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Sedert die vroegste tye was daar ’n behoefte om die koms van die Hugenote na die Kaap in 1688-1689 en hulle nalatenskap te 
herdenk. Daar was aanvanklik, omstreke 1788, geen sprake van gedenkfeeste vir die Hugenote nie. Dit was eers in 1824 dat die 
eerste beweging begin is om 'n Hugenote-gedenkteken in Groot Drakenstein of Franschhoek op te rig op 'n plek "welke ons nog 
eenige sporen aanwijst van de eerste woning der vervolgde Protestantsche Vluchtelingen". ’n Subskripsielys is geopen met die oog 
daarop om 'n gedenkteken op te rig en Hugenote-afstammelinge is versoek om gedenkstukke wat die Hugenote uit Frankryk 

saamgebring het, te skenk, sodat dit bewaar kan word. 

Van die eerste gebeurtenisse in dié verband was die oprigting 
van die Het Sticht in Simondium. Op 29 Julie 1851 word 
eenparig besluit: ,,dat terwyl de School staat opgerigt te worden 
ter Plaatze alwaar het aflereerst Openbare Godsdienst door de 
Fransche Vlugtelingen plag te geschieden, by den om schreven 
Naam van Groot-Drakensteinsche Sticht van Opvoeding en 
Onderwys. en dat dezelve gevolglyk als een Gedenk Zuyl 
verstrekke, ter hunner nagedachtenis.” Hierby word bygevoeg: 
,,En dat het Gebouw in den vorm eenen Gedenk Zuyl zal moeten 
worden gebouwd; alsmede dat deze School-Instelling als een 
Gedenk Teeken zal verstrekken, ten eere onzer voorouders, de 
Fransche Protestansche Vlugtelingen, en ten Opvoeding der 
jeugd, tot Leden der Gereformeerde Kerk.”

Op 2 Desember 1872 skryf dr. Andrew Murray van Wellington 
ook aan die Prinsipaal van die Holyoke Seminarium van 
Massachusetts oor die vestiging van ’n opleidingsinrigting vir 
sendelinge en vir jong meisies. Omdat die nalatenskap van die 
Hugenote op Wellington swaar op sy hart lê, word daar dan 
ook besluit dat die nuwe inrigting ’n lewende monument moet 
wees en dit word die Hugenote Seminarium genoem. Dit word 
op 25 Oktober 1873 amptelik geopen. Dit sou lei tot die 
Hugenote Kollege in latere jare. 

Ds. S J du Toit van die Paarl het om en by 1876 die gedagte 
uitgespreek dat daar nog weinig gedoen is om die koms van 
die Hugenote op gepaste wyse te herdenk. Die Genootskap 
van Regte Afrikaners het toe pas begin veg het vir "ons Taal, 
ons Nasie en ons Land", en Du Toit het besef dat die 
herdenking van die Hugenote-voorvaders baie sou bydra tot 
die ontwikkeling van die nasionale bewussyn van die Afrikaner. 
Die doelbewuste pogings tot verengelsing was verdere 
motivering vir Du Toit se veldtog.

Dié besef het hom aangespoor om 'n reuse-onderneming aan te pak wat uiteindelik sou uitloop het tot die oprigting van die 
"Gedenkschool der Hugenoten" in 1882. Verder het hy doelbewus die gedagte by sy lesers tuisgebring dat die 
Hugenote-vlugtelinge deur hul afstammelinge vereer en herdenk moes word. In Die Afrikaanse Almanak van 1877 het Du Toit 
onder die skuilnaam "Ware Afrikaner'' 'n oproep op afstammelinge van die Hugenote gedoen om die koms van die Hugenote na 
Suid-Afrika op 'n gepaste wyse te gedenk. Hy het aangevoer dat "een grote gedenkstuk" opgerig moes word, waarop alle 
Hugenote-familiename en die datums van hul aankoms in Suid-Afrika, aangebring moes word. Alle Hugenote-afstammelinge 
moes bydra tot die oprigting van die gedenkteken wat in 1888 met die 200-jarige herdenkings van die koms van die Hugenote 
voltooi moes wees. Hy was ook van mening dat die gedenkteken op een van die plekke opgerig moes word waar baie Hugenote 
hulle gevestig het, naamlik in die Paarl, Wamakersvlei (Wellington), Franschhoek of Groot-Drakenstein.  

Op 31 Julie 1885 is ’n vergadering in Kaapstad onder voorsitterskap van hoofregter J H de Villiers gehou met die doel om ’n 
Hugenote-fees vir 1888 te beplan. Op die vergadering is verskeie voorstelle vir ’n geskikte gedenkteken voorgelê. Die hoofregter 
self was ten gunste daarvan dat ’n gebou vir  die Zuid Afrikaansche Athenaeum opgerig moes word as gedenkteken. Die hoofregter 
se gevoel was, dat watter vorm dit ook al sou aanneem, die monument van so ’n aard moes wees “dat het de andacht trekt, en 
geen denkbeeld van geringheid wekt, het moet ware kunstverdiensten toonen, en het moet zoo ontwerpen zijn dat het, door 

allegorische voorstellingen in marmer of anderzins, de 
gebeurtenis waarlijk in het geheugen roept.” Die vergadering is 
egter uiteen sonder dat ’n definitiewe besluit in verband met ’n 
Hugenote-gedenkteken geneem is. Hierna is nog vergaderings 
in Kaapstad gehou, maar met die planne vir ’n Hugenote-fees 
is geen vordering gemaak nie.

