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DIE HUGENOTE. (3).
vlRHUISING VAN DIE HUG~NOTE NA DIE KAAP

deur professor H.B. Thorn.

Die vorige keer het ek julle onder andere vertel
waarom so b~ie van die Hugenote hulle vaderland, Fr~nkryk,
verï.aathet. Hulle is daGr meer en meer onderdruk en
eindelik in 1685 is die Edikt van Nantes heeltemalopgehef,
SOda~genote nou geen regte meer in Frankryk gehad het nie.
Hulle kon selfs nie meer hul gocsm.ens behou nie; waar hulle
nog wel vir ao.nbidding byeengekom het, moes dit in die geheim
gebeur, byvoorbeeld in priv3te huise of op afgeleë plekke.
Onder sulke omstandighede het hulle gevoel dat hulle op vader-
landse grond geen plek meer gegun word nie. Hulle was
besonder geheg aan hul godsdiens, en danrom is dit begryplik
dat duisende MiJg j li i I I Frankr-ykverlaat het om in vreemde Lande

nuwe tuistes te gaan soek, VJa2rhul godsdiens wel geduld sou
word.

Onder die Lance vaarneen Hugenote uitgewyk het,was
Holland - of ffi(:;erkorrek, die Hederlandse Repu~liek -
een van die verna~~ste. Holland was in die oë van b"'ie
voor vaQr die aangevese toevlugsoord. Dit kan ons verstaan want
Holle-nd 'iJ:?S ook Tl! Ce,lvinistiese Land, Die caivirust.iese
Holland het immers tagtig ja~r lank teen die K2tolieke Spanje
geveg en in hiGrdie geweldige stryd ook ~ skitter~nde
oor 'Jinningbenaaj , Die Hugenote het ~s in die Hollanders
mede-C21viniste, geloofsgenot~, gesien.

Die uitvyxmg van Hugenote na Holl.anr;het tndernaad reeds
j~re vóór di~ herroepin~ v_n die Edikt van N ntes begin. Baie
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Hugenote het toe reeds gesien waarop die beleid van onder-
drukktng eintlik gemik Vias, en daarom het hulle Frankryk
verlaat toe hulle dit nog vry gemaklik kon doen. In Ho:Dand
het hulIe nie nuwe gemeentes gevorm nie, maar eenvoudig by die
besta3nde gemeentes aangesluit. Verreleg die meeste van
hulle het egter net Frans verstaan, en daarom het die
Neder'Landse kerklike ower-neue voorsiening daarvoor gemaak
dat hulle deur spesiale predikante in die Franse taal bedien ~
~. Hierdie Hugenote, wat Frankryk vóór die herropeing van
d.ieEdikt van Nantes verlaat het, het gev oonlik as huisgesinne
in Holland aangekom, en was daarby in staat om heelwat van
hul besittings met hulle mee te bring, aangesien daar toe nog
nie die streng wette was wat hul vertrek uit Frany~yk belet
het nie.

Ná die herroeping VQ1 die Edikt van Jantes in 1685 het
~MJ~lotseling baie meer Franse vlugtelinge in Holland

aangekomo Maar nou is hulle werklik die ongelukkige slag-
offers van ln verskerpte en veel meer wrede beleid, en hulle
moeilikhede en beproewings is veel groter as dié van die
vroeëre vlugtelinge. l1et die herroeping van die Edikt van
Nantes is, soos ons voorheen gesien het, die Hugenote streng
verbied om Frankryk te verlaat. Diegene nat gevlug het, het

~dit Ma,) II!! in die geheim gedoen en moes noodgedwonge hul
besittings agterlaat; slegs 'n bietjie geld en jU"Jele, dinge
nat verberg kon sorn , het somrr:igemet hulle saamgeneen. Die

