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DIE HUGEWOTE.

( 1) Calvyn en die Oplcomsvan die Protestantisme

in Frawrryk.

deur professor H.B. Thorn.

Soos julle almal seker weet, staan die kerns van die

Hugenote na ons land in ver-band met o.ie groot beweging van die

scst ience eeu nat ons die Kerkhervorming noem. In verskeie

Lande V3.nEuropa het daar manne op die voorgrond getree wat

hulle vir hervorming van selesre tocst2.nó.e in die Kerk beywer

het. I\'iartin Luther is die e er ste ; hy begin met sy werk in

1517 in die stad iVit tcnberg in Duitsland. Maar \"Jelc.:ra tree

ook ander Ieiei"s op, byvoorbeeld Ulrich Z~']ingli in SVJitserland

J0h11 Knox in SL.otlEnC en Johannes Calvyn in Frankryk,

Aldus het dle getalle van die Protestante, soos die

ncrvor-a-ge smc.es genoem liO:~C~, steces aangcgroci , en net die

nervorrringsbc=cgtng nie tot één land beperk gebly nie, naar in

der V/a2,Y'helQin algemene Europese QCmeglng gevoru.

Met die oog op 0..LeHugenote is dit v.,n be Lang OEl nacer

met Calvyn en dre opkous van die Calvinisme In FranIcryk k'ennis

te naak.

.ïohanoes Calvyn is gebore op die ic,« Julle 1509 in die

dorpie lioyon lj] 6.1e noor-oe van FranJ:;yy!(. ~y Ion nie op hoë

of ace Ll ike arxons aanspraak naak rn., , vant sy ouers he t tot die

gewone gegoc(e 'our er t tke kl.as van Fr-3!1kryl' behoort; sy v'l,cer

~ regsgele6r~e, ~as aCvo~aat in Noyon.

Ca lvyn , wat i.10~1r eeus vroeg as il besonaer toege:;Jyc.e

student onc.er ske i 11et, heteers gemeen om in die voetstappe

van •••••••••
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van sy vader te volg en ook acvokaat te liard. So vind ons

hom as agt tenjar'agc seun aan die Universiteit van Parys,

waar hy sy regte-studies met beson~ere sukses voortset.

Na voltooiing v-n sy studies vestig hy hom as regsgeleerde in

die stad Orléans.

Onderwyl h2t hy egter meer en meer bel~1gstelling in

kerklike en theologiese vraagstukke getoon. In sy studiejare

het hy reees Latyn, Grieks en Hebreeus geleer, en sy deeglike

kennis van h1erdie ou tale het hom in staat gestelom in

diepgaande stud.ie van vr-aagstukke op die gebied van die

goo.gelGerc)_heidte naak, Ook is hy deur leermeesters en vr Lence

sterk in hierdie rigting be ïnvrceu, So kom ditdat die

regsgeleerele !'lOUalhoemeer godgeleerele vore. Net soos

Luther het hy d.ie noodsaaxl Ikne Id van ker-kl i ce herv orming

ingesien, en hieraan gaan I1ynou sy lewe ~'Jj. D1e destydse

Franse koru ng , Fr211SI, het egter die ?l."otcsta:1te heftig vervolg,

sodat Calvyn verplig vas on-Fr3...t'1krykte ver Iaat en in Gie stad

Baselop die grens tussen Duitsland en Siitserland te gaan

VJQon. Hiermee het hy in te Iangr Ike stap geeoen want in Basel het

hy rus en v211ig11eicl.gevtnd mt hom die ge12entheid gegee het

om sy vcrnaams ce verk , naaml.Lk sy ilOnderrig in G.ie Chr1stelike

GOdsdiens", te skryf. Hier in Set -hy sy cenkbeel.ée 1<:ragt1gei1

duidelik ui teen, e 1 .ucr in het sy volgelinge :10UiL goeie

rigsnOer gehRd.

na.rna het C2.lvyn heelnat gereis, L1 s~a.tser.rana,
Italië en DUlts12nd, 811 vestig om dan ln S1itserland in die

stad Geneve, Hat toe :fei tlil<: 'n onafhanxl Ike repujliek was.