In 1886 het die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk besluit om 'n gebou op te rig ter nagedagtenis aan die 
Hugenote. Die plan was dat die gebou as sinodesaal, 
komiteekamers en kerkkantore sou dien. In 1897 is die terrein 
in Koningin Victoriastraat vir die doel gekoop, maar die 
hoeksteen is eers op 24 Augustus 1899 deur sir (later Lord) 
Henry de Villiers, die Hoofregter van die Kaapkolonie, gelê. 
Die gebou is op 15 Oktober 1903 ingewy en gepas die 
Hugenote Gedenkgebou genoem. Later is ‘n nuwe Sinodale 
gebou, die Hugenote Gedenksaal, langsaan opgerig. Toe dit 
later gesloop is, is ’n nuwe gebou opgerig, met die gepaste 
naam van Huguenot Chambers. 
 
Die eerste Hugenote-Vereniging is in 1928 gestig. In 1938 
neem Senator FS Malan die leiding om die 250-jarige 
herdenking van die aankoms van die Hugenote te reël. Omdat 
dit sou saamval met die Voortrekker Eeufees van 1938 is daar 
besluit om die Hugenote-fees uit te stel tot 1939. Versoeke is 
gerig aan verskeie Burgemeesters om betrokke te raak.

Die Paarl het geld geskenk om die Ou Pastorie in te rig 
as Hugenote Museum. Op Wellington is daar ’n fontein 
opgerig in Joubertpark en dit is op 18 September 1939 
amptelik geopen. In Stellenbosch is daar ’n gebeitelde 
muurpaneel van 9m by 1,8m by die Biblioteek 
aangebring en dit is op 6 Mei 1942 onthul. Dit was eers 
op 17 April 1948 dat die Hugenote Monument op 
Franschhoek amptelik ingewy is. 

In 1953 word die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika gestig. Een van sy eerste groot aktiwiteite was die oprigting en inrigting van 
die Gedenkmuseum in die Saasveld Herehuis.

In 1791 koop Willem Ferdinand, Baron van Reede van Oudtshoorn, ’n stuk grond in Kloofstraat, Kaapstad, wat voorheen aan sy 
vader behoort het. Hier laat hy vir hom ‘n woonhuis bou en noem dit Saasveld. Die argitek was sy neef, Louis Michel Thibault en 
Anton Anreith was verantwoordelik vir die versierings. Nadat dit verskeie kere van hande verwissel het, is dit in 1913 deur die NG 
Kerk gekoop en gebruik as Jonge Dames Tehuis. Toe daar egter in 1954 besluit word om die gebou te sloop ten einde ’n kerksaal op 
te rig, is besluit om dit te bewaar vir die inrigting van die Hugenote Gedenkmuseum. Dit is eers op die Kaapse Vlakte gestoor en 
daarna het die Franschhoekse Boerevereniging ingespring en gehelp om die ou gebou stuk vir stuk na Franschhoek te neem waar 
dit gestoor is op Cabrierre totdat die gebou heropgerig is. 

Op 11 Maart 1967 is die Hugenote Gedenkmuseum in die Saasveld Herehuis geopen. Die verrigtinge van die dag het begin met die 
Minister van Openbare Werke, mnr WA Maree, wat ’n bronsplaat onthul het by die ingang tot die Monument-terrein. Met die 
aankoms van die Staats-president, adv. CR Swart, is hy begelei deur die voorsitter van die Vereniging, mnr. SF du Toit op ’n kort 
besoek aan die Monument terwyl die ondervoorsitter, mnr MA Smuts, die ander hoogwaardigheidsbekleërs na die Museum 
begelei het. Met die aankoms van die Staatspresident by die voordeur van die Museum het hy sy plek ingeneem op die stoep en 
daarna is die landsvlag ontplooi en het die Vlootorkes die Volkslied gespeel.

Dit is gevolg deur die sing van ’n Gesang en skriflesing 
en gebed deur die Moderator, ds. JS Gericke. Terwyl 
verversing bedien is, het die Vloot-orkes ’n kort 
musiekprogram uitgevoer, die skoolkoor het opgetree 
en ’n minuet is uitgevoer. Hierna het die 
Staatspresident sy rede gelewer. Die Administrateur 
van Kaapland, dr JN Malan het hierna die bedankings 
gedoen en ’n ruiker aan mev Swart oorhandig. Die 
argitek Brian Mansbergh oorhandig hierna ’n spesiale 
sleutel en die Staatspresident sluit die voordeur oop. 
Hierna kon die uitstallings besigtig word.

