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Geagte Dames en Here
Dit is vir my ’n baie groot voorreg om u vanuit my Hugenote-moederlyn van Du
Plessis en Malan vanoggend te mag toespreek. My moederlyn-DNS plaas my in die
Dordogne-gebied in Suid-Frankryk en my geslagtelange doopname Helena Catharina
verskyn volgens prof. Brian Sykes se Seven Daughters of Eve langs mekaar in
dieselfde gebied in Wes-Europa. Prof. Sykes is wêreldbekend vir sy DNS-navorsing.
Heelwat van die plekke op vanoggend se terugreis het ek as kind en jongmens besoek,
maar die insig het eers veel, veel later gekom.
Inleidend
Ek nooi u om saam met my die grootse en goddelike roosvensters van die verre
verlede wyd oop te maak en in die ligstrale wat inskyn op die kosbare kaart van
herinnering die oneindig moeilike en moeisame roete van ons voorouers deur die eeue
te volg. Want die verhaal wat ek u wil vertel, is ’n stamboomverhaal en begin by die
begin: 2 000 jaar gelede aan die kruis op Gólgota.
Waarom so ver terug in die verlede? Want met al die inligting tot my beskikking, het
die volgende gedagte by my begin posvat: Dalk is dit net moontlik dat van ons as
Hugenote-nakomelinge se herkoms deur die wingerdranke van die tyd teruggelei kan
word na dié Een wat gesê het: “Ek is die wingerdstok, Julle die lote” (Johannes 15:5).
Is dit dalk moontlik? Wat ’n onuitspreeklike groot eer sal dit nie vir my wees nie!
Maar u kan self besluit, want ek gaan in my menslike ontoereikendheid vir u
’n goddelike verhaal vertel soos dit vir my ontvou het uit gegewens uit die Bybel en
gedane navorsing deur o.a. geskiedkundiges, argeoloë, genealoë, en kerkhistorici, en
gesteun deur antieke geskrifte en argeologiese vondse.
Jesus
My verhaal begin by Mattheus 1, naamlik by die geslagsregister van Jesus die Man
wat Vlees geword het (soos bevestig deur die Konsilie van Konstantinopel in 381 n.C.
en dié van Chalcedon daarna). Jesus wat deur sy pa Josef die onbetwisbare
troonopvolger van die Koningshuis van Dawid was, is gebore in ’n tyd van geweldige
onrus en opstande in die Heilige Land. Sy ouers, wat albei van die suiwerste koningsen priesterbloed van die Judeërvolk was, moes reeds met Hom as baba vlug na Egipte
om te ontkom aan die vervolging van Herodes wat ’n Idumeër was, afkomstig van
Idumea, ook genoem Edom. Die Herodesse wat geen koningsbloed in hulle are gehad
het en geensins op ’n troon aanspraak kon maak nie, is deur Rome aangestel as
pionheersers van dié landgebied onder Romeinse gesag. Enige manlike nakomeling
en moontlike troonopvolger van die Koningshuis van Dawid moes vervolg en gedood
word – dit was die opdrag van Rome tóé en ook vir eeue en eeue daarna.
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Rome se wrede oorheersing en vrees vir heroorname deur die onderdrukte bevolking
van Palestina wat bestaan het uit Judéa, Samaría en Galiléa het uitgeloop op
’n voortdurende stryd wat gepaard gegaan het met moord, doodslag, marteling,
slawerny en kruisiging. Slegs diegene wat teen die Romeinse staat in opstand gekom
het, is volgens die Romeinse wet gekruisig. So was dit ook die geval met Jesus die
Nasaréner, Koning van die Judeërs (Johannes 19:19). Derduisende van sy volksgenote
het ook so hulle dood tegemoet gegaan. 1,2 miljoen mense het gesterf en meer as
900 000 is gevange geneem. Josephus, die bekende skrywer oor hierdie bloedige
geskiedenis, was ’n voormalige generaal in die Selote-weermag, maar het sy mense
verraai en hom by die Romeinse geledere aangesluit. Hy publiseer sy boeke tussen 73
en 95 n.C. en het werklik in daardie tyd geleef. Jesus se jongste broer, die apostel
Simon die Seloot het hulle ander broer, Jakobus, opgevolg as hoof van die Kerk van
Jerusalem nadat dié gestenig is. Die Kerk van Jerusalem is doelbewus deur Rome
vernietig. Simon is in ongeveer 106 n.C. gekruisig. Terselfdertyd is Jakobus,
kleinseun van Jesus se broer Judas, vir dieselfde rede gekruisig.
