die Hugenote daar-
onder gewaarborg bly. Dit was dus die skone erfenis wat die Held
van Verdraagsaamheid vir die Hugenote nagelaat het.

Waar die Edikt in later tyd wel herroep is, het dit nie
plotseling gebeur nie. Die herroeping was veeleer die reslutaat
of'hoogtepunt van tie. beleid van onderdrukking wat reeds kort na
1610 ingetree het. Geleidelik is Qie regte van die Hugenote meer
en meer ingekort, totdat die algehele ophe~fing van div Edikt -
dus die logiese reoultaat van die beleid van onderdrukkizg - ein-
delik in 168, ~evo16 let.

Hendrik IV is deur sy seun Lodewyk XIIIopgevolg. Laa.sge-
noemde was toe nog maar nege jaar oud en tydens sy minderjarigheid
het ay moeder, ~aria de Medici, aan die hoof'van die regering ge-
staan. Sy was egter veels te swak om die doelbewuste en strenge
bestuur van Hendrik IV voor~ te sit.

aarby was die jon~ oning en sy moeder nie so simpatiek teen-
oor die Hugenote as Hendrik IV nie. In die jaro 1621-1622 moes
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die Hugenote in ie suide van Frankryk weereens met die wapens
vir hul re6te veg. In hierdie stryd net ulle verskeie van hul
vrJstode verloor, maar toe die vrede van Montpellier in 1622 met
hullo 6esluit is, is daar nietemin neer~elê dat die rogte wat nulle
oord~nkomstig die Edikt yan Nantes geniet het, dOU bly voortbestaan.
Die enigste nadelige óevolg wat ie ~ stryd vir Ilulle 6ehad het,
was dus dat hulle sommige van hul vrystdde mues lrJogee •

.ïerdie optrea.e teenoor die Hugeriote wa~ wel nie baie har
nie, maur ons dien hierin t05 a~ duideliK 'n reaksie o~ ui~ beleid
van Hendrik IV. Hiermee staan ons dan aan is beuin van die be-
leid van onderdrukk1ng, wat in die vo1genue"jare trapsgewyse tot
die uiterste deurgevoer sou word.

l(ardinaal Iichelieu, wat in 1624 minister van Lodewyk XIII
geword he~, w s verantwooruelik vir 'n verdere toepassing 'aarvan.
S006 die titel kardinaab aandui, was Richalieu 'n hoogstaanne
Katolieke geostelike. aar hy was da rby 'n besonder skrandere
staa'taman , wa-t s oe i6 soveel LnvLoed en mao gekr het dat selfs
die konin teenoor nom op di0 agtergrond tree n hy in werklikheid
die landsbestuur in hande neem.

As gee steLi.xe .va .1 icnelieu ~eenoins eng or t",r6onvt.:lrdraa6SuaIn
nie, en waar ly hom teen uie Hugeno~e wenu, moet ons dit nie sonder
meer aan onverdraag~aam.heid oi'vng atolieke oortuigin~s toe-
skr.fi·nie. Sy houding moet in uic eerste instansie uitpolitieke
oorwegings verKlaar orde In sy binnelandse beleid .as ~"r veral
één vername beginsel at hy steedS voorgestaan en probeer toepas
het, t.w. om nie konf.ng on el,JerKtt3raa~ in dio 6ttloatto besorg.
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Die politieke invloed en mag v n die Hugenote waa, volgens hom,
sodanig dat hu.lle di, mag van die Konin6 bvperk of ond""rw.fnhet,
- iets wat in dio lig van sy genoemde be5insel nie geduld kon

word nie. Hier sien ons dus} oedat it d.i,e poLi,tiaKG aspek van uie
PrE·nse Ca.lvinisme is wa.t aie Hugerio te in Li.e stryd met l.ichelieu
brin6·

In die j are 1627-1629 ord hier ie 'tryd uitgevag. lJie Huge-
note het hulle da~ )ur ge eer, iliar teen die oormag v~n getalle waS

hulle 0 di a.uur nie bestand nie, souat hul vrjste\le een na. die
a.nder verlore g06aan ne~. Na 'n jaar he~ ull nog net oor hul
vernaamste en sterkste vastin~, La Rochelle; beskik waar hulle hul
taamlik lank kon handhaaf. 'n Maandelanóe be~eg h t egter ernstige
hongersnood in dio stad veroorsaak, sodat duisende inwoners o~ekom
het en die burgermeester, Jean Guiton, eindelik ver li0 wao om
die stad oor ~e gee.