 

’n Tweede groot gebeurtenis is die organisering van die 300-jarige feesvieringe in 1988. Dit sou ondermeer feeste insluit in 
Saldanha, Stellenbosch, die Paarl en Franschhoek. 

In Johannesburg is die Hugenote Gedenkteken in die Johannesburg Botaniese Tuin in Emmerentia onthul en op Graa�-Reinet is 
’n gedenknaald onthul. ’n Uitvloeisel van die feesvieringe was die stigting van die Hugenote Stigting op 22 Februarie 2000 sodat 
fondse gegenereer kon word vir die volhoubare uitvoer van die ideale van die Vereniging.

Dit sou later bekend staan as die Hugenote Trust.
 
’n Meer onlangse aktiwiteit van die Vereniging is die nuwe uitstallings in die Saasveld Herehuis wat in 2018 amptelik in gebruik 
geneem is deur die Wes-Kaapse minister van Kultuursake, mev Anroux Marais. 
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geen denkbeeld van geringheid wekt, het moet ware kunstverdiensten toonen, en het moet zoo ontwerpen zijn dat het, door 

allegorische voorstellingen in marmer of anderzins, de 
gebeurtenis waarlijk in het geheugen roept.” Die vergadering is 
egter uiteen sonder dat ’n definitiewe besluit in verband met ’n 
Hugenote-gedenkteken geneem is. Hierna is nog vergaderings 
in Kaapstad gehou, maar met die planne vir ’n Hugenote-fees 
is geen vordering gemaak nie.

In 1886 het die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk besluit om 'n gebou op te rig ter nagedagtenis aan die 
Hugenote. Die plan was dat die gebou as sinodesaal, 
komiteekamers en kerkkantore sou dien. In 1897 is die terrein 
in Koningin Victoriastraat vir die doel gekoop, maar die 
hoeksteen is eers op 24 Augustus 1899 deur sir (later Lord) 
Henry de Villiers, die Hoofregter van die Kaapkolonie, gelê. 
Die gebou is op 15 Oktober 1903 ingewy en gepas die 
Hugenote Gedenkgebou genoem. Later is ‘n nuwe Sinodale 
gebou, die Hugenote Gedenksaal, langsaan opgerig. Toe dit 
later gesloop is, is ’n nuwe gebou opgerig, met die gepaste 
naam van Huguenot Chambers. 
 
Die eerste Hugenote-Vereniging is in 1928 gestig. In 1938 
neem Senator FS Malan die leiding om die 250-jarige 
herdenking van die aankoms van die Hugenote te reël. Omdat 
dit sou saamval met die Voortrekker Eeufees van 1938 is daar 
besluit om die Hugenote-fees uit te stel tot 1939. Versoeke is 
gerig aan verskeie Burgemeesters om betrokke te raak.

Die Paarl het geld geskenk om die Ou Pastorie in te rig 
as Hugenote Museum. Op Wellington is daar ’n fontein 
opgerig in Joubertpark en dit is op 18 September 1939 
amptelik geopen. In Stellenbosch is daar ’n gebeitelde 
muurpaneel van 9m by 1,8m by die Biblioteek 
aangebring en dit is op 6 Mei 1942 onthul. Dit was eers 
op 17 April 1948 dat die Hugenote Monument op 
Franschhoek amptelik ingewy is. 

In 1953 word die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika gestig. Een van sy eerste groot aktiwiteite was die oprigting en inrigting van 
die Gedenkmuseum in die Saasveld Herehuis.

In 1791 koop Willem Ferdinand, Baron van Reede van Oudtshoorn, ’n stuk grond in Kloofstraat, Kaapstad, wat voorheen aan sy 
vader behoort het. Hier laat hy vir hom ‘n woonhuis bou en noem dit Saasveld. Die argitek was sy neef, Louis Michel Thibault en 
Anton Anreith was verantwoordelik vir die versierings. Nadat dit verskeie kere van hande verwissel het, is dit in 1913 deur die NG 
Kerk gekoop en gebruik as Jonge Dames Tehuis. Toe daar egter in 1954 besluit word om die gebou te sloop ten einde ’n kerksaal op 
te rig, is besluit om dit te bewaar vir die inrigting van die Hugenote Gedenkmuseum. Dit is eers op die Kaapse Vlakte gestoor en 
daarna het die Franschhoekse Boerevereniging ingespring en gehelp om die ou gebou stuk vir stuk na Franschhoek te neem waar 
dit gestoor is op Cabrierre totdat die gebou heropgerig is. 