~meeste van hulle kornete as brandarm mense in Holland aan.
Daar was egter baie -at nie slegs ul . besittings

verloor het nie, maar wat nog veel groter beproewings moes
verduur, delli~dathulle van dierb e familiebetrekl<:inge,~at
omgekom het of deur die soldate gevange geneem is, vir altyd
atsket.dmoes neem. Dr. Theal, ons groot geskredskryver , sê
onder andere : "Very often a single youth found himself in
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safety after every other member of hi'Sfamily had perished
or had been lost to sight for ever in prisons and convents".
As 'n mens hierdie omstandighede in aanmerking neem, dan word
dit verstaanbaar waarom gesonde, sterk jong manne in groter

~getalle kon uitvlug as swakke elsE ;). I 3 en kinders.
Holland, wat self maar .in klein landjie is, lietdie

vlugtelinge vriendelik en hartlik ontvang. Dat hulle .arm vas ,

het nie daarop aangekom nie; hulle Has mense van 'n goeie klas,
hulle TIas geloofsgenote en hulle het in die uur van die nood
hulp nodig gehad - dit is hierdie dinge wat in die oë van die
Hollanders die swaarste geYJeeg het. Dit sal daarom altyd tot
eer en roem van Holland strek dat hy sy poorte vir die
ongelukkige vlugtelinge 'liydoopgestel het ,

Toe die Nederlandse stede en dorpe in die jare
onmiddellik ná die herroeping van dïe Edikt van Nantes meer en
meer met vlugtelinge gevul is, het die idee posgevat dat daar ook
in Jederlandse gebiede buite Europa vir vlugtelinge voorsiening
gemaak kon worn .• Dit spreek byna vanself dat die besittinge
van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie hiervoor in aan-
merking sou kom. llAaar,soos ons almal Vleet,was die
Kompanjie 'n nanee Idrywende liggaam 'pat in groet handelswinste
baie belang2gestel het, maar in die reël nie vir kolonisasie
in die regte sin van die woord gevoel lietnie. Die Kompanjie
het eenvoudig geredeneer dat jy mGt spesorye en edel-
gesteentes uit die Ooste maklik groot winste kon maak, maar
dat die vestiging van getalle vrye koloniste in sy gebiede
net baie onxos te veroorsaak en nie vJinste meebring nie • Dit
was die gewone opvatting van die Kompanjle en dit verklaar vir
ons waarom hy wel baie hanoe l g2dryf het, maar in die reël erg.. ~-,.,.A~ .
teensanrug YJaS om ~ vrye xo.loruste na sy gebiede oor te bring.

Die vraag is dus of die Iompanjie bereid sou woes om
Hugenote as vrye ~oloniste na sy besittinge, en vGral na die
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Kaap, te stuur. Gelu.~·~tigvir Suid-Afrika, en gslukkig vir die

Hugenot.e , was d_it in hierdie tyd nel die geval. Gedurende

die jare 1653-1678 het Joan Mactsuijker as goeverneur-

generaal aan die hoof van die Kompanjies-besittinge in Oos-

Indië gestaan, en hierdie vérsiende man h~t gedurig en

onvGrmoGid op Qic uits~nding van vrye koloniste aangedring,

omdat l1y vas oortuig 1iJaS van die waarde vat gevestigde, vrye

koloniste op d_ie duur v i:r die Kompanjie sou hê. As gevolg

van sy optr-ede het Here XVII, die opperbestuur van die Kompanjie,

dan ook in 1670 'n beslui t geneem dat koloniste hulle aan die

Kaap) by Batavia en op die eilande Ceylon en Iv·auritius kon
~

gaan vestig, en dat sulke koloniste kosteloos ejellp !li=::

If!!!!: 1" i g . j' vervoer sou word.

In uie tyd toe die Hugenote-vlugtelinge in Holland

aangekom het, was Here :XVII dus juis op die uitkyk na.

geskikte koloniste vir die Kaap en die ander genoemde

Hollandse koloniste kon nie in groot getalle verkry

word nie, Want Holland was ue ivare ad en die Hollanders het dit

oor die algemeen daar goed gehad, sodat hulle nie maklik hul

gevestigde vaderland sou verlaat om hulle in in jong land, waar

daar nog harr'e baanbr-eker-swerk gedoen moes vord, te gaan

neerset nie. Maar wat Oir.trent die Hugenote? Hulle was in

groot getalle in Holland aarme stg ; hulle was respektabele, hard-

werkende mense; en, bovenë len , hulle was ook Calviniste - sou

sommige van [mlle nie bereicl Vlees om te gaan nie? Hulle was

Imaers net die soort mense wat Here Á'VII as kotom.ste gesoek het.

