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Ter inleiding
Voor alle dragers van de naam Labuscagne, Labuscaigne, Labuschagne, of welke
spellingen men ook toepast, is 14 mei 2011 een gedenkwaardige dag. Dan is het
precies 300 jaar geleden dat hun aller hugenootse stamvader, Pierre Labuscaigne,
voet aan wal zette in Kaap de Goede Hoop. 1 Tot voor kort was over hem alleen
bekend dat hij uit Frankrijk afkomstig was, enige tijd in Enkhuizen woonde en
getrouwd was met een meisje uit Leeuwarden bij wie hij drie kinderen had. Een
ander concreet gegeven was dat hij het lapje grond dat hem als vrijburger in Paarl is
toegewezen, Pontac heeft genoemd, wat traditioneel opgevat is als een verwijzing
naar zijn woonplaats in Frankrijk. Door recent archiefonderzoek in Frankrijk en
Nederland is niet alleen vast komen te staan waar hij vandaan kwam maar zijn er ook
belangrijke gegevens over zijn familie in beide landen aan het licht gekomen.
Er is waarschijnlijk geen Zuid-Afrikaanse hugenotenfamilie die zoveel informatie heeft
over haar Franse protestantse voorouders als de familie Labuschagne. Ondanks de
turbulente voorgeschiedenis van deze familie en de totale ontwrichting van het
bestaan van haar voorouders in hun vaderland, was het lot der toeval haar zo goed
gezind dat relatief veel archiefmateriaal bewaard is gebleven. Deze gegevens stellen
ons in staat om de oudste wortels van de familie bloot te leggen en om de vlucht van
Pierre uit zijn vaderland en zijn verdere lotgevallen in Nederland in kaart te brengen.
Dat kan alleen begrepen worden tegen de achtergrond van de bloedige
godsdienstoorlogen en met name de vervolging van de hugenoten. Daarom bied ik in
het eerste hoofdstuk een historisch overzicht van de eeuwenlange onderdrukking en
vervolging van andersgelovenden in Frankrijk door de Rooms-katholieke kerk in
nauwe samenwerking met de Franse staat. Daardoor wordt het duidelijk waarom en
onder welke omstandigheden Pierre geen andere uitweg zag dan zijn land te
verlaten - evenals honderdduizenden andere protestanten.
Na een korte beschouwing over de spelling, uitspraak, betekenis en herkomst van de
familienaam volgt een verslag van mijn moeizame zoektocht naar de woonplaats van
Pierre en van de ontdekking van belangwekkend archiefmateriaal over zijn familie.
Deze archiefstukken stellen ons in staat een beeld te vormen van hoe de familie
onder druk is gezet om hun geloof af te zweren. Als gevolg daarvan hebben drie
jonge Labuscaignes besloten te vluchten. Anders dan Pierre en zijn broer Isaac, die
het land ongedeerd hebben kunnen verlaten, is hun neef Samson opgepakt en tot de
galeien veroordeeld. Aan zijn tragische geschiedenis is een apart hoofdstuk gewijd.
In de daaropvolgende hoofdstukken schets ik op basis van archiefstukken in Den
Haag, Hoorn, Amsterdam en Leeuwarden een beeld van de geschiedenis van Pierre:
zijn besluit om naar de vrijheid te vluchten, zijn aankomst in Frankfurt en Amsterdam
en zijn persoonlijke lotgevallen in Enkhuizen tot zijn vertrek naar de Kaap, waar hij
zich permanent zou vestigen. Ook worden de omstandigheden besproken waardoor
zijn vrouw en kinderen zich pas in 1717 bij hem hebben kunnen aansluiten.
Het tiende hoofdstuk is gewijd aan de lotgevallen van Pierre en zijn familie de eerste
jaren in de Kaap. Het elfde hoofdstuk bevat de ononderbroken afstammingslijn van
de familie Labuschagne in Nederland vanaf 1615, het vermoedelijke geboortejaar
van de oudste ons bekende stamvader, Abram Labuscagne.
1