Op 11 Maart 1967 is die Hugenote Gedenkmuseum in die Saasveld Herehuis geopen. Die verrigtinge van die dag het begin met die 
Minister van Openbare Werke, mnr WA Maree, wat ’n bronsplaat onthul het by die ingang tot die Monument-terrein. Met die 
aankoms van die Staats-president, adv. CR Swart, is hy begelei deur die voorsitter van die Vereniging, mnr. SF du Toit op ’n kort 
besoek aan die Monument terwyl die ondervoorsitter, mnr MA Smuts, die ander hoogwaardigheidsbekleërs na die Museum 
begelei het. Met die aankoms van die Staatspresident by die voordeur van die Museum het hy sy plek ingeneem op die stoep en 
daarna is die landsvlag ontplooi en het die Vlootorkes die Volkslied gespeel.

Dit is gevolg deur die sing van ’n Gesang en skriflesing 
en gebed deur die Moderator, ds. JS Gericke. Terwyl 
verversing bedien is, het die Vloot-orkes ’n kort 
musiekprogram uitgevoer, die skoolkoor het opgetree 
en ’n minuet is uitgevoer. Hierna het die 
Staatspresident sy rede gelewer. Die Administrateur 
van Kaapland, dr JN Malan het hierna die bedankings 
gedoen en ’n ruiker aan mev Swart oorhandig. Die 
argitek Brian Mansbergh oorhandig hierna ’n spesiale 
sleutel en die Staatspresident sluit die voordeur oop. 
Hierna kon die uitstallings besigtig word.

 

’n Tweede groot gebeurtenis is die organisering van die 300-jarige feesvieringe in 1988. Dit sou ondermeer feeste insluit in 
Saldanha, Stellenbosch, die Paarl en Franschhoek. 

In Johannesburg is die Hugenote Gedenkteken in die Johannesburg Botaniese Tuin in Emmerentia onthul en op Graa�-Reinet is 
’n gedenknaald onthul. ’n Uitvloeisel van die feesvieringe was die stigting van die Hugenote Stigting op 22 Februarie 2000 sodat 
fondse gegenereer kon word vir die volhoubare uitvoer van die ideale van die Vereniging.

Dit sou later bekend staan as die Hugenote Trust.
 
’n Meer onlangse aktiwiteit van die Vereniging is die nuwe uitstallings in die Saasveld Herehuis wat in 2018 amptelik in gebruik 
geneem is deur die Wes-Kaapse minister van Kultuursake, mev Anroux Marais. 

(JOUBERTPARK, WELLINGTON)

(MUURPANEEL, STELLENBOSCH BIBLIOTEEK)

(ONE OF THE FLOATS IN THE 1939 FESTIVALS )

HUGUENOTSOCIETY.ORG.ZA



Sedert die vroegste tye was daar ’n behoefte om die koms van die Hugenote na die Kaap in 1688-1689 en hulle nalatenskap te 
herdenk. Daar was aanvanklik, omstreke 1788, geen sprake van gedenkfeeste vir die Hugenote nie. Dit was eers in 1824 dat die 
eerste beweging begin is om 'n Hugenote-gedenkteken in Groot Drakenstein of Franschhoek op te rig op 'n plek "welke ons nog 
eenige sporen aanwijst van de eerste woning der vervolgde Protestantsche Vluchtelingen". ’n Subskripsielys is geopen met die oog 
daarop om 'n gedenkteken op te rig en Hugenote-afstammelinge is versoek om gedenkstukke wat die Hugenote uit Frankryk 

saamgebring het, te skenk, sodat dit bewaar kan word. 

Van die eerste gebeurtenisse in dié verband was die oprigting 
van die Het Sticht in Simondium. Op 29 Julie 1851 word 
eenparig besluit: ,,dat terwyl de School staat opgerigt te worden 
ter Plaatze alwaar het aflereerst Openbare Godsdienst door de 
Fransche Vlugtelingen plag te geschieden, by den om schreven 
Naam van Groot-Drakensteinsche Sticht van Opvoeding en 
Onderwys. en dat dezelve gevolglyk als een Gedenk Zuyl 
verstrekke, ter hunner nagedachtenis.” Hierby word bygevoeg: 
,,En dat het Gebouw in den vorm eenen Gedenk Zuyl zal moeten 
worden gebouwd; alsmede dat deze School-Instelling als een 
Gedenk Teeken zal verstrekken, ten eere onzer voorouders, de 
Fransche Protestansche Vlugtelingen, en ten Opvoeding der 
jeugd, tot Leden der Gereformeerde Kerk.”

Op 2 Desember 1872 skryf dr. Andrew Murray van Wellington 
ook aan die Prinsipaal van die Holyoke Seminarium van 
Massachusetts oor die vestiging van ’n opleidingsinrigting vir 
sendelinge en vir jong meisies. Omdat die nalatenskap van die 
Hugenote op Wellington swaar op sy hart lê, word daar dan 
ook besluit dat die nuwe inrigting ’n lewende monument moet 
wees en dit word die Hugenote Seminarium genoem. Dit word 
op 25 Oktober 1873 amptelik geopen. Dit sou lei tot die 
Hugenote Kollege in latere jare. 