In 1687 stel Here :XVII die voornaarnes vas waaronder

Hugenote na die Kaap kon emigreer. 'n Franse predikant sou

deur die Konpanjie aangestel en besoldig word, wat met hulle

sou saangaan en hulle in nui n oener taaï. sou bedien en bearbei.

Hoofde van h~isgeslnne, 2sook elke ongetrouGe jong man en

vrou, sou in g -ld.elike to(.laag ontv mg waarmoe noodsaaklike

benodignnede •••.......•
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benodigdhede aangekoop kon word. Emigrante sou kosteloos na
die Kaap vervoer word, en, daar aangekom, sou hulle gratis
plase in volle vrye eiendom ontvang. Verder sou hulle
boerderygereedskappe en ander boerderybenodigdhede aan die
Kaap teen kosprys kry, Eindelik sou hulle in die Kolonie in
alle opsigte dieselfde voorregte as Hollandse koloniste geniet.

Dis duidelik dat die Kompanjie dit goed met die
aspirant Hugenote-koloniste gemeen het; hy het selfs nie
geaarsel om heelwat onkoste vir hulontwil te maak nie.
Die voorwaardes was vir die Hugenote beslis gunstIg , en dit
sou vreemd gewees het as daar nie van hulle was wat bereid
was om die voorwaardes aan te neem nie. Teen die end van
1687 het dan ook inhele aantal hulle aangemeld, sodat die
Ko~panjie reelings moes tref om hulle na die Kaap te vervoer.

Daar hulle hul in verskeie provinsies van die
Nederlandse Republiek bevind het, is dit goeogevind om hulle
in verskillende harlestede te laat skeepgaan en om 'n hele
paar skepe vir hulle vervoer te gebruik. Die eerste skepe
nas , in die volgorde waar-In hulle die Republiek verlaat het,
die Voorschoten, die Borssenburg, die Oosterland, die China, en
die Zuid Beveland.• Die Kompanj.iesowerneld het daarvoor gesorg
dat familiebetrekkinge en vriende soveel as moontlik op die skepe
bymekaar gehou is.

Die Voorschoten het op oujaarsdag 1687 van Delft
vertrek en 22 Hugenote-passasiers aan boord gehad, dit is mans,
vrouens en kinders. In die dae van die seilSkepe het in reis
van Holland na die Kaap ma~1Qelank geduur; eers op 13 April 1688
het die Voorschoten, na In taamlik voorspoedige reis~in Suid-
Arr-Ikaanse naters anker gewer-p, Onder die eerste groep vind ons
veral Ilarais's, Fouché i s rtoux.'s, en ook Jacques Pienaar
(Pinard) en Gideon Malherbe. Vir julle wat vandag nog hierdie
name dra, sal dit seker interessant wees om te weet dat julle

voorouers ••••••••
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voorouers dus onder die eerste Hugenote ?as wat in Suid-Afrika
voet aan rml gesithet. Onder die geselskap was daar ook
sewe kinders, van wi e die klein Jacques Fouché, drie jaar oud,
die jongste was.

Na die Voorschoten het die ander skepe van Hol13nd
vertrek. Die Borssenburg het ook 'nvoorspoedige reis gehad,

4fTr3maar nog nie so voors}oedig ~ die derde skip,die Oosterland ,
~nto , wat besonder vinnig gevaar het,t= dié dae,miskien

selfs die r ekord vir die r-eLs van Europa na m.e Kaap geslaan
het deur dit in minder as drie maande af te lê. Daarna volg
die China , nat ratneer gelukkig "Jasen verklik 'n rampspoedige
~, ~~"'1 a: .a:

gehad he t ; dl t het sewe maande geneem om elLerei 9 te 1t. Bi'

en bow~ndien het sowel bemanning as passasiers byna almal siek
aan die Kaap aangekom. Onderweg is daar 20 persone aan boord
oorlede, van wie tIJ::alf'Hugenote W2.S. Die laaste skip om te
vertrek was aie Zuid Beveland, sat egter ..seer 'n vry
voorspoedige rGis gehad h2t.