Maria Magdaléna
’n Vraag wat vandag al hoe meer op die voorgrond tree, is of Jesus getroud was. In
die Bybel is daar geen verwysing daaroor nie. Op grond van bestaande navorsing
huldig ek die standpunt dat Maria Magdaléna die vrou van Jesus was, en dan praat ek
nie van die sondares van wie in die Bybel geskryf word nie, maar van ’n edele en
skone vrou wie se naam en wese uitgestyg het bo dié van haar vyande, maar wat net
soos haar goddelike eggenoot doelbewus besoedel en vertrap is.
Ten spyte daarvan dat op etlike plekke in die Nuwe Testament, hoewel op versweë
wyse na ’n liefdesband tussen haar en Jesus verwys word, word die feit dat hulle
getroud was, al die eeue nog deur die kerk ontken. Dit sou ook impliseer dat daar
geensins van ’n gesin sprake kon wees nie. Op 18 September 2012 onthul prof. Karin
L. King, Harvard-professor egter in Rome dat daar in ’n 4e-eeuse Koptiese
papirusfragment verwys word na Jesus wat met sy dissipels praat en na Maria
Magdaléna verwys as sy vrou (“my wife” aldus prof. King).

Papirus met 4e-eeuse Koptiese fragment
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Dit word bevestig deur bestaande navorsing deur vooraanstaande geskiedkundiges,
argeoloë asook argeologiese vondse, soos die Talpiot-grafkelder met beenderehouers
wat dateer uit 0-70 n.C. Dié familiegrafkelder naby Jerusalem is reeds in 1980 deur
Israel-Jode ontdek maar gerieflikheidshalwe geïgnoreer. Sedert 2002 word dit deur
Westerse kundiges klinies nagevors. Van die houers wat ontdek is, is die volgende
drie vir ons doel die belangrikste:
Jesus, seun van Josef in Aramees geskryf en gelees as Yeshua bar [van] Yehosef.
Maria in Aramees geskryf, maar in ’n rare Latynse vorm van die Hebreeuse naam
Miriam; word geïdentifiseer met Maria, die moeder van Jesus.
Mariamenon, die naam geskryf aan die kant van die houer wat met Maria Magdaléna
geïdentifiseer word, is die vertederingsvorm van Maria, lg. afgelei van Ar. mara
‘meesteres’, vr. van Ar. mar ‘meester’. Mariamenon is gelyk aan Mariatjie, Marietjie.

Talpiot-beenderehouer van Maria Magdaléna

Bo is die beenderehouer van Mariamenon en onder haar naam geskryf. Jesus se
eenvoudige houer het ’n ster op. Die mitochondriale DNS uit die twee houers het
getoon dat dit Midde-Oosterse mense uit die antieke tyd was en dat hulle NIE verwant
was nie. Die enigste rede waarom twee onverwante individue, manlik en vroulik,
saam in ’n familiegrafkelder in 1e-eeuse Jerusalem voorkom, sou wees omdat hulle
getroud was.

MARIAMENON
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In die Apokriewe Evangelie van Filippus word soos volg na Maria Magdaléna
verwys: “En die metgesel van die Verlosser was Maria Magdaléna. Hy het haar meer
liefgehad as al sy ander dissipels en het haar dikwels op haar mond gesoen.” In die
Evangelies word dit egter verswyg en die vertaling daarin lui slegs: “die dissipel vir
wie Jesus baie lief was”. Volgens die Amplified New Testament lui een Engelse
vertaling van Joh. 20:2: “The disciple whom He tenderly loved” wat ek in Afrikaans
vertaal as: “Die dissipel vir wie Hy innig lief was” of “ ... wat Hy teer bemin het” –
en dit sou net ’n vrou kon wees. Daar staan verder ook: “Hy het sy eie mense wat in
die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.” (Joh. 13:1)

Magdaléna-venster (laat 1800), Kilmore (Kelties vir Kil ‘kerk’ en More ‘Maria’) ,
Dervaig, Skotland toon ’n swanger Maria Magdaléna saam met Jesus
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Onderaan die pragtige kerkvenster word aangehaal uit Lukas 10:42, wat in Afrikaans
lui: “En Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.”