Ds. S J du Toit van die Paarl het om en by 1876 die gedagte 
uitgespreek dat daar nog weinig gedoen is om die koms van 
die Hugenote op gepaste wyse te herdenk. Die Genootskap 
van Regte Afrikaners het toe pas begin veg het vir "ons Taal, 
ons Nasie en ons Land", en Du Toit het besef dat die 
herdenking van die Hugenote-voorvaders baie sou bydra tot 
die ontwikkeling van die nasionale bewussyn van die Afrikaner. 
Die doelbewuste pogings tot verengelsing was verdere 
motivering vir Du Toit se veldtog.

Dié besef het hom aangespoor om 'n reuse-onderneming aan te pak wat uiteindelik sou uitloop het tot die oprigting van die 
"Gedenkschool der Hugenoten" in 1882. Verder het hy doelbewus die gedagte by sy lesers tuisgebring dat die 
Hugenote-vlugtelinge deur hul afstammelinge vereer en herdenk moes word. In Die Afrikaanse Almanak van 1877 het Du Toit 
onder die skuilnaam "Ware Afrikaner'' 'n oproep op afstammelinge van die Hugenote gedoen om die koms van die Hugenote na 
Suid-Afrika op 'n gepaste wyse te gedenk. Hy het aangevoer dat "een grote gedenkstuk" opgerig moes word, waarop alle 
Hugenote-familiename en die datums van hul aankoms in Suid-Afrika, aangebring moes word. Alle Hugenote-afstammelinge 
moes bydra tot die oprigting van die gedenkteken wat in 1888 met die 200-jarige herdenkings van die koms van die Hugenote 
voltooi moes wees. Hy was ook van mening dat die gedenkteken op een van die plekke opgerig moes word waar baie Hugenote 
hulle gevestig het, naamlik in die Paarl, Wamakersvlei (Wellington), Franschhoek of Groot-Drakenstein.  

Op 31 Julie 1885 is ’n vergadering in Kaapstad onder voorsitterskap van hoofregter J H de Villiers gehou met die doel om ’n 
Hugenote-fees vir 1888 te beplan. Op die vergadering is verskeie voorstelle vir ’n geskikte gedenkteken voorgelê. Die hoofregter 
self was ten gunste daarvan dat ’n gebou vir  die Zuid Afrikaansche Athenaeum opgerig moes word as gedenkteken. Die hoofregter 
se gevoel was, dat watter vorm dit ook al sou aanneem, die monument van so ’n aard moes wees “dat het de andacht trekt, en 
geen denkbeeld van geringheid wekt, het moet ware kunstverdiensten toonen, en het moet zoo ontwerpen zijn dat het, door 

allegorische voorstellingen in marmer of anderzins, de 
gebeurtenis waarlijk in het geheugen roept.” Die vergadering is 
egter uiteen sonder dat ’n definitiewe besluit in verband met ’n 
Hugenote-gedenkteken geneem is. Hierna is nog vergaderings 
in Kaapstad gehou, maar met die planne vir ’n Hugenote-fees 
is geen vordering gemaak nie.

In 1886 het die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk besluit om 'n gebou op te rig ter nagedagtenis aan die 
Hugenote. Die plan was dat die gebou as sinodesaal, 
komiteekamers en kerkkantore sou dien. In 1897 is die terrein 
in Koningin Victoriastraat vir die doel gekoop, maar die 
hoeksteen is eers op 24 Augustus 1899 deur sir (later Lord) 
Henry de Villiers, die Hoofregter van die Kaapkolonie, gelê. 
Die gebou is op 15 Oktober 1903 ingewy en gepas die 
Hugenote Gedenkgebou genoem. Later is ‘n nuwe Sinodale 
gebou, die Hugenote Gedenksaal, langsaan opgerig. Toe dit 
later gesloop is, is ’n nuwe gebou opgerig, met die gepaste 
naam van Huguenot Chambers. 
 
Die eerste Hugenote-Vereniging is in 1928 gestig. In 1938 
neem Senator FS Malan die leiding om die 250-jarige 
herdenking van die aankoms van die Hugenote te reël. Omdat 
dit sou saamval met die Voortrekker Eeufees van 1938 is daar 
besluit om die Hugenote-fees uit te stel tot 1939. Versoeke is 
gerig aan verskeie Burgemeesters om betrokke te raak.

Die Paarl het geld geskenk om die Ou Pastorie in te rig 
as Hugenote Museum. Op Wellington is daar ’n fontein 
opgerig in Joubertpark en dit is op 18 September 1939 
amptelik geopen. In Stellenbosch is daar ’n gebeitelde 
muurpaneel van 9m by 1,8m by die Biblioteek 
aangebring en dit is op 6 Mei 1942 onthul. Dit was eers 
op 17 April 1948 dat die Hugenote Monument op 
Franschhoek amptelik ingewy is. 