De familienaam is van oudsher op verschillende manieren gespeld. De oorspronkelijke vorm is
Labuscagne (ontleend aan een plaats in Frankrijk, Labuscagne, ook La Buscagne gespeld), waarvan
Labuscaigne de voornaamste Franse variant is. De spelling Labuschagne komt nergens in Europese
archiefstukken voor, want ze is pas in Zuid-Afrika ontstaan. Zie hoofdstuk 2.
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1. Het voorouderlijke land tijdens de godsdienstoorlogen
De vestiging van de vele Franse familienamen in Zuid-Afrika is een direct uitvloeisel
van de vervolging van de hugenoten tijdens de godsdienstoorlogen
die in de 16de -18de eeuw in Frankrijk hebben gewoed.2 De dragers
van die namen zijn de nakomelingen van mensen die om hun
geloofsovertuigingen vervolgd en met marteling en de dood bedreigd
werden en ter wille van hun leven uit hun land moesten vluchten. Eén
van die vluchtelingen was Pierre Labuscaigne, de stamvader van alle
Labuschagnes in Zuid-Afrika, ongeacht de spelling van hun naam:
Labuscagne, La Buscagne, Labuscaigne, Labuschagne en andere varianten.
Willen de Labuschagnes hun ontstaansgeschiedenis begrijpen, is het noodzakelijk
dat ze kennis nemen van de omstandigheden waaronder hun Franse voorvader zijn
land verliet. Ze kunnen hem alleen huldigen als ze niet alleen maar in zijn
persoonlijke lotgevallen geïnteresseerd zouden zijn, maar ook bereid zijn om zich te
verdiepen in de geschiedenis van zijn land, een land dat eeuwen lang verscheurd is
geweest door godsdienstoorlogen. Bij die oorlogen hebben meer dan een miljoen
mensen hun leven verloren en zijn er honderdduizenden gevlucht naar landen als
Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Engeland, Ierland, Amerika en Nederland.
De lage landen bij de zee hebben vanouds bekendgestaan als het meest tolerante
land van Europa en was altijd al een toevluchtsoord geweest voor vervolgden. Zo
hebben ongeveer 75.000 van die 200- tot 300.000 hugenoten hier een veilig
heenkomen gevonden – relatief het grootste aantal per land in Europa. Vanaf 1685
tot 1690 heeft de Verenigde Oost-Indische Compagnie (voortaan VOC) vanuit
Nederland tussen de 150 en 200 hugenoten naar Kaap de Goede Hoop gebracht om
het land te helpen koloniseren en te ontwikkelen. In de daaropvolgende dertig jaar
zouden nog meer hugenoten zich in de Kaap gaan vestigen, onder wie Pierre
Labuscaigne in 1711. Ook hij kon aanvankelijk in Nederland in vrijheid een nieuw
bestaan opbouwen en dit later in de Kaap voortzetten.3
De hugenoten waren protestanten, dat wil zeggen, volgelingen van de Franse
kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564) die om hun geloofsovertuigingen
vervolgd zijn door de machthebbers, daartoe aangehitst door de Rooms-katholieke
Kerk. Ze werden er namelijk van beschuldigd dat ze een valse leer verkondigden en
daarom vijanden waren van God, de „ware kerk‟, en de Franse staat. De diepste
motieven van Maarten Luther, Calvijn, en de andere kerkhervormers waren echter
om de ontspoorde en van de Bijbel afgedwaalde kerkleer op Bijbelse gronden te
hervormen en te protesteren tegen de misstanden in de kerk en om aan het zedeloos
2

