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DIE BETEKENIS VAN DIE

T ~t~
(Hoof unte uit -n rede gelewer deur prof. H. TI. Thornop die jaarlikse funk-
sie v n die Hugenote-Vereni ing van Suid-Afrika, 23 Aug. 1969.)

Die Hugenote het reeds vroe na Suid-Afrika gekom, hoofsaaklik

in die jare 1688 en 1689. Hulle was omtrent honderd-en-vyftig in getal, wat

o sigself maar min klink, maar as ons in geda te hou dat hierdie et 1gelyk-

gestaan het aan on eveer een-kwart van die destydse gevestigd vrye bur er-

bevolkin , dan besef ons dadelik dat die etal van die Hugenote vir dié tyd

aan die Kaa to relatief root was. Daarby het nog ekom, soos welbekend

is, dat hulle oor die al emeen met verloop van tyd groet esinne 0 ebou het.

In die lig van hierdie feite kan -n mens al dadelik begryp dat hulle koms na

die Kas in daardie tyd -n belangrike ebeurtenis was; en kan -n mens ook

verwag d t hulle in die sa.mestelling en optrede van die blanke bevolking van

Suid-Afrika, histories en kultureel gesien, -n faktor van root belang moes

word.

Laat ons -n paar hoof unte in verband met hulle betekenis aan-

stto,

Die neiging het in die verlede by sommige Suid-Mrikaners be-

staan - en dit bestaan selfs vandag nog - om aan die Hugenote -n adellike

herkoms toe te skrywe], 1iskien is dit daarom dat Hugenote-afstammelinge soms

so gretiglik s . Hugenote-f'amiliewapens aankoop, wat - terloo 5 gesê -

ewoonlik glad nie as histories e )verantwoord kan word nie. Laat ons maar

dadelik baie duidelik daaroor wees: die Hugenote was toegewyde, oortui de,

hardwerkende, god dienstige mense, maar hulle was nie edelliede nie. Ons

kan met reg sê dat hulle wel edel mense was; maar hulle was nie adel nie.

As pioniers in -n nuwe land, as bouers van -n nuwe nasie, was

hulle skitterende men e-materiaal. Al het hulle, vanweë onderdrukking en

vervolgin in Europa, brandarm hier aangekom, s6 arm dat uit die honderd-en-

vyftig daar sle s vier of vyf was wat nie aan al die nodige ehelp moes word

nie, was hulle vir ons land en volk -n enorme bate. Want hulle was die soort
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mense wat -n duidelike. ernstt e lewenso vatting gehad het, wat geweet het

wat hulle nastreef, en wat die geeskra besit het ompylreguit op hulle doel-

stellings af te gaan.

Wanneer daar oor die betekenis van die Hugenote epr at en

geskryf word. word dikwels beklemtoon dat hulle bv. praktiese mense met fn

goeie kennis van allerhande handwerke was, dat hulle hierdie handwerke in

Suid-Afrika bevorder het, dat hulle vooruitstrewende landbouers was, en

dat hulle veral die wingerd- en wynboutot ontwikkeling gebring het. Hier-

mee kan fnmens nie foutvind nie, want dit is volkomewaar. w:aar ons moet

oppas omdie root betekenis van die Hugenote nie in terme van hierdie

konkrete, materiële dinge te si n nie. Hulle grootste betekenis lê immers

o fnheeltemal ander vlak: dit lê in idees, in begrippe, wat hulle voorge-

staan en hierheen saam ebring het, en wat per slot van rekening van veel

groter en blywender betekenis as die genoemde stoflike dinge is.