Hier word hy professor In die tneo.to Jle, naarceur hj in die

ge Ieenthe td gestel \10;( or. sy G.ellkbeel-.e vryeli 'e te verkonG.ig.

Maar oenêve ~Yastoe :10g nie 1"jp vir .Le Hervorn ing nie, en die

vrolike, plesier-soclcei.1cle tnvoners van die s tad het nie genoë

geneem met cUe Laer van er 1S en st rengne td . at Calvyn vcrkonatg

het ••••••••



- 3 -

het nie. Daarby was daar in die stad nog In sterk Rooms-
Katolieke party, sodat dit verstaanbaar is dat Calvyn ernstige
teenkanting ondervind heto Sy vyande het later selfs soveel
maggekry dat hulle hom, saam met ander Protestantse leiers,
in 1538 uit Geneve verban het.

Ten spyte van sy afwesigheid het sy invloed in Geneve
geensins verminder nie. Inteendeel, sy volgelinge daar het
vermeenier en daar W8S baie wat in hom nie slegs 'n godsdienstige
leier gesien het nie, maar ook lnpolitieke leier. In Geneve
het daar burgertVJiste en wanorde uitgebreek; vooraanstaande
invJOners het -veerom C2lvyn geroep; hy sou die Protestantisme
laat seëvier en weer wet en orde in die stad herstel.

Calvyn het hom laat beweeg om terug te keer: in 1541
doen hy weer sy intre6e in die stad, en kry inderdaad nou ook
baie groot invloed en mag daars Hy is in werklikheid tegelyk
kerkvader en staatsman. Hy beklee wel geen wêreldlike amp of
posisie van invloed nie, maar nogtans is hy in menig opsig die
onbeperkte heerser in Geneve. Dit moet 'nmens daaruit verklaar
dat hy in die Kerkraad, wat verreweg die vernaamste liggaam in
die stad goword het, die grootste lnvloed gehad het.

In 1564 is die groot hervormer in Geneve oorlede.
Hy het dus gesterf in die stad waarmee sy naam onafskeitelik
verbonde is; waar hy die seëpraal van sy leer beleef het; en
vanwaar sy invloed na ander lande en volke uitgegaan het.

Calvyn het in sy denkbeelde op drastiese wyse van die
leer van die Rooms-Katolieke Kerk afgewyk, sodat hy met reg een
van die radikaalste en mees uitgesproke hervormers genoem
kan word. Maar bovedlen verskil Calvyn op belangrike punte
ook van sommige ander hervormers, insonderheid van Luther, en
daarom het hy G.iestigter van lnnune Protestantse leer geword,
wat na hom die Calvinisme genoem is.

Die volgelinge van Calvyn in Frankryk, die Franse
Calvyniste •••••
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Calvyniste dus, staan beleendas die Hugenote. Vir die
ontstaan en afleiding van hierdie woord lS da2r verskeie
verklarings, maar c~ieuaar-skynj i.kste is dat ditvan die
Duitse woord Eic1genosSen afkomstig is, wat eedgenote
beteken.

Die opkoms van die Cal~sme in Frankryk is in
geskiedenis van onbeskryflike stryd en lyding. Vir die
Hugenote is dit in erg onge iyke stryd gewees, want hulle was
ver in die minderheid. Daarby het meeste Franse konings
met heftigheid teen die Calvinisme opgetree, eerstens omdat
die konings in die reel :ragtige onderstew1ers van die
Katolieke I:erkwas, en tweedens omdat hulle gevrees het dat
die demokratiese neigings van die Hugenote die koninklike
mag kon ondermyn. Calvyn het immers geleer dat 'nvors wat die
suiwere Christelike godsdiens geweld aandoen, verdryf kan
word en dat lede van die Kerk deel moet neem in die bestuur
van gemeentelike sake.

laat ons net kortliks by die beleid van die Franse
vorste tydens die opkoms van die Calvinisme stilstaru1.

Dit was in die tyd van Frans I dat die nervormtngstcees

van Calvyn in Frankryk opgang begin maak het. Alhoeviel hierdie
vors eers getwyfel net watter beleid hy sou volg, het hy .spoedig
tot vervolging van die Calviniste oorgegaan, wat onder andere
tot gevolg gehad het dat Calvyn self Frankryk moes verlaat en
hom in Geneve moes gaan vestig.