Maria Magdaléna was van haar ma se kant af ’n direkte afstammeling van die
Makkabeër- priester-/vorstehuis wat Israel rondom 164 v.C. geregeer het. So het die
Makkabeër-vorstehuis van priesterkonings in Israel ontstaan. Van haar pa se kant af
was sy ’n afstammeling van die rigter Jaïr. Sy was die suster van Martha, Simon,
Judas en Eleásar, bekend as Lasarus in die Bybel. Daar staan geskryf: “Jesus het vir
Marta en haar suster en Lasarus liefgehad. (Joh. 11:5) Hulle was die kinders van
Jaïrus, die goewerneur (hoofpriester) van die marmersinagoge in Kapérnaüm.
En ja, sy was die dogtertjie van Jaïrus na wie daar in die Nuwe Testament verwys
word. Hulle was familie van Josef, Maria se man en Jesus se pa. Haar broers was
almal generaals in die Sicarii-/Selote-weermag. (Die woord seloot beteken ‘rower’, ’n
skeldnaam wat aan hulle toegeken is.) Eleásar was die leier van die groot Essenergemeenskap wat eerder bereid was om op Masada selfmoord te pleeg as om deur die
Romeine gevang te word.
Net soos haar skoonmoeder, Maria, was Maria Magdaléna ook bereid om alles op te
offer ter wille van die bevryding van haar volk en die oorlewing van haar kosbaarste
kleinood, haar kinders, om so die koninklike stamlyn te bewaar. Vir Maria Magdaléna
en Jesus is daar eers ’n dogtertjie genaamd Tamar (Damaris) gebore en daarna
’n seuntjie genaamd Jesus II die Regverdige. Nog moeiliker tye het egter nou vir die
koningsgesin voorgelê.
Vir die Romeinse weermag, die Herodes-konings en die Sanhedrin was Maria
Magdaléna ’n vervloeking. Sedert Jesus se kruisiging en opstanding was daar nog
geen einde aan die stryd of oorwinning teen die oormag in hulle land in sig nie, en
verraad, moord en vervolging van die Nasaréners wat aanvanklik in die grotte by
Qumran by die Dooie See geskuil het, en in die besonder die Desposyni (nakomelinge
van Jesus se moeder, Maria), was aan die orde van die dag.
Ek verwys net kortliks na Moeder Maria wat ook die Vrou van Smarte genoem word:
vyf van haar ses seuns word gedood deur die vyand: haar geliefde oudste Seun Jesus
en sy broer (Simon die Seloot) is gekruisig, nog een (Judas die Seloot) is onthoof en
een (Jakobus) is gestenig deur die Sanhedrin. Die rede? Want hulle was
koningskinders uit die stam van Dawid.
Maria Magdaléna en haar gesin vlug na Septimanië
Daar was geen ander keuse nie as dat Maria Magdaléna en haar jong gesin uit die land
moes vlug om te gaan skuiling vind op ’n plek wat aan hulle vyande onbekend sou
wees. Die veiligste plek was die suide van Frankryk, toe nog Gallië genoem.
Die Romeine wat vir 500 jaar in Gallië die heerskappy gevoer het, het hierdie groot
gebied, genaamd Septimanië, in die suide van die land besit. Keiser Julius Caeser het
25 dorpe en ’n algemene administratiewe stelsel daar laat instel. Keiser Augustus het
nog sewe kolonies vir Romeinse oudsoldate gestig by Apt, Avignon, Carpentras,
Cavaillon, Die, Digne en Riez (Reza). Vir die Romeine was dit asof Provence wat
deel was van Septimanië ’n provinsie van Italië was, so tuis het hulle gevoel. Talle
vyande van die staat is daarheen verban of het daarheen gevlug.
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Josef van Arimathéa vergesel Maria Magdaléna en die kinders op hulle vaart van
Caesaria tot by Ratis, naby Marseille waar hulle na ongeveer 30 dae aan wal gaan.
’n Jong Herodes-prins en vriend van Josef van Arimathéa het ’n skip aangebied
waarmee die goddelike gesin kon vlug. Hiermee het hy sy lewe gewaag, maar tog
gedoen wat hy as reg beskou het.

Antieke kaart van Wes-Europa met Narbonensis, Narbo, Massalia (Marseilles)
en Aquae Sextiae (wikimedia.org/wikipedia)

Ten spyte daarvan dat Maria Magdaléna hoogswanger was met haar en Jesus se derde
kindjie, deurstaan sy die hele reis, ook oor land tot in Septimanië waar hulle hulle
onder streng geheimhouding in die omgewing van die latere Rhedae, Languedoc,
gaan vestig. Rhedae was noord van die Pireneë-gebergtes geleë.