De afbeelding is het hugenotenkruis dat in 1688 door de hugenoten ontworpen is om zich te
onderscheiden van de katholieken en het gehate Roomse kruis. De duif symboliseert de Heilige Geest
die uit de hemel neerdaalt om Jezus en zijn volgelingen te leiden en bij te staan. Het woord huguenot
is een Franse verbastering van het Duitse Eidgenosse, „Eedgenoot‟ („oath fellow‟), dat vooral
ingeburgerd is geraakt in combinatie met de naam van een belangrijke protestantse godsdienstige
leider, Besançon Hugues (een oudere tijdgenoot van Calvijn), en leider van de Confederatieve Partij in
Zwitserland: Huguesgenossen / Huguesgenoten > Hugenoten. Dit is mijns inziens de beste verklaring
tot dusver, maar het Duitse woord Hausgenosse heeft allicht ook een rol gespeeld: Eidgenosse >
Hausgenosse > „Huisgenoot‟ > „Hugenoot‟. Kijk op: http://en.wikipedia.org/wiki/Huguenot#Etymology.
3
Voor een overzicht van de komst en betekenis van de hugenoten in Zuid-Afrika kan ik het boekje van
Dr. P. Coertzen (28 bladzijden) aanbevelen: Die Hugenote in Suid-Afrika: hulle koms, vestiging en
invloed (1688-1988), in: POST TENEBRAS LUX, uitgegeven door Die Instituut vir Reformatoriese
Studie, No. 241, Potchefstroom 1988.
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gedrag van geestelijken een eind te maken. Dat het de protestantse leiders zuiver
ging om een geestelijke en leerstellige hervorming, kwam daarin tot uitdrukking dat
ze hun overtuigingen getypeerd hebben als „de hervormde godsdienst‟.
Dat is door de katholieken in twijfel getrokken, want ze hebben er steeds smalend
naar verwezen als la religion prétendue réformée, (de zogenaamde hervormde
godsdienst). Omdat ze van mening waren dat het Roomse geloof de enig ware
godsdienst was, hebben ze alles in het werk gesteld om deze „valse leer‟ met alle
middelen te bestrijden en uiteindelijk helemaal uit te roeien. De leerstellige strijd heeft
al spoedig een politieke dimensie gekregen toen de protestantse leiders ervan
verdacht werden de Franse troon te willen bemachtigen, om van Frankrijk een
protestantse staat te maken.
Vanaf het begin van de vervolging van de hugenoten, maar ook reeds lang daarvoor,
hebben we te maken met een monsterverbond tussen de kerk van Rome en de
Franse staat om andersdenkenden als zijnde vijanden van de kerk en de staat met
wortel en tak uit te roeien. Op deze manier hebben ze van het katholieke geloof een
politieke ideologie gemaakt die als een uiterst effectief instrument gebruikt kon
worden om de machtspositie van zowel de kerk als de staat te waarborgen en te
versterken. De vervolging van de hugenoten kunnen we dan ook het beste typeren
als een strijd van de Macht tegen de macht van de Geest. De eerste slachtoffers van
deze strijd, naast de andersdenkenden zelf, waren de christelijke morele beginselen
van verdraagzaamheid, barmhartigheid en naastenliefde, waarbij de rede plaats
maakte voor emotie en grenzeloos geweld.

De vervolging van andersdenkenden in de Late Middeleeuwen
De uitroeiing van andersdenkenden op aanstichting van de kerk is niet iets dat pas
tijdens de Reformatie, als een reactie erop, ontstaan is, maar is al eeuwen eerder, in
de Middeleeuwen begonnen. En juist in Frankrijk, met de kruistochten, de militaire
campagnes om Jeruzalem „voor Christus‟ op de Moslims te heroveren en ze niet
alleen daar maar ook uit heel Europa te verdrijven. Het is dan ook niet toevallig dat
de eerste van de acht veldtochten van de zogenoemde „ridders van het kruis‟ (10951271) door Paus Urbanus II in Frankrijk is gelanceerd, tijdens het Concilie van
Claremont, met een vurige oproep tot de strijd. Daarmee heeft hij de toon
aangegeven die de christelijke jihad gedurende de volgende zeven eeuwen zou
kenmerken, niet alleen tegen andersgelovigen, maar ook tegen andersdenkende
mede-christenen: vervolging en uitroeiing.4
Ik zal me hier beperken tot de vervolging van mede-christenen, en daarbij de
christelijk geïnspireerde vervolging van de Joden in Europa buiten beschouwing
laten, die onafgebroken voortgeduurd heeft tot het midden van de twintigste eeuw,
met als absoluut dieptepunt de massamoord op 6 miljoen Joden door Nazi-Duitsland
en diens collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog.
De eerste christelijke slachtoffers waren de Waldenzen, ook wel de „Armen van
Lyon‟ genoemd, een beweging die in 1175 in Zuid-Oost-Frankrijk ontstaan is onder
leiding van Petrus Waldus (Pierre Valdèz). Hij was een rijke koopman die al zijn
bezittingen aan de armen heeft gegeven en als prediker rondtrok om het Evangelie
te verkondigen. Omdat hij vond dat iedereen de Bijbel zelf moet kunnen lezen, heeft
hij het Nieuwe Testament laten vertalen in het Occitaans, de volkstaal van Zuid4