Hiermee einuio Richelieu se stryd llietdie Hugono"to. In Julie
l6d9 is vrede 5usluit - uie vrede van Alais - en 'n maand later
volg di Edikt van ~imes. Hiervo..Lg,n.:3moe s ie tugeno te v n hul
vrystede ats tand doon , wat in die ra.k.tykbetoken he t dat hulle
hul politiek mto v0rloor n,t en uiroK onder behear v n ie .Kroon
gexom het. Hichelie'..lne t ee_:;tdrnie ui Edikt van •antes opgehef'
nie - 'n veruere bevJo UUo áa~ ~J Oitro e nie ueur. onverdra~6oaam-
heid geinspireer was nie. liie Edik~ van j annea is dew': die Ldikt
van limes slegs met oetre.kking tot die Iugenote=v.r stede ge .fsig,
maar owerigens was die godsdienstioe vryheid van die Hugenote noó
steeds onder die Edikt van Nantes gewaarboró' Hoe dit ook al sJ,
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ons merk oj} Cl.êJ.t 1(ichelieu die beleid van ona.d.rdrUlC.k..in5'invername
stap verder 50voer he~.

Fichelieu is aan die end van 1642 oorlede. Ses maande later
het ook Lodewyk XIII te sterwe gekom. Lodewyk XIV het baie jonk
opgevolg en tydens die vroeëre jare van sy koningskap, 164.3-1661,
worU. di,e 1 J1U deur 'n ander Lnv Loe dr'yke en mag t i.ge Lnf.s te r ,

Mazarin, be'tuur. Mazarin id in di~ gehei van die staatsbestuur
fei tlik deur Richelie t Ol) ~elei, en daar-om ioe r ditons ::ie te ver-
wonder dc:"t hy eenvou.di in dL ...gees van Richelieu. -voortgegaan het
nie; met Richeli 3U se optre eteenoor ie Hugenote ...cs hy t.evr-e de
on .het u.a.a.rbyberu.s.

uï r=:>
lla die doou van a8zarin, in J.OO.L_,l.r60 LoaeW.fK ~/prominent op

die voorgruna., en hj n~em ook wela.ra al die bestuurdmacite in sy eie
hande. ie beloid van dowel hicnelie~ ~s ~azerin om uie onbeperkte
mag van die konin~ te vestici, he~ nou vrug gedra; hulle het die weg
vir Lodewyk XIV voorberei en hy be 'in nou as onbeperk"te alleenheer-
ser regeer. ly het sy opvattinu in verbanu met die staatsb0stuur
kort en kra~tig saruagevat in Qie stellinG:l'état c'est moi (ek ici
die titu.atof' mec r letter.Lik d.Le cito...t, nit it'. ek. Hi~r...t • .3 Il t hJ

te kenne gee;ee dat <lie cit at ueill'nom oali~u.aro wor , .on a.a"thy
volle behoer oor allod en iedereen in die ataat voer.

~aar LodmvJ' }IV het nog ver-aer get;5uan. lly was nf,o tevrede
at aio st at "n hegte )o.LitLexe eonhe Ld vo.tkome onue r dj bullaer
8,..:;. niu I op elke ve.rname oeoieu. in di.esta 1. ou. IJ.;f l....niformi tei t

en a.!'t:>eron<iueidhê. Vandaar dat hj 'n ander ver-name et.eLl.Lng voor-

ot an , nl. Une foi I une. loi, Wl roi (0~n la looi', .;:;é.;;;~.;;;n;;...;;.;..le;:;.t_,é ~n
koning). Die eer-ace punt hieronder (één ge.Loof)was vir d.i,s ... Hugenote
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'n ui "terd ~0vu.arli a b00in~;;6..1.:die hooIL..>-Ka"tolisislne w~s d.ie

st ...ats .ods. it-no in ]i'XaI'...k.ryK, en ad da.~r nou ne ~ é~n d;oa.oa.iena

t00g131 Oot o.ru , sou ditai.;. '~atoliek::! go de Lens N se s 1 en sou die

1:'rotestantLnn· - en bj name o.i CalviniS!.Il,-~ - van ,1..::; Hugeno ce moet

v-.;:rdwyn.

Die kOI.J.irlG IL t '_>oedi ge t oon t hi V· sbeslo te j... om dy

go dad i.enabe LeLd in die pr-a tyk dour t.e voer. Hy tra!'" var-ske Le

maa troela v1s..ar ee di.e éJn ~ .sroet be doe Li.ns Wtl. oro (li Iugeno to

te verplig om van hul valvinia'tid ..:'0 gous Liens ...1' ce si.en en d.Le

Ka.tolisio1ll0 te uanvar r. So worn n i v . verl{.L .....r nat me1!.J6 wat tot

u.ie Ca.lvinism· oorgaan, u.i"t o.ie lana. ver-ban dOU • oru. Daarna voleS

'n besl - it u.a.t FU6eno"tó- (ino.~rs aoriue r t008tO 7.llUin6va ..ul ou. r-s

Katoliek kon c rd , OOK word Hugeno te bel, ~ om op seker-e lekke

gouddienaoefellinge te hou; sommige Vd.I: hul te :eke word gOdluit; en
hu.l.Le word ver-b Lad on; au; te in di 3 t 1.1.1, te bek.Lee ,