Die ongebore kindjie wat Maria Magdaléna tydens hierdie reis in haar moederskoot
gekoester het, was inderdaad die Koninklike Bloed (Sang réal) wat sy op hierdie wyse
na Europa gebring het (teenoor die foutiewe ‘lesing’ San Graal wat beteken ‘Heilige
Kelk/Graal’, hoewel die kelk ook met die moederskoot in verband gebring kan word).
Kort na haar aankoms in Gallië is die seuntjie Josef gebore en waarskynlik vernoem
na sy oupa aan vaderskant. Hy was die enigste kind wat ’n nageslag gehad het en uit
hom het die goddelike bloedlyn van Jesus en Maria Magdaléna die koningshuise en
adelstand van Europa ingevloei, maar algaande ook deel van die herkoms van die
‘gewone’ mense, ons, die arbeid-adellikes, geword. Hoewel Rome dikwels probeer
het om alle stamboominligting te laat vernietig, kon hulle nooit daarin slaag nie.
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Maria Magdalena is na bewering in 63 n.C. oorlede in Aix-en-Provence, vroeë Aquae
Sextiae, geleë bokant Marseilles. Volgens die Languedoc-tradisie is Maria Magdaléna
genoem la Dompna del Aquae: die Meesteres van die Waters, ’n benaming wat
toegewys is aan vroue aan wie die hoogste geestelike verering verleen is. Volgens die
bewyse van die Talpiot-grafkelder is haar oorskot voor 70 n.C. in Jerusalem
herbegrawe, aangesien die beenderehouers nie meer ná daardie tyd gebruik is nie.
Nakomelinge van Josef, seun van Jesus en Maria Magdaléna
Die eerste paar geslagte ná Josef, seun van Jesus en Maria Magdaléna, het bekend
gestaan as die Visserkonings. In Mattheus 4:19 sê Jesus vir hulle (sy dissipels): “Kom
hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak”, ’n simboliese
verwysing na die doopplegtigheid wat meestal in die Jordaanrivier plaasgevind het.
Die volgende groep nakomelinge uit dieselfde stamboom was die Frankiese konings
met hulle lang hare soos ’n Simson van ouds, wat bekend was as die Merowingiërs en
genoem is na Merovee wat in 417 leier van die Franke geword het. Hy is opgevolg
deur sy seun Merové die jonge, en dié se seun Childeric I, albei konings van die
Franke van IJssel in Nederland. Die bekendste koning van die Franke was Childeric I
se seun Clovis I (456-511) wat getroud was met die Rooms-Katoliek Clothilde van
Boergondië. Clovis se hoofsetel was in die omgewing van Tournai (Doornik) en
Cambrai (Kamerijk, Noord-Frankryk).
Hoewel Clovis wat ’n Ariaanse Christen was, onder aandrang van sy vrou in 496 n.C.
deur St. Remy, Rooms-Katolieke Biskop van Reims gedoop is, het sy nakomelinge
steeds sy embleem van die Leeu van Juda op hulle skilde aangebring, asook die
Judeër-drieblaar, die fleur-de-lis gebruik – die lelieblom of iris wat op die antieke
muntstukke van Jerusalem voorkom.

Fleur-de-lis, simbool van reinheid in antieke Israel

Hierdie klein silwer muntstukkie dateer uit ongeveer 350 v.C.; dit is een van die
vroegste bekende Judeër-munte, en die eerste keer wat Judéa as provinsie aangetoon
word. Die fleur-de-lis het later die Franse koninklike embleem geword. Dit is ’n
simbool van reinheid en was vir antieke Israel die allermooiste blom (vgl.
Hosea 14:6).
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Afgesien van die Leeu van Juda en die Fleur-de-lis as embleme orals op
Europese en Westerse wapens, bevat die volgende van ons Hugenotefamilies se hedentydse wapens ook hierdie embleme, naamlik:
die leeu: Bruwer, Du Toit, Malherbe, Maree, Roux, en
die fleur-de-lis: Buys, Durand, Malan en Senekal.
Die De Klerk-wapen bevat die leeu asook die fleur-de-lis.
In die wapen van sowel die Zuid-Afrikaansche Republiek as die Republiek
van die Oranje-Vrijstaat het die Leeu van Juda ook voorgekom.
In 508 n.C. verslaan Clovis die Wesgote en dood hulle koning, Alaric II naby
Carcassonne. Alaric se seun Amalaric en sy vrou Clothilde (die dogter van Clovis en
Clothilde) het Rhedae hulle hoofstad gemaak en die kasteel en Maria Magdalena-kerk
daar laat oprig. As gevolg van hierdie koninklike huwelik het Rhedae die status as
koningstad verkry.