Voor een helder overzicht van de kruistochten, raadpleeg Jonathan Phillips, Holy Warriors. A Modern
History of the Crusades, London, 2009.
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Frankrijk. De Waldenzen hebben op grond van de Bijbel de traditionele katholieke
gebruiken en leerstellingen verworpen, zoals de aflaten, de aanbidding van heiligen,
de gebeden voor gestorvenen, de Mariaverering, het vagevuur en de leer van de
transsubstantiatie (wezensverandering van het brood en de wijn van het Avondmaal
tijdens de consecratie in het lichaam en bloed van Jezus). Daarom kunnen zij, in het
licht hiervan, met recht de voorlopers van de Reformatie genoemd worden.
De Waldenzen kregen veel aanhangers, ook onder adellijke families, en zijn
uitgewaaierd naar Noord-Italië en Zwitserland. Daarom heeft de paus in 1184 de
beweging veroordeeld, hun aanhangers uit de kerk gebannen en koning Frans I
aangehitst hen als staatsgevaarlijk te beschouwen en te vervolgen. De koning heeft
zijn soldaten op ze afgestuurd om voor de kerk het vuile werk te doen: duizenden
mensen, mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord, tientallen dorpen met de
grond gelijk gemaakt en honderden mannen naar de galeien gestuurd. In 1488 is een
beslissende grote kruistocht tegen ze ondernomen, maar sommigen hebben het
overleefd door zich terug te trekken in de Alpen. Tijdens de Reformatie hebben velen
zich bij de Calvinistische protestanten aangesloten, wat voor hen echter niet het
einde van de vervolgingen betekende, integendeel, het ergste moest nog komen.
Evenals de Waldenzen werden ook de Katharen (de Zuiveren) bloedig onderdrukt.
Deze godsdienstige beweging is in de 12de eeuw in Occitanië (Zuid-Frankrijk)
ontstaan en floreerde in de 13de eeuw. Ook zij verwierpen de traditionele kerkelijke
gebruiken en leerstellingen, waarbij zij ze zich op het Nieuwe Testament baseerden
en de vroeg-christelijke kerk als navolgenswaardig voorbeeld beschouwden.
Vanwege hun progressieve en vernieuwende ideeën nam hun aantal sterk toe. Geen
wonder dat de kerk hen als een bedreiging zag, een soort contra-kerk, die haar
machtspositie in de samenleving zou kunnen ondermijnen. Hun vervolging, die op
totale uitroeiing was gericht, voltrok zich volgens hetzelfde patroon als in het geval
van de Waldenzen, alleen was ze nog heftiger, grootschaliger en bloediger: de kerk
verklaarde ze tot ketters en de Franse koningen namen de uitroeiing voor hun
rekening, uiteraard in nauwe samenwerking met de geestelijken.
Vanaf 1209 zijn diverse kruistochten tegen hen ondernomen, aanvankelijk onder
leiding van de abt van een monnikenklooster, waarbij o.a. de hele bevolking van de
stad Béziers (naar schatting 20.000 mensen) uitgemoord werd. Deze kruistocht werd
krachtdadig voortgezet na een oproep van de paus om „de Satan in Occitanië te
verslaan‟. In het dorpje Minerve ten zuidoosten van Carcassonne werden 140
Katharen levend verbrand - de eerste brandstapel voor „ketters‟, waar nog velen op
zouden volgen.5
De kruistochten tegen de Katharen zijn in 1216 beëindigd met de verovering van het
Katharenbolwerk Montségur, waarbij 215 mensen op de brandstapel werden gezet.
Sedertdien hebben de overgebleven Katharen hun godsdienst ondergronds
uitgeoefend. Daar reageerde de kerk op door de inquisitie in te zetten, de
bloedhonden van de paus voor de opsporing van „ketters‟. Zij zetten de vervolging
voort totdat de laatste brandstapel voor een Kathaar opgericht werd.6

5

Om een indruk te krijgen van wat er toen werkelijk in Minerve is gebeurd, ga naar:
http://blog.moerland.com/2008/02/04/de-duif-van-minerve/. Ter herdenking van deze moordpartij is
daar een sober monument opgericht.
6
Dat was in 1321 voor een zekere Guillaume Bélibaste in Villerouge-Termenès. In het dorp is een
museum ingericht dat speciaal aan hem en het Katharisme is gewijd.
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Voor de Rooms-katholieke Kerk was de vervolging en uitroeiing van de Waldenzen
en de Katharen een leerschool van hoe met andersdenkenden omgegaan diende te
worden, een voorspel tot de vervolging van de hugenoten.