~oe Lod~wyk XIV sieTI 'a~ hierdie onbilliAo en .ur~e lru~itreels

n Le vee L gevo Lg gehad he t nie) let hJ b ~:.)lui t om vee L st.renge'r 0)

t e tr"o en nog LI. er Q. U.n6td oebrui 5.:. Hy voer nou (lil,1 st...~13:Jl van

dr-agonnades .in J o, .w . .:3. dragonders or' bj die hl Lae v in Hugenote

ingekw rtier I "aar hulle a.i hisgenote n wille~:c\:,u.r Kon lcve.Len
w.i '1. ande l . HierdellL' i0:3 die Bugene t· éner~Ja.d vor_;lig om d.l, 301 ate

in 11u.1 hui.ae t e vce: en te hua sve s , maar- d.d..i.·.JJua raO.3:3 rru.l Le did

rvu.., mi.shandeLi.ng van \lio x.xn» aoi.date OIJ sLa l'~o Wj cl ve r oz-a.

vis 'n een no. 1in6 :n.ivrui.. ... Na~ vir i.3 Hugeno to ur0 V......rneue renu

wad, en a t bow,~ndi.....Il. aaaz-op c:;;ami.K.WUS 0 1 (lid .ugenot.e=geaLn , L...

sterkte vaJ aL...Calvinisme, t.ot in dy r'ondamerrte te verstoor en
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desnoods te verDrvoK.

et die burugte drdgonnude-st'lddl, flut inuerdaad aó laa~baar
wad dd.t eli t delf cl deur vez-skeie h0058 taan e 'l{atolieke ,X&l[ o . a . ous

.cc:Innocentiu3 " I, al·ge.K.e~ris, ne t Lodewyk XIV 'n sekere niat,e van

va. ting v n o.i,e korri.ng , ,,00 0 ruil gera.ak. Dit na dót.er maar fn
aogenaan de bakez-Lng , want i t ie t nie it di.epeI Lnnez-Li.ze oor-
'tuigJ.ng vooz-egekom ni , maa.r Nijl ui t dle nood. var, oit:..ota.nu.ighede.

bit. a11e8 ad vir LOdewyK XIV di voorberei ón e erK vir s

het ly gawd;n, sou ie tlugenot.evolKome ona.cru.raKen i 0.&.lvinisme
met wortel en tak uitgeroei wees.

In 1685 het hy gemeen dat. die tyd ryp was om hierdie finale
stap te doen. Volgens 'n koninklike dekreet van 17 Okt. van
hierdie j aar is die Edikt van Nantes, en al a.iebepalinge da.arvan,
offisieel herroep. Die godsdiensvr heid van die Hugenote, wat
sedert die tyd van Hendrik IV nog altyd erKen was, is nou op 'n
end. In die plek van die Edikt van NWltes het daar 'n reeks
vervolgingsmaatreels gekom: die godsdiensoefeninge van did Hugenote
is strenB verbied; hul kerke is verwoes; en hul predikante wat
geweier het om die Calvinisme prys te gee, is uit die land verban.
Da.arby kom nog die be aliD6 dat. die Hugeno te ]'rankryk nie mag
verlaat nie. Hulle moes in die land bly, maar moes van hul geloof
afstand doen en die Katolisisme aanvaar.

In die herroeping van die Edikt van Nantes sien ons die hoog-
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tepunt van die beleid van onderdrukking wat reens kort na die
dood van Hendrik IV begin het. Lodewyk. IV I die vors wat geen
verdraa~saamheid geken het nie, was vir hierdie klimaks verant-
woordelik. Nou was die vervolgde Ht~enote geen plek meer op
vaderlandse bodem gegun nie. ,Aaar honderdeduisende was tog veels
te geheg aan hulle Calvinistievo ~odsdiens om dit op te gee; ten
spyte van diu strenge verbod op emigrasie het hlule oor die 6rense
van Frankryk gev Lug . Al hul aardse besittings moes hulle agter-
laat, maar sulke offers het hulle ge illiglik gebring a.shu.lle maar
hul godsdiens kon behou. Hulle kies koers na uie vreemde, na
Protestantse lande, waar hulle weer van vooraf sou begin. Dit was
'n enorme taaK, maar die Hugenote wat reeds oorvloediglik getoon
het dat hulle bereid was om vir fn ideaal te ly en te stry, was
daartoe volkome in staat.