Heelwat geslagte later trou die Merowingiër Dagobert II met die dogter van
’n Wesgotiese prins genaamd Bera, ’n suiwer Judeërnaam, en so het hy beheer oor
Languedoc verkry. Eers word Dagobert deur die opkomende Karolingiërs vermoor,
daarna is sy seun Childeric III in 731 met die ondersteuning van pous Zacharias deur
hulle onttroon en sterf in ’n kloosterkerker. Dit bring ’n einde aan die amptelike
Merowingiese koningshuis. Die verlore Merowingiese geslagte loop egter verder tot
by Godfroi de Boullion, (1061-1100), hertog van Boullion, koning van Jerusalem. Tot
die onlangse verlede het Otto von Habsburg tot met sy dood altyd amptelike
dokumente geteken as Koning van Jerusalem.
Wanneer ek De Boullion hoor, dink ek aan ons Van Biljons.
In 768 word ’n vorstedom in Septimanie geskep waar die eerste hoof amptelik as
koning van die Judeërs gekroon is. Hy was ’n afstammeling van die Merowingiese
konings, en deur Jesus se seun Josef ’n afstammeling van koning Dawid. Hy is
genoem Aimeri, maar is opgeneem in die geledere van die Frankiese adel en aanvaar
die naam Theodorik of Thierry.
Volgens ’n hedentydse Nederlandse navorser was haar Hugenotevoorvader
volgens argiefstukke ’n direkte afstammeling van Theodorik.
Theodorik trou met Alda, Pepin se suster en tante van Karel die Grote. Die seun van
Theodorik, koning van die Judeërs van Septimanië, was Guillem de Gellone, wie se
titels ingesluit het: hertog van Barcelona, van Toulouse, van Auvergne en van Razès.
Hy was ’n vertroueling van Karel die Grote en het groot aansien verwerf. Soos sy pa
was Guillem nie net Merowingies nie, maar ook ’n Judeër van koninklike bloed. Selfs
in die ou literatuur word hy genoem Guillaume, Prins van Oranje, wat vlot Hebreeus
en Arabies kon praat. Die embleem op sy skild is die Leeu van Juda. Deur Wolfram
von Eschenbach se gedig word hy en sy familie met die Heilige Graal in verband
gebring. Benewens die akademie en biblioteek, stig Guillem voor sy dood in 812 een
van die eerste sentrums in Europa wat aan Maria Magdaléna gewy is.
Wanneer ek Guillem se naam hoor, dink ek aan die Hugenote-van Gilliomee
en al ons Willems en Gieljams.
Die hertoë van Toulouse was verdraagsaam teenoor minderhede en godsdiensgroepe
wat van die Rooms-Katolieke kerk verskil het, onder andere die Kathare en veel later
die Hugenote. Die Kathare het in vrede met al die godsdiens-beskouings geleef het en
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het ’n groot gevolg in Languedoc gehad. Hulle was ook bekend as die Albigens, wat
net soos die woord Kathare ‘wit/suiwer mense’ beteken het. Tydens die 1244-slagting
wat bekend staan as die Albigens-kruistog deur Simon de Montfort het die RoomsKatolieke kerk hulle tot niet gemaak.
Een van die hertoë van Toulouse was Guillam III Taillefer (c. 970 – September 1037).
Hy was die Hertog van Toulouse, Albi en Quercy van 972 tot met sy dood en het
behoort aan die adellike Huis van Rouergue. Sy invloed het uitgebrei na Narbonne en
selfs Provence namens sy vrou, Emma van Provence. Sy pa was Raymond, Prins van
Gothia en sy moeder Adelais van Anjou. Die hele gebied is op ’n stadium ook Gothia
genoem vanweë die teenwoordigheid van die Wesgote en hulle invloed aldaar.
Hier dink ek aan die Hugenoot Isak Taillefer na wie ek later verwys.
In 1645 is Rhedae hernoem tot Rennes-le-Château ‘takbokke van die kasteel’ of
‘takbokkasteel’ (vgl. L’age du renne ‘tydperk van die rendier/takbok’, 17000 – 12000
v.C.). Tydens die vervolging van die Kathare is die stad afgebrand en al wat later
oorgebly het was die ruïnes van die kasteel en die kerk van St. Magdalen wat reeds in
1059 aan haar gewy is.