In 1953 word die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika gestig. Een van sy eerste groot aktiwiteite was die oprigting en inrigting van 
die Gedenkmuseum in die Saasveld Herehuis.

In 1791 koop Willem Ferdinand, Baron van Reede van Oudtshoorn, ’n stuk grond in Kloofstraat, Kaapstad, wat voorheen aan sy 
vader behoort het. Hier laat hy vir hom ‘n woonhuis bou en noem dit Saasveld. Die argitek was sy neef, Louis Michel Thibault en 
Anton Anreith was verantwoordelik vir die versierings. Nadat dit verskeie kere van hande verwissel het, is dit in 1913 deur die NG 
Kerk gekoop en gebruik as Jonge Dames Tehuis. Toe daar egter in 1954 besluit word om die gebou te sloop ten einde ’n kerksaal op 
te rig, is besluit om dit te bewaar vir die inrigting van die Hugenote Gedenkmuseum. Dit is eers op die Kaapse Vlakte gestoor en 
daarna het die Franschhoekse Boerevereniging ingespring en gehelp om die ou gebou stuk vir stuk na Franschhoek te neem waar 
dit gestoor is op Cabrierre totdat die gebou heropgerig is. 

Op 11 Maart 1967 is die Hugenote Gedenkmuseum in die Saasveld Herehuis geopen. Die verrigtinge van die dag het begin met die 
Minister van Openbare Werke, mnr WA Maree, wat ’n bronsplaat onthul het by die ingang tot die Monument-terrein. Met die 
aankoms van die Staats-president, adv. CR Swart, is hy begelei deur die voorsitter van die Vereniging, mnr. SF du Toit op ’n kort 
besoek aan die Monument terwyl die ondervoorsitter, mnr MA Smuts, die ander hoogwaardigheidsbekleërs na die Museum 
begelei het. Met die aankoms van die Staatspresident by die voordeur van die Museum het hy sy plek ingeneem op die stoep en 
daarna is die landsvlag ontplooi en het die Vlootorkes die Volkslied gespeel.

Dit is gevolg deur die sing van ’n Gesang en skriflesing 
en gebed deur die Moderator, ds. JS Gericke. Terwyl 
verversing bedien is, het die Vloot-orkes ’n kort 
musiekprogram uitgevoer, die skoolkoor het opgetree 
en ’n minuet is uitgevoer. Hierna het die 
Staatspresident sy rede gelewer. Die Administrateur 
van Kaapland, dr JN Malan het hierna die bedankings 
gedoen en ’n ruiker aan mev Swart oorhandig. Die 
argitek Brian Mansbergh oorhandig hierna ’n spesiale 
sleutel en die Staatspresident sluit die voordeur oop. 
Hierna kon die uitstallings besigtig word.

 

’n Tweede groot gebeurtenis is die organisering van die 300-jarige feesvieringe in 1988. Dit sou ondermeer feeste insluit in 
Saldanha, Stellenbosch, die Paarl en Franschhoek. 

In Johannesburg is die Hugenote Gedenkteken in die Johannesburg Botaniese Tuin in Emmerentia onthul en op Graa�-Reinet is 
’n gedenknaald onthul. ’n Uitvloeisel van die feesvieringe was die stigting van die Hugenote Stigting op 22 Februarie 2000 sodat 
fondse gegenereer kon word vir die volhoubare uitvoer van die ideale van die Vereniging.

Dit sou later bekend staan as die Hugenote Trust.
 
’n Meer onlangse aktiwiteit van die Vereniging is die nuwe uitstallings in die Saasveld Herehuis wat in 2018 amptelik in gebruik 
geneem is deur die Wes-Kaapse minister van Kultuursake, mev Anroux Marais. 

(SAASVELD)

HUGUENOTSOCIETY.ORG.ZA



Sedert die vroegste tye was daar ’n behoefte om die koms van die Hugenote na die Kaap in 1688-1689 en hulle nalatenskap te 
herdenk. Daar was aanvanklik, omstreke 1788, geen sprake van gedenkfeeste vir die Hugenote nie. Dit was eers in 1824 dat die 
eerste beweging begin is om 'n Hugenote-gedenkteken in Groot Drakenstein of Franschhoek op te rig op 'n plek "welke ons nog 
eenige sporen aanwijst van de eerste woning der vervolgde Protestantsche Vluchtelingen". ’n Subskripsielys is geopen met die oog 
daarop om 'n gedenkteken op te rig en Hugenote-afstammelinge is versoek om gedenkstukke wat die Hugenote uit Frankryk 

saamgebring het, te skenk, sodat dit bewaar kan word. 