De vervolging van de protestanten in Frankrijk
Nadat de Duitse kerkhervormer Maarten Luther (1484-1546) in Wittenberg zijn
beroemde 95 Stellingen tegen de Rooms-katholieke Kerk openbaar had gemaakt, is
hij in 1521 door de paus als ketter veroordeeld en in de ban gedaan. Twee jaar later
zijn de eerste protestantse martelaren op de brandstapel omgekomen, en wel op
Nederlands grondgebied. Toen een groep Augustijner monniken, aanhangers van
Luther, waren begonnen in de Nederlanden ruchtbaarheid te geven aan zijn leer,
heeft de inquisitie veertien van hen gevangen gezet en druk op ze uitgeoefend om
zich van hun „dwaling‟ te bekeren. Daarop hebben twaalf monniken hun nieuwe
geloof afgezworen, terwijl er twee, Jan van Esschen en Hendrik Voes, die dat
geweigerd hadden, op 1 juli 1523 op de Grote Markt in Brussel op de brandstapel
zijn gezet. De ironie van het toeval wil dat deze veertien monniken afkomstig waren
uit Enkhuizen, en dat de protestantse gemeente, waarvan Pierre lidmaat was, de
kapel van het voormalige Augustijner klooster als kerkgebouw gebruikte!
De vervolging van de aanhangers van de nieuwe leer kon niet uitblijven. Tijdens het
Concilie van bisschoppen in Trente, Italië (1545-1563), heeft de Rooms-katholieke
Kerk stappen ondernomen om de misstanden en misbruiken binnen de kerk aan te
pakken. Naast deze Contra-Reformatie heeft ze in een reeks van zittingen haar
positie ten opzichte van de Reformatie bepaald en daarbij duidelijk liet blijken hoe
vastbesloten ze was de nieuwe beweging de kop in te drukken. In de besluiten werd
het protestantisme 126 maal in de ban gedaan door het uitspreken van de geijkte
banformule: anathema sit, "degene die dit of dat zegt (dat in strijd is met de besluiten
van het concilie), zij in de ban". Terzelfdertijd werden de traditionele Roomse
„geloofswaarheden‟ bekrachtigd, o. a. de erfzonde, de zeven sacramenten, de leer
van de transsubstantiatie, de aflaten, het absolute gezag van de paus, de verering
van de heiligen en het vagevuur. Ook is besloten dat het Latijn gehandhaafd zou
blijven als de enige taal in de kerk.
Intussen heeft niet alleen de leer van Luther in Frankrijk de aandacht getrokken,
maar begon ook dié van Calvijn in brede kringen ingang te vinden, waardoor veel
hervormingsgezinde katholieken en Franse aristocraten zich bij de hugenoten
schaarden. Dat werd door de katholieken met afkeuring en schrik gade geslagen,
met name toen duizenden protestanten in 1588 in Parijs vier dagen lang feest
vierden en hun uit volle borst gezongen psalmen door de straten lieten galmen. Door
het zingen van de Bijbelse liederen gaven de hugenoten namelijk uitdrukking aan
hun identiteit: ze liepen psalmenzingend door de straten, zongen luidkeels even
buiten de Roomse kerken om de mis te verstoren en zongen psalmen ook wanneer
ze als ter dood veroordeelden op weg waren naar de gevangenis, martelingen
moesten verduren of stervende waren op de brandstapels.7