Die Hugenote was oortuigde voorstanders van die regte van die

indiwidu, in Kerk en in Staat. Daarom is hullet oral waar hulle hulle in die

wêreld gaan vestig het, voorstanders van die demokrasie. Johannes Calvyn,

grondleg er van die Calvinisme en geestelike vader van die Hugenote, het

o.a. klem daarop gelê dat die indiwidu, by name ook die lekelid van die Kerk,

self die Heilige Skrif moet lees, onstandpunt wat in skerp teenstellin met

die Rooms-Katolieke Kerk staan, wat leer dat die geestelike, die priester,

die Heilige Skrif lees en bestudeer en aan die lekelid uitlê. Op die staatkun-

di e terrein oorgedra, moes die Calvinistiese begrip die demokrasie voed en

versterk. Daarom hoef dit ons nie te verwonder nie dat ons aan die Kaap

al vroeg bv. een van die Hugenote, Jacques de Savoie, onder die Heemrade

van Stellenbosch aantref, en dat die Hugenote ook hand aan hand stry, saam

met die Nederlands-Afrikaanse koloniste, teen die dwinglandyvan Millem

Adriaan van der Stel.

Voorts was die Hugenote vurige voorstanders van die onderwys.

Calvyn was veel meer as net kerkhervormer; hy was ook sosiale hervormer

en staatkundige organisator .. Hy het geleer dat die gereformeerde geloof

deur goed-onderlegde leeraars aan -n wel-opgevoede gemeente verkondig moet
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word. Vandaar dat daar in die Hugenotestede in Frankryk soveel aandag

aan die onderwys van die jeul! bestee is; en vandaar ook dat die Hugenote

in Suid-Afrika vrywel onmiddellik na hulle aankoms dieselfde eien ka e-

o enbaar het. Trouens, die Hugenote het nog in hulle tydelike skermpies

o die Stellenbosse OOD veld es tt , toe hulle al -n versoek tot Simon van der

Stel rig om -n skool vir hulle kinders te hê. En hulle het ook nie gerus _

al het die Kommandeurhulle van ondankbaarheid beskuldig - voordat hulle

eie onderwyser, Paul OUX, voor sy klas gestaan het nie.

Die Hugenote was verder ook besliste kampvegters van wet en

orde. Hier vol hulle weer op die s oor van Calvyn, veral as staatkundige

reformator. Hierdie hervormer. wat ook bekend was as -n regsgeleerde van

formaat, het goed begryp dat daar in die Staat geen ware, gesonde vooruit-

ang kon wees mdten wet en orde nie ooreenkom tig erkende Calvinistiese

beginsels gehandha f word nie. Dit verklaar vir ons waarom die Calvinis-

tiese Noordelike Nederlande in -n jarelan e, heldhaftige verset teen die

S aanse oorheersing gekomhet; en dit verklaar ook weer, uit -n ander hoek

as wat as genoem is, waarom die Hugenote aan die Kaap hulle - amper nog

sterker as die Ned rlands- Afrikaanse koloniste - teen die tirannie van

W.A. van der Stel se bewind verset het.

Hier het ons m,i. -n paar hoofas kte van die groot betekenis van

die Hugenote: hardwerkende mense met -n begri van, en liefde vir die demo-

krasie, die onderwys f en wet en orde.

Ons moet egter die juiste pers ektief behou: Die Nederlands-

Afrikaanse koloniste van die tyd was ook Calviniste, en hulle het ook hierdie

beginsels gehandh af. Maar die Hugenote was, miskien ten gevolge van

hulle vooraf aande ondervindinge in Euro a, meer beslis en meer strydvaar-

dig . Juis daarom was hulle so -n positiewe toevoeging tot die bestaande kolo-

niste-bevolking: hulle het die bestaande volksaard no meer komversterk,

en hulle het -n ioniersbevolkin vir sy pionierstaak geestelik no beter kom

toerus.

As ons aan die Hugenote hulde bring. doen ons dit vanweë die
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stoflike dinge waarvoor hulle verantwoordelik was, maar ons doen dit bowen-

al vanweë die idees, begri P , geestelike waardes wat hulle saam ebring n

hier komuitleef het. Dat die blankes van Suid-Afrika in die harde lewe van

ons subkontinent bewaar ebly het, dat hulle die demokrasie en die onderwys

hier gedien en gevestig het, en dat hulle dikwels die bolwerk teen aos ge-

vorm het t - dit is die dinge waarvoor ons in hoë mate mense soos ons

Hu enote-voor esla dank.

* * * * * * * * * * *
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