Maria Magdaléna was sekerlik dié koningin van haar tyd, wie se naam ook verewig is
in ’n geweldige groot aantal kerke dwarsoor Europa wat na haar vernoem is,
byvoorbeeld St. Magdalen(e), Madeleine, Marien- en ander variasies van haar name.
In Parys, Frankryk staan die Église de la Madeleine (geopen in 1842) en vorm tans
deel van die “Orange Center”, wat ’n onbetwiste verband met Provence lê.

Kaart van Rhedae: oorspronklike stad (roesrooi) met die huidige dorpie bo regs

Provence en die godsdiensoorloë
Vanaf 879 tot 1486 was Provence ’n semi-onafhanklike staat onder heerskappy van
die hertoë van Provence. In 1485 is Provence by Frankryk ingelyf. Pas daarna het
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Provence betrokke geraak by die Godsdiensoorloë wat die land in die 16e eeu
verskeur het. Daar was een enklawe in Provence waar die Hugenote gewoon het,
naamlik die vorstedom van Orange onder heerskappy van Prins Willem van die Huis
van Oranje-Nassau van Nederland, wat in 1544 tot stand gekom het. Nadat duisende
Hugenote tydens die St. Bartholomeusnag-bloedbad in 1572 omkom, bied Orange en
Languedoc ’n heenkome vir baie vlugtelinge.
Die semi-onafhanklike parlement van Provence in Aix en sommige van die stede van
Provence, veral Marseille (waar Maria en haar kinders geland het en etlike van ons
Hugenote-stamouers vandaan kom) het aanhou rebelleer teen die gesag van die
koning van Bourbon. Na opstande in 1630-31 en 1648-1652 is twee groot forte gebou
om die stad se opstandige bevolking te beheer. Die inlywing in 1673 van die
vorstedom van Orange by Frankryk was sekerlik ’n groot terugslag vir die Hugenote.
Aan die Kaap de Goede Hoop
Die heel eerste Hugenoot aan die Kaap de Goede Hoop was Maria de la Quellerie,
vrou van Jan van Riebeeck. Sy het ’n geweldige groot rol aan die sy van haar man
gespeel. “Die Franse biskop Nicolaes Etienne beskryf haar in 1661 as een van die
wysste vroue wat hy ooit ontmoet het. ‘Sy word deur almal bemin’ skryf hy. Sy is
onbevooroordeeld, selfbeheersd, goed bekend met die Heilige Skrif en nie styfhoofdig
nie. Minder selfgenome skryf hy egter daarna dat hy hom eintlik skaam om soveel
goeds van ’n Hugenoot te skryf.” (Böeseken, bl. xvi-xvii).
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Een na die ander het die Hugenote uit Europa in die Kaap aangekom. Waarskynlik die
eerste Hugenoot-stamvader hoewel dit nie bewys kon word nie, was Pieter Visagie in
VOC-diens (1656-monsterrol). Die Hugenoot Francois Villion, wat in 1671 in die
Kaap aangekom het, was die eerste Franssprekende wat hom hier gevestig het.
Met die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 in Frankryk is daar ’n vloedgolf
vlugtelinge wat na die omliggende lande uitwyk en ook Kaap toe gekom het. Die
grootste groep, byna 300 vlugtelinge, kom in 1688 hier aan en kom vestig hulle veral
hier in die Franse Hoek as wynboere.1
Isak Taillefer van Champagne se naam ontbreek egter. Waarskynlik was hy
’n afstammeling van Guillam III Taillefer, hertog van Toulouse, Languedoc van wie
ons netnou gehoor het. Dalk het Hugenoot Isak (’n Bybelnaam) en sy gesin uit die
suide gevlug en in Champagne gaan woon. Twee van sy dogters was stammoeders
van vier Kaapse families: Marie Elisabeth (Bybelnaam) x Pierre de Villiers en
Suzanne (Bybelnaam) x Jean Garde, xx Pierre Cronier en xxx Jacob Naudé.
Die doopname van die 1688-kerngroep is baie interessant, aangesien dieselfde naam
dikwels voorkom en uiteindelik is daar ’n beperkte aantal name, waarvan meer as die
helfte vir albei geslagte Bybelname was. Vir die mans o.a. Pierre, Paul, Daniel,
Abraham, Esaye, David, Johannes, Jean, Jakob, Jacques, Josue, Mathieu en Salomon.
En vir die vrouens Anne/Anna, Elisabeth, Isabeau, Ester, Gabrielle, Jeanne, Johanna,
Jacqueline, Marie/Maria, Marie-Madeleine, Marthe/ Martha, Rachel, Sara en
Suzanne.