7

Voor de liefde van de hugenoten voor de Psalmen en het veelvuldige gebruik ervan, kan de lezer het
prachtige boek van Pierre van Enk raadplegen: Frankrijk en de Hugenoten: Drie eeuwen
onderdrukking en verzet, Boekencentrum Zoetermeer, 2009, speciaal bladzijden 112-117. Van dit
boek heb ik dankbaar gebruik gemaakt bij het schrijven van dit hoofdstuk. Dit is trouwens een boek
dat iedere afstammeling van de hugenoten absoluut moet lezen, om te beseffen hoezeer onze wortels
gedrenkt zijn in het bloed en de tranen van de Franse martelaren van het Protestantse geloof.
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De katholieken namen hoe langer hoe meer aanstoot aan de nadrukkelijke uiting
door de protestanten van hun identiteit in het openbaar. Dat wekte steeds maar weer
hun woede en agressie. Daarom besloot koning Hendrik II, op aanstichting van een
kardinaal, om het zingen van psalmen in het openbaar te verbieden, en kondigde
een edict af om het „infame Lutherse gebroedsel te verdelgen‟. Dat was het voorspel
tot een eerste reeks godsdienstoorlogen die drie jaar later zou uitbreken. De
machtige katholieke familie Guise speelde daarbij een leidende rol en haalde de
koning over om de doodstraf te laten uitvoeren voor „hardnekkige‟ protestanten.
Na zijn dood probeerde zijn moeder, Catharina de Medicis, als regentes om de
gemoederen te sussen met een oproep tot een godsdienstgesprek in Poissy bij
Parijs (1661). Vervolgens vaardigde ze een edict uit dat de protestanten toestemming
gaf om hun godsdienstoefeningen buiten de steden te houden. Dat viel slecht bij de
katholieken, die hun afkeur uitten door met name in Parijs de protestanten lastig te
vallen en te intimideren.
De ontplofbare gespannen verhouding tussen de twee bevolkingsgroepen vatte echt
vlam nadat Hertog François de Guise en zijn broer de kardinaal op zondag 1 maart
1562 een bloedbad hadden aangericht tijdens een protestantse kerkdienst in Wassy
ten oosten van Parijs. De hertog werd door de katholieken als een held in Parijs
gehuldigd en sedertdien werd hij hun onbetwistbare leider. Dit bloedbad was het
begin van acht bloedige godsdienstoorlogen gedurende de volgende twee-en-dertig
jaar, waarbij tienduizenden mensen de dood vonden. De gevechten zijn telkens
beëindigd met een edict waarin de protestanten bepaalde rechten kregen om hun
godsdienst uit te oefenen, uiteraard steeds tot ontevredenheid van de katholieken.
Ten einde de verhouding tussen de twee geloofsfracties te verbeteren werd in 1568
de leider van de hugenoten, de edelman Admiraal Gaspard de Coligny aan het hof
benoemd tot raadsheer van de koning. Dat lag in de lijn van de verzoeningspolitiek
van de onmondige Karel IX en zijn moeder, de regentes Catharina de Medicis, maar
de katholieken waren razend en hun leiders zworen hem uit de weg te ruimen en
korte metten te maken met zijn volgelingen.
Intussen was in Duitsland en Zwitserland de Beeldenstorm begonnen, die in 1566
overgeslagen was naar de Nederlanden en Frankrijk. Dat was een uiting van
volkswoede onder hervormingsgezinden als verzet tegen de pracht en praal en de
rijkdom van de Rooms-katholieke Kerk, de verering van beelden en de aanbidding
van heiligen. Daarbij zijn grootschalige vernielingen aangericht in honderden kerken
en kloosters. Alles is kort en klein geslagen: beelden, altaren, doopvonten, bekers,
kelken, kasten met relieken, preekstoelen, orgels, schilderijen en liturgische
gewaden. In de Nederlanden zou dit mede oorzaak zijn van het uitbreken van de
Tachtigjarige Oorlog tegen de Spaanse bezetting (1568-1648). In Frankrijk was dat
olie op het vuur van de godsdienstoorlogen in het hele land, met als absoluut
dieptepunt de zorgvuldig beraamde massamoord op protestanten in Parijs in 1572.