Van die eerste gebeurtenisse in dié verband was die oprigting 
van die Het Sticht in Simondium. Op 29 Julie 1851 word 
eenparig besluit: ,,dat terwyl de School staat opgerigt te worden 
ter Plaatze alwaar het aflereerst Openbare Godsdienst door de 
Fransche Vlugtelingen plag te geschieden, by den om schreven 
Naam van Groot-Drakensteinsche Sticht van Opvoeding en 
Onderwys. en dat dezelve gevolglyk als een Gedenk Zuyl 
verstrekke, ter hunner nagedachtenis.” Hierby word bygevoeg: 
,,En dat het Gebouw in den vorm eenen Gedenk Zuyl zal moeten 
worden gebouwd; alsmede dat deze School-Instelling als een 
Gedenk Teeken zal verstrekken, ten eere onzer voorouders, de 
Fransche Protestansche Vlugtelingen, en ten Opvoeding der 
jeugd, tot Leden der Gereformeerde Kerk.”

Op 2 Desember 1872 skryf dr. Andrew Murray van Wellington 
ook aan die Prinsipaal van die Holyoke Seminarium van 
Massachusetts oor die vestiging van ’n opleidingsinrigting vir 
sendelinge en vir jong meisies. Omdat die nalatenskap van die 
Hugenote op Wellington swaar op sy hart lê, word daar dan 
ook besluit dat die nuwe inrigting ’n lewende monument moet 
wees en dit word die Hugenote Seminarium genoem. Dit word 
op 25 Oktober 1873 amptelik geopen. Dit sou lei tot die 
Hugenote Kollege in latere jare. 

Ds. S J du Toit van die Paarl het om en by 1876 die gedagte 
uitgespreek dat daar nog weinig gedoen is om die koms van 
die Hugenote op gepaste wyse te herdenk. Die Genootskap 
van Regte Afrikaners het toe pas begin veg het vir "ons Taal, 
ons Nasie en ons Land", en Du Toit het besef dat die 
herdenking van die Hugenote-voorvaders baie sou bydra tot 
die ontwikkeling van die nasionale bewussyn van die Afrikaner. 
Die doelbewuste pogings tot verengelsing was verdere 
motivering vir Du Toit se veldtog.

Dié besef het hom aangespoor om 'n reuse-onderneming aan te pak wat uiteindelik sou uitloop het tot die oprigting van die 
"Gedenkschool der Hugenoten" in 1882. Verder het hy doelbewus die gedagte by sy lesers tuisgebring dat die 
Hugenote-vlugtelinge deur hul afstammelinge vereer en herdenk moes word. In Die Afrikaanse Almanak van 1877 het Du Toit 
onder die skuilnaam "Ware Afrikaner'' 'n oproep op afstammelinge van die Hugenote gedoen om die koms van die Hugenote na 
Suid-Afrika op 'n gepaste wyse te gedenk. Hy het aangevoer dat "een grote gedenkstuk" opgerig moes word, waarop alle 
Hugenote-familiename en die datums van hul aankoms in Suid-Afrika, aangebring moes word. Alle Hugenote-afstammelinge 
moes bydra tot die oprigting van die gedenkteken wat in 1888 met die 200-jarige herdenkings van die koms van die Hugenote 
voltooi moes wees. Hy was ook van mening dat die gedenkteken op een van die plekke opgerig moes word waar baie Hugenote 
hulle gevestig het, naamlik in die Paarl, Wamakersvlei (Wellington), Franschhoek of Groot-Drakenstein.  

Op 31 Julie 1885 is ’n vergadering in Kaapstad onder voorsitterskap van hoofregter J H de Villiers gehou met die doel om ’n 
Hugenote-fees vir 1888 te beplan. Op die vergadering is verskeie voorstelle vir ’n geskikte gedenkteken voorgelê. Die hoofregter 
self was ten gunste daarvan dat ’n gebou vir  die Zuid Afrikaansche Athenaeum opgerig moes word as gedenkteken. Die hoofregter 
se gevoel was, dat watter vorm dit ook al sou aanneem, die monument van so ’n aard moes wees “dat het de andacht trekt, en 
geen denkbeeld van geringheid wekt, het moet ware kunstverdiensten toonen, en het moet zoo ontwerpen zijn dat het, door 

allegorische voorstellingen in marmer of anderzins, de 
gebeurtenis waarlijk in het geheugen roept.” Die vergadering is 
egter uiteen sonder dat ’n definitiewe besluit in verband met ’n 
Hugenote-gedenkteken geneem is. Hierna is nog vergaderings 
in Kaapstad gehou, maar met die planne vir ’n Hugenote-fees 
is geen vordering gemaak nie.

In 1886 het die Sinode van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk besluit om 'n gebou op te rig ter nagedagtenis aan die 
Hugenote. Die plan was dat die gebou as sinodesaal, 
komiteekamers en kerkkantore sou dien. In 1897 is die terrein 
in Koningin Victoriastraat vir die doel gekoop, maar die 
hoeksteen is eers op 24 Augustus 1899 deur sir (later Lord) 
Henry de Villiers, die Hoofregter van die Kaapkolonie, gelê. 
Die gebou is op 15 Oktober 1903 ingewy en gepas die 
Hugenote Gedenkgebou genoem. Later is ‘n nuwe Sinodale 
gebou, die Hugenote Gedenksaal, langsaan opgerig. Toe dit 
later gesloop is, is ’n nuwe gebou opgerig, met die gepaste 
naam van Huguenot Chambers. 
 