– Suzanne wat naas Marie en Anna die gewildste Hugenote-vrouenaam was,
kom slegs in Lukas 8:3 voor: “Johanna die vrou van Gusa, ’n hoë amptenaar
van Herodes, en Susanna en baie ander. Hierdie vroue het uit eie middele vir
Jesus en die twaalf gesorg.”
– Uit die Kaapse argiefmateriaal het die verhaal van Maria Magdalena Maree
van La Cotte en ’n moontlike DNS-skakeling tussen die Marais- en Mareefamilie op grond van ’n oorerflike siekte (waarskynlik suikersiekte in die
ergste graad) ’n diep indruk op my gemaak.
In die werk wat ons gedoen het in die Kaapse Argief is die interessantste inligting en
verhale oor ons Hugenote-stamouers en hulle nakomelinge. Hulle het aangepas by
hulle nuwe vaderland, hulle wingerde versorg en dié wynmakers aan die Kaap
geword. Hulle name verskyn ook gereeld as kerkraadslede in die Nederduitse kerk.
Die Kaapse Goewerneur van Hugenote-herkoms, Mauritz Pasque de Chavonnes, se
oupa, die marquis de Chavonnes, het ná die St. Bartolomeusnag-bloedbad in 1572 uit
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Dit is sekerlik so dat die Waldensers na die aansluiting met die Gereformeerde Kerk tydens die
sinodesitting van Chanforan in 1532 nie meer as ‘kerk’ bestaan het nie maar deel van die Hugenote
was. Die Waldensiese afstammelinge uit Provence het dus as Hugenote en nie as Waldensers nie, na
die Kaap gekom. Daar is egter geen twyfel dat die families wat na 1500 van Piedmont na Provence
getrek het wel Waldensers was nie. Dit sluit verseker die vanne Malan, Minnaar (Mesnard) en Jordaan
(Jourdan) in. Van die ander families wat as Hugenote van Provence af gekom het, was vermoedelik
ook van Waldensiese afkoms. Interessant toon ’n boek wat in 2011 verskyn het ‘Migranti Valdenzi’
Delfinato, Piemonte, Provenza (1460-1560) deur die gerekende kenner oor die Waldensiese
geskiedenis Gabriel Audisio dat die Jouberts (Jaubert) definitief van Waldensiese afkoms is.
(Mededeling deur mnr. Hercules Malan wat uitvoerig navorsing oor die Malan-familie gedoen het.)
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Frankryk na Nederland gevlug. Mauritz tree in diens van die VOC, word Kaap toe
gestuur en het dié nedersetting van 1714 tot 1724 uiters bekwaam bestuur.
Stamvader Jean Prieur du Plessis se herkoms strek van 1201 hoewel die Du Plessis’
tussen 850 tot 1066 onder die van Hay ook na Skotland en Engeland gegaan het. Jean
Prieur wat by Stellenbosch geboer het, gaan terug Frankryk toe om te kyk of hy nie
van sy besittings kon opeis nie. Hy was so behoeftig dat hy nie die reisgeld kon betaal
nie. Hy keer na ’n paar jaar terug Kaap toe. ’n Eeu later nooi Napoleon I die oudste
Du Plessis-lid na Frankryk om die titel, besittings en onopgeëiste hertogdom van dié
familie in ontvangs te neem. Hierop het die ou Du Plessis geantwoord: “Die Franse
Regering kan daarmee doen wat hulle wil. Afrika is nou my land. Hier kan ek my God
in vryheid dien. Wat moet ek met al dié rykdom maak?” (Ons Klyntje, 1905).
Die 1688-kerngroep verteenwoordig egter nie al die Hugenote wat Kaap toe gekom
het nie. Net deur Pama deur te werk, het ek in die 50 vanne teengekom wat op een of
ander manier van Hugenote-herkoms is/kan wees. Hierdie vanne waarvan sommige
’n groot nageslag het, soos o.a. die Aucamps, Blignau(l)ts, Boshoffs, De la Bats,
Goosens en Meyers bring ’n heel ander perspektief op die getalle en gevolglike
invloed van die Hugenote op ons blanke bevolking, want daar vloei uiteindelik veel
meer Hugenotebloed in ons are as wat tot dusver bereken is:
Abrie, Artois, Aucamp, Auret, Avenant, Bastiaans(e), Berrangé, Biccard, Bisseux,
Blignau(l)t, Boshof(f), Botha, Changuion, D’Ailly, D’Assonville, Daubenton, De la
Bat, De la Harpe, De la Rey, De la Roche, De Lettre, De Manille, De Meillon, De
Roubaix, Devantier, De Ville, Digue, Du Bois, Duminy, Du Val, Duvenage,
Esterhuysen, Gaillard, Gie, Gonin, Goosen, Gresse, Guto, Hallier, Joon(e),
Marchand, Mellet, Meyer, Perot, Petit, Picard, Pitout, Rivers, Rocher, Russouw,
Taljaard, Thirion, Tredoux en moontlik Visagie.