De Bartholomeüsnacht: 24 augustus 1572
Op 22 augustus 1572 is er in de hoofdstad een (overigens mislukte) aanslag
gepleegd op De Coligny, waarna de protestanten onmiddellijk om wraak en
gerechtigheid riepen. Ondanks pogingen van Catharina om de gemoederen tot
bedaren te brengen, besloten koning Karel en zijn katholieke raadgevers in een
geheime vergadering om De Coligny uit de weg te ruimen. En om te voorkomen dat
de protestanten in Parijs wraak zouden nemen, besloten ze om alle vooraanstaande
protestanten te vermoorden, die van heinde en verre naar de hoofdstad waren
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gekomen voor het huwelijk van de dochter van Catharina, Margaretha, met de
protestantse prins Hendrik van Navarra.
De hugenoten hadden hoop geput uit het feit dat De Coligny, één van hun leiders, en
dan ook nog iemand uit een adellijke familie,
doorgedrongen was tot de hoogste kring aan het
koninklijke hof. Maar fanatieke katholieken uit
diezelfde hoogste kring hebben die hoop de kop
ingedrukt, want, dachten ze, als je een monster wilt
uitschakelen, moet je beginnen zijn kop te
vermorzelen: “dood aan De Coligny!” In de nacht van
zaterdag 23 op zondag 24 augustus (vernoemd naar
de „heilige‟ Bartholomeüs) is het sein gegeven voor
de aanvang van het grootste bloedbad in de
geschiedenis van Frankrijk. Onder aanvoering van
Hertog de Guise is De Coligny als eerste vermoord
en is zijn lichaam uit het raam gegooid voor de
voeten van het gepeupel, dat hem onthoofde en de
romp drie dagen lang door de straten van Parijs sleepte. Onmiddellijk na deze moord
gaf De Guise persoonlijk de opdracht tot de slachting: “Dood ze allemaal, want dat is
wat de koning wil!”
In de geschiedschrijving is – mede door de protestantse propaganda – Catharina
altijd afgeschilderd als de eigenlijke initiatiefneemster tot de moord op de
hugenotenleiders, maar dat is onterecht. Dat zij achter de moorden gezeten zou
hebben is beslist niet te rijmen met haar steeds volgehouden verzoeningspolitiek.
Bovendien had zij er alle belang bij dat het huwelijk van haar dochter met de
protestantse prins Hendrik van Navarra als een bindmiddel zou fungeren om een
verzoening tot stand te brengen tussen de twee geloofsfracties. We kunnen hooguit
constateren dat ze niet bij machte was om de moorden te verhinderen.8
Terwijl de slachting in en om het paleis aan de gang was, kamden de soldaten van
De Guise en bendes fanatieke katholieken de logieshuizen in de stad uit op zoek
naar de protestantse gasten; ze vermoorden allen onder de luidkeels herhaalde
kreet: “Dit is wat de koning wil! Dit is wat de koning wil!” Toen brak de hel los. De rest
van de week was Parijs het toneel van gruwelijke mensenslachtingen die „de Seine
rood kleurden‟ met het bloed van vijf- tot tienduizend hugenoten. Vervolgens rolde de
moordgolf over andere steden en dorpen, die tienduizenden verdere slachtoffers
eiste – naar schatting 30.000.
In katholieke kringen werd dit gebeuren met vreugde begroet. De paus, Gregorius
XIII, liet in Rome de „overwinning‟ uitbundig vieren met een Te Deum en andere
lofzangen. Aan Karel en Catharina stuurde hij zijn gelukwensen en liet een speciale
medaille slaan ter herdenking ervan. Bovendien gaf hij de beroemde schilder Giorgio
Vasari opdracht het bloedbad te vereeuwigen met drie muurschilderingen (fresco‟s):
- de aanslag op De Coligny op 22 augustus
- die samenkomst van de bloedraad op 23 augustus
- de moord op De Coligny en andere hugenoten op 24 augustus.9
8

Zie de evenwichtige visie van Pierre van Enk, Frankrijk en de Hugenoten, pp. 229 e.v. en 586.
De fresco‟s van Vasari zijn op Google‟s Afbeeldingen te zien. Ik kon niet controleren of er inderdaad
op de muur bij de fresco‟s heeft gestaan: “De paus stemt in met de moord op De Coligny”. Vergelijk
het artikel: http://bijbelsegeschiedenis.spaces.live.com/blog/cns!F89475F63B1A15BB!626.entry.
9
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In katholieke literatuur wordt veelal beweerd dat de paus het bloedbad zelf niet heeft
goedgekeurd maar alleen de uitkomst ervan, dat de Franse koning de hugenoten
een gevoelige slag had toegediend, want ze zouden voornemens geweest zijn de
troon te bemachtigen. Maar de paus had toch onmogelijk iets kunnen afkeuren waar
hij zo enthousiast op gereageerd en zo uitbundig heeft laten vieren en vereeuwigen.
Hij zou naar mijn mening eerder gedacht hebben: het doel heiligt de middelen.10
Hier is een fotokopie van het derde (en beroemdste) fresco dat in vele boeken over
de hugenoten is afgedrukt zonder dat de schilder wordt genoemd:

De Bartholomeüsnacht in Parijs: de moord op De Coligny en andere vooraanstaande
hugenoten. Rechts boven is te zien hoe De Coligny uit het raam wordt gegooid.