Onder die volgende koning, Hendrik II, het die
vervolgings voortgegaan. Hendrik II h2t selfs steun gesoek by
Filips II van Spanje, 'n ander uitgesproKe Katolieke vors,
ten einde die Protestantisme met Deer sukses te beveg: Frankryk
en Spanje het ln oorlog Jet mekaar verkeer, ~aar in 1559 sluit
Hondrilc II en Fllips II vrede - die verdrag Vq! Cateau-C2Dbresis -
waarmee die b.3doeling onder andere was om saae 1el"!cingteen die

Protestruitisme ••••
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Protestantisme te bewerkstellig.
Nog in 1559 is HenCirik II dood. Sou daar nou inbeter

tyd vir die Hugenote aanbreek? - Veel het van die houding van
die nuwe vers, Frans II, afgehang.

Maar Frans II was slegs 'n jaar op die troon, tOG hy
onverwags gesterf het en (eur Karel IX opgevolg is. Nou het
daar innUYJe toestand ingetree, want Karel IX was nog maar tien
jaar oud en tydens sy minderjarigheid het sy mOfJder, Catharina
de Medici, aan die hoof van die regering gestaan.

Sy was wel Katoliek, maar in haar godsd.iensbeleid het
sy eers in baie gematigCie rlgting lngeslaan: die vervolgings
van die Hugenote is beëindig en hulle is ook toegelaat om
godsdiensoefeninge buite die stede te hou.

Alhoewel sy dit aanvanklik goed bedoel het, was sy
nie sterk genoeg om geesdriftige Katolieke, veral die adellike
familie De Guise, aan b&nde te lê nie. In 1562 val Frans de
Guise met ingewapende mag in aantal Hugenote aan, wat by die
dorpie Vassy vir godsdiensoefening vergader was; 60 Hugenote lS
hier gedood, en 200 gewond. Na d ·.eBloedbad van Vassy, soos
hierdie treurige gebeurtenis bekend staan, moes die Hugenote
billileag jaar tyd nie minder as drie oorloë vir die behoud van
hul godsdiens voer nie; teen die gewel(ige oormag was hulle
natuurlik nie bestand nie, met die gevolg dat hulle in die
meeste veldslae die onderspit gedelf het. Onderwyl het
Catharina de Medici ook teen die Hugenote kant gekies en haar
seun, Karel IX, wat nou meerderjarig was, meer en meer teen
hulle beinvloed.

Die meedoënlose en bloedige vervolginge bereik ln
hoogtepunt met die vreeslike Bartholomeusnag in 1572. Vir
hierdie aangrypence treurspel moet Catharina de ~edici in die
eerste Instensre verantwoordelik gehou worn , want sy het die
Hugenote van ingroot sanésHerlng teen die Katolieke by dle

koning •••••••
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korung gaan beskuldig, en hom aldus beweeg om sy t cestcmaing
tot ~ grootskeepse moord te gee.

Dit vind in die nag van 24 Augustus 1572 plaas. Onder
leiding van Hendrik de Guise het die volk van Parys die huise
van die Hugenote met gm-Jeld binnegestorm en mans, vrouens en
kinders voor die voet om die lewe gebring. Ander stede het
die voorbeeld van Parys gevolg; in die hele Frankryk is daar
tussen 30,000 en 40,000 Hugenote vermoor. Onder andere het
ook admiraal Gaspard de Coligny, een van hul steunpilare, die
lewe ingeskiet; hy het geweler om te vlug, en toe sy
moordenaars in die noodlottige nag sy kamerCeur ingetrap het,
het hy hulle in kalme uoorne aangespreek: "Doen wat julle beveel
is om te doenfl• OnmiG.dellik daarna is hy met elie swaard
deurboor.

Die destydse koning, Karel IX, het in 1574 te sterwe
gekom. Dit word beweer dat die verskriklike moorde swaar op
sy gewete gerus het, en dat hy tot sy dood toe vol wroeging
daaroor was.