Die Oosterland hGt altesame 23 Hugenote gebring,
onder wie ons veral die stamv ~ders van drie rami.l res vtna wat
vand .g in Suid-Afrika baie bekend is, naamlik die families
Du Plessis, Buijs Gn ortjé. 1et die China, .at soveel
wederwaardighece op die reis ondervind jet, het 22 Hugenote
gekom en onder nuue was die stamvaoer s van ons Afrikaanse
families ~inna' r, Jord3.111, Joubert en La Grange. Die
p~SSqSierlyste van die Borssenburg en die Zuid Bevel3.nd het
verlore gega~n, sodat ons nie presies kQn vasstel hoe die
verteemroordigers van die vers ~illende name hierop verdeel
was nle. D~_r was egter twee passastër s op die ~
Beveland gewees v wie ons "lelkennis dra, en .at spesiale
vermelding verdien, na~lik, ds. Pierre Simond en sy vrou.
Ds. Simond W2S 'n besonder ontwikkelde man met 'n sterk
persoonlikheid., wat hom nie slegs as predikant nie, .1aar ook

as ••••••••



as algemene leier vah die Hugenote aan die Kaap onderskei het.
Met die genoemde skepe, wat aimal in 1688 hier aangekom

het, het die meeste Franse vlugtelinge uitgekom, maar hiermee
was die Hugenote-verhuising na Suid-Afrika nog nie voltooi
nie; ~ in die volgende jaar het nog twee skepe, die
Wapen van Alkmaar en die Zion, met groot geselskappe
gearriveer. Wie almal met hierdie vaartuie gekom het, kan ons
ook nie met sekerheid sê nie. Maar vir die talryke lede VSO
di.efamilie De Villiers sal ditnie van belang ontbloot wees nie
om te verneem dat dit in elk geval vasstaan dat die Zion
die Skip was wat die stigters van die familie De Villiers
na ons kuste gebring het.

Behalwe die familiename wat reeds geDoem is, is daar
ook verskeie andere wat vsndag baie bekend in Suid-Afrika is en
wat tot die Hugenote teruggevoer moet word. Ons dink nog
byvoorbeeld aan die families ROfseau, Du Toit, Malan, Theron,
.Ij~ Retief, Celliers en Du Preez. Ons kan met veiligheid
sê dat die stamvaders van hierdie families met dié skepe gekom
het, waarvan ons nie die besonderhede omtrent hul passasiers
het nie.

Aldus het daar in die jare 1688 en 1689 ongeveer 170
Hugenote na ons land gekom. Hier het hulle die stigters van
families geword wat met verloop van tyd volkome in die Afrikaanse
volk opgegaan het en ~ uiters belangrike bydraetot die ophou
en vorming van ons volk gelewer het.

~J1etdie suksesvolle verhuising van die 170 Hugenote na
Suid-Afrika was hulle moeilikhede egter nog nie agter die rug nie.
Hulle het die ou Europa va:rwel gesê; op die nuwe Suid-Afrika
he~ hulle hul hoop gevestig. .aar hier moe~hulle nog baie
moeilikhede in die oë sie~: hulle het omtrent niks besit ni~ en
hulle moes weer van vooraf begin. Die Hugenote was egter mense
van karakter, Plense van tOewyding en volharding, en hulle sou

vir •••••••
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hardo baanbrekerswerk nie t~rugskrik nie. Bowendien, Suid-
Afrika het hulle één groot voorreg gegun nat hulle moede~_
Frankry~, hulle nie wou gun nie, naamlik om die Here te
~anbid soos hul gewete hulle voorgeskryf het. Vir die
toekoms het hulle hoop en moed gehad; hulle moes maar net eers
gevestig raak ••••.•. laat ek julle by die volgende
geleentheid vertel hoe dit gebeur het.
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