Daar is talle voorbeelde waar veral Franse name en vanne vernederlands is deur die
eienaars self ter beskerming of verdoeseling van hulle afkoms, of deur die
Nederlandse amptenare wat dit geskryf het soos dit gehoor is, dus skeef en krom ...
’n Plesierige voorbeeld is Henri Lecrévent wat volksetimologies Arrie Lekkerwyn
word. Sy plaas se naam in Drakenstein was ook Lekkerwyn.
’n VOC-dienaar van Franse herkoms kon net ’n Protestant wees, want RoomsKatolieke is nie in die diens aanvaar nie. Dit is opvallend hoeveel van dié Hugenoteafstammelinge met Hugenote-meisies getroud is. Vgl. die volgende voorbeelde:
(1) Jan Baptista Gosens van Londerzeel, soldaat (1696, VC 39) was eintlik Jean
Baptiste Goosen van Brabant wat daar trou met die Amsterdamse Elisabeth Viant met
haar Franse naam en van.
(2) Willem Hendrik Boshoff van Bayonne, Frankryk was eintlik Guillaume Henri
Bossau, lg. afgelei van Frans Bouchaud ‘klein bos’. In Hamburg was hy lid van die
Franse gemeente. Hy kom in 1741 in die Kaap aan; sy name en van was reeds in 1749
vernederlands. Hy trou in 1752 met Martha Maria Cordier, d.v. Hugenote-ouers.
(3) Samuel Friedrich Bode, Lüneburg (Duitsland) was ’n afstammeling van Hugenote
wat na Duitsland vlug en daar hulle van verander: die Franse Boudier word Bode, en
aan die Kaap word dit Botha. Hy kom in 1767 hier aan en trou in 1776 met Anna
Elisabeth Delport, dogter van die Hugenote-stamouers Jacques de la Porte en Sara
Vitu/Vitout wat afkomstig was van Ryssel, ook bekend as Lille, in Frans-Vlaandere.
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Slotwoorde
Die ontroerende en diep menslike verhaal van Maria Magdaléna en haar geweldige
nalatenskap nie net aan Europa nie, maar ook aan ons, het my laat besef dat sý met
reg die stammoeder van talle Hugenote kan wees. Dit bring vir my en dalk ook vir u
by een van die grootste hervormings van hart en siel met die wete dat ons lewensdiep
veranker en gewortel is in hierdie land as vaste deel van ’n vaandeldraervolk met
’n baie kosbare pand uit Languedoc en Provence.
Daarom dra ek die volgende gedig uit Rooswater op aan die Hugenote-vrouegeslag
wat deur die eeue heen getrou gebly het aan ons belofte aan God en dat ons net soos
Maria Magdaléna bereid was en is om groot offers te bring vir die behoud van die
gesin ter wille van ons Volk se toekoms. Mag ons geklee bly in sagvroulike drag wat
versier is met die fleur-de-lis – die blom van ’n koningin.

Hugenote-monument met vrouefiguur, Franschhoek
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bergbruidjie
hoog uit die berge van ’n noorderpand
afgevoer deur die versweë gety van Adeland
en aangewas op hierdie strand ver en afgeleë
bruidjie in die omte van die franse hoek
in roomwit kroondrag geklee
met sag-blosende edel gelaat
sorgsaam aan die fynboshange uitgesoek
geberg in haar sierlike vrouewese
bewaar sy op trek die goddelike leuse
geruiker in lemoenbloeisel en roosknopblaar
liefderik gegerf vir haar kinderskaar
oor drakeberge en in bloedbevlekte dale
die gestrekte vlaktes van die vrye staat
die hoëveld en breë rand van die plato
as uitkyk oor die lae land deur God se oë
uit aarde met vernietigende vuur verskroei
ontkiem haar gelouterde vrug tot lewensgroen
om langsaam tot volle wasdom te bloei
getoets, getemper en met God versoen
sneeuwit en bergbruidjiemooi
vir die laaste Bruilofsfees getooi

Helena Liebenberg
Augustus 2008

Baie dankie vir u aandag.
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