Hy is opgevolg deur sy broer Hendrik III. Tydens die
regering van hierdie koning het daar weer gOdsdiensoorloë
en vervolging v~n Hugenote voorgekom, maar glad nie in dieselfde
mate as in die tyd van sy voorganger nie; die Hugenote het nou
onder in besonder bekwame leier, Hendrik van Navarre, beter
georganiseer geraak, en ook het daar 'n sterk Katolieke party
ontstaan wat op godsdienstig gebied rus en vrede in Frankryk
verlang het.

Hendrik III is in 1589 deur in dweepsleke monnik vermoor.
Nou het daar vir Frankryk in die algemeen, en die Hugenote in
die Qesonder, in uiters Y~itieke tydstip aangebreek. Wie sou
die nuwe vors -~ees? Die Hugenote, en selfs sommige gematigde
Katolieke, 1"JOU Hendrik van iavarr'e as kening hê, want hy let
regmatige aansprake op die troon gened, en boweneten het

Hendrik III •••••••••
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Hendrik III 110mop sy sterfbed as sy opvolger aangewys ,
Hendrik van NavêTre het hom dan ook dadelik as koning laat
uitroep, met die titel Hendrik IV.

Maar sou hy as sodanig erken word? - o.itwas die be-
langrike vraag. Hendrik IV het sPoedig ingesien dat die oor-
grote meerderheid in Frankryk nooit InHugenoot op die troon
sou duld nie. Daarby het hy besef dat dit vir hom noodsaaklik
was om as koning erken te word, want dan kon hy godsdienstige
verdr-aags.samne l.din Frankryk invoer en vir die Hugenote hul
regte verseker. Gevolgelik het hy in 1593 Katoliek geword;
in die volgende jaar is hy offisieel as koning van Frankryk
erken. Nou het daar vir die Hugenote in gunstige tyd aangebreek.
Rus en vrede waarna hulle jarelank gesmag het, sou hulle
eindelik geniet.

Hendrik IV het na sy Y~oning besluit om in belang van
alle seksies in Frankryk te regeer. Maar hy het hom ook
voorgeneem om sy voormalige geestesgenote, nie in die steek te
laat nie. Dat dit hom hiermee erns was, blyk uit die beroemde
Edikt van Nantes wat ongetwyfeld In blywende sieraad vir sy
bestuur is.

Die Edikt van Nantes is in Mei lE9a uitgevaardig. Die
regte wat die Hugenote daarvolgens verkry het, kan ons onder
drie hoofde indeel. 1. Godsdienstige verdraagsaamheid:
Hulle mag voortaan hul godsdiens vryelik uitoefen, behalwe in
'npaar stede wat spesiaal in die Edikt genoem word.
2. Billikheid in die regspraak: sake waarin Hugenote betrokke
is, sal voortaan voor regbanke verhoor word vat half uit
Katolieke en half uit Hugenote bestaan. 3. Persoonlike
veiligheid: die Hugenote mag se<ere ple~(e, byvoorbeeld La
Rochelle, Montauban en N!mcs, uS hul veiligheidsplekke 111rig,
waar hulle voortaan selfs hul eie leërs mag aanhou.

Weliswaar •••••••
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"'. Weliswaar het sommige Hugenote gemeen dat die Edikt
van Nantes nog nie ver genoeg gaan nie. Maar die groot
betekenis daarvan is dat dit die regte van die Hugenote
gewaarborg het en hul posisie nou vasgestel het.

Hiermee het ek nou vir julle getoon hoedat diG idoes
van Calvyn tot die ontstaan van die Calvinisme gevoer het, en
hoedat die Franse Calviniste, die Hugenote, sonder vrees of
huiwering die ongelyke stryd gestry het totdat hul regte
eindelik gewaarborg is. Onder die jaartalle wat ek genoem
het - en ek weet julle leer nie graag jaartalle nie, - moet julle
v2ral één onthou - 1598, die jaar van die Edikt van Nantes.
In hierdie jaar eindig voorlopig die tydperk van stryd vir
die Hugenote: in m.e eeu wat daarop gevolg het, salons onder
andere sien waarom inaantal Hugenote na ons land gekom het.
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