Die eerste Hugenote-Vereniging is in 1928 gestig. In 1938 
neem Senator FS Malan die leiding om die 250-jarige 
herdenking van die aankoms van die Hugenote te reël. Omdat 
dit sou saamval met die Voortrekker Eeufees van 1938 is daar 
besluit om die Hugenote-fees uit te stel tot 1939. Versoeke is 
gerig aan verskeie Burgemeesters om betrokke te raak.

Die Paarl het geld geskenk om die Ou Pastorie in te rig 
as Hugenote Museum. Op Wellington is daar ’n fontein 
opgerig in Joubertpark en dit is op 18 September 1939 
amptelik geopen. In Stellenbosch is daar ’n gebeitelde 
muurpaneel van 9m by 1,8m by die Biblioteek 
aangebring en dit is op 6 Mei 1942 onthul. Dit was eers 
op 17 April 1948 dat die Hugenote Monument op 
Franschhoek amptelik ingewy is. 

In 1953 word die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika gestig. Een van sy eerste groot aktiwiteite was die oprigting en inrigting van 
die Gedenkmuseum in die Saasveld Herehuis.

In 1791 koop Willem Ferdinand, Baron van Reede van Oudtshoorn, ’n stuk grond in Kloofstraat, Kaapstad, wat voorheen aan sy 
vader behoort het. Hier laat hy vir hom ‘n woonhuis bou en noem dit Saasveld. Die argitek was sy neef, Louis Michel Thibault en 
Anton Anreith was verantwoordelik vir die versierings. Nadat dit verskeie kere van hande verwissel het, is dit in 1913 deur die NG 
Kerk gekoop en gebruik as Jonge Dames Tehuis. Toe daar egter in 1954 besluit word om die gebou te sloop ten einde ’n kerksaal op 
te rig, is besluit om dit te bewaar vir die inrigting van die Hugenote Gedenkmuseum. Dit is eers op die Kaapse Vlakte gestoor en 
daarna het die Franschhoekse Boerevereniging ingespring en gehelp om die ou gebou stuk vir stuk na Franschhoek te neem waar 
dit gestoor is op Cabrierre totdat die gebou heropgerig is. 

Op 11 Maart 1967 is die Hugenote Gedenkmuseum in die Saasveld Herehuis geopen. Die verrigtinge van die dag het begin met die 
Minister van Openbare Werke, mnr WA Maree, wat ’n bronsplaat onthul het by die ingang tot die Monument-terrein. Met die 
aankoms van die Staats-president, adv. CR Swart, is hy begelei deur die voorsitter van die Vereniging, mnr. SF du Toit op ’n kort 
besoek aan die Monument terwyl die ondervoorsitter, mnr MA Smuts, die ander hoogwaardigheidsbekleërs na die Museum 
begelei het. Met die aankoms van die Staatspresident by die voordeur van die Museum het hy sy plek ingeneem op die stoep en 
daarna is die landsvlag ontplooi en het die Vlootorkes die Volkslied gespeel.

Dit is gevolg deur die sing van ’n Gesang en skriflesing 
en gebed deur die Moderator, ds. JS Gericke. Terwyl 
verversing bedien is, het die Vloot-orkes ’n kort 
musiekprogram uitgevoer, die skoolkoor het opgetree 
en ’n minuet is uitgevoer. Hierna het die 
Staatspresident sy rede gelewer. Die Administrateur 
van Kaapland, dr JN Malan het hierna die bedankings 
gedoen en ’n ruiker aan mev Swart oorhandig. Die 
argitek Brian Mansbergh oorhandig hierna ’n spesiale 
sleutel en die Staatspresident sluit die voordeur oop. 
Hierna kon die uitstallings besigtig word.

 

’n Tweede groot gebeurtenis is die organisering van die 300-jarige feesvieringe in 1988. Dit sou ondermeer feeste insluit in 
Saldanha, Stellenbosch, die Paarl en Franschhoek. 

In Johannesburg is die Hugenote Gedenkteken in die Johannesburg Botaniese Tuin in Emmerentia onthul en op Graa�-Reinet is 
’n gedenknaald onthul. ’n Uitvloeisel van die feesvieringe was die stigting van die Hugenote Stigting op 22 Februarie 2000 sodat 
fondse gegenereer kon word vir die volhoubare uitvoer van die ideale van die Vereniging.

Dit sou later bekend staan as die Hugenote Trust.
 
’n Meer onlangse aktiwiteit van die Vereniging is die nuwe uitstallings in die Saasveld Herehuis wat in 2018 amptelik in gebruik 
geneem is deur die Wes-Kaapse minister van Kultuursake, mev Anroux Marais. 
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