Hendrik IV wordt koning: het Edict van Nantes
Na de Bartholomeüsnacht en het geweld gedurende de daaropvolgende maanden
vluchtten vele hugenoten het land uit, waarmee de vluchtelingenstroom werd
versterkt, die in de Tachtigjarige Oorlog naar de noordelijke Nederlandse provincies
op gang was gekomen. In Frankrijk zelf waren de overgebleven hugenoten hun
verslagenheid en ontreddering te boven gekomen en met een tegenoffensief
begonnen. Ze reorganiseerden zichzelf en vormden een eigen politieke partij om de
Roomse partij, de Liga, het hoofd te kunnen bieden. Op plaatsen waar ze in de
10

Zie bijv. het artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Gregory_XIII en in Catholic Encyclopedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Gregory_XIII.
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meerderheid waren, gaven ze uiting aan hun woede door katholieke kerkgebouwen
aan te vallen en een soort Beeldenstorm uit te voeren waarbij uiteraard ook
slachtoffers vielen.
In Zuid-Frankrijk sloten de grote steden een verbond en verenigden zich in een
federatie: de Verenigde Provinciën van het Zuiden. Koning Karel IX vatte dit op als
een bedreiging voor de troon en stuurde troepen om zijn gezag te laten gelden. Het
hugenotenbolwerk La Rochelle, waar veel vluchtelingen een heenkomen hadden
gevonden (onder wie een groot aantal predikanten), werd maandenlang belegerd.
Omdat de stad niet te veroveren viel, vaardigde de koning een edict uit (1573) om de
protestanten in het zuiden gewetensvrijheid te garanderen en de grote steden toe te
laten hun godsdienst in vrijheid uit te oefenen.
Koning Karel werd opgevolgd door Hendrik III, die onder leiding van Henri de Guise
in 1574 de federatie de oorlog verklaarde. Na twee jaar moest hij echter vanwege de
overmacht van de hugenoten de strijd staken en ze nog meer vrijheid toestaan met
de uitvaardiging van het Edict van Beaulieu (1576).
Weer twee jaar later nam de geschiedenis een onverwachte wending toen de koning
Henri de Guise liet vermoorden, maar spoedig daarna zelf door een monnik in zijn
slaapkamer om het leven werd gebracht. Terwijl hij stervende was, gaf hij zijn
opvolger, de protestantse prins Hendrik van
Navarra (Hendrik IV), het dringend advies
om katholiek te worden ten einde aanvaard
te kunnen worden door de machtige Liga in
Parijs. Om pragmatische en politieke
redenen,
en
aanvankelijk
niet
uit
overtuiging, volgde Hendrik het advies op.
Hij was zich er terdege van bewust dat hij
zich alleen als katholiek in de hoofdstad kon
vestigen. Daarom werd de gevleugelde
uitspraak „„Paris vaut bien une messe‟‟
(Parijs is mij een mis waard) aan hem
toegeschreven. Hoewel het voor de
hugenoten moeilijk was de overgang van de
nieuwe koning tot het katholicisme te
waarderen, waren ze ervan overtuigd dat dit
de enige manier was om profijt te hebben
van hun voormalige leider. Van hem
verwachtten ze dat hij, eenmaal op de
troon, hun zaak zou bevorderen.
Toen hij na enige strijd algemeen geaccepteerd was als de nieuwe koning en hij zijn
machtspositie verstevigd had, vaardigde hij op 13 april 1598 een belangrijk en
gedurfd decreet uit. Daarin werden de rechten en (weliswaar beperkte) vrijheid van
godsdienst voor de protestanten nauwkeurig omschreven: het Edict van Nantes,
genoemd naar de stad Nantes in West-Frankrijk. Het was voorzien van een groen
zegel als teken dat het „eeuwigdurend en onherroepbaar‟ was.
De inhoud komt in het kort op het volgende neer:11

11

Samenvatting ontleend aan H. Bots e.a., Vlucht naar de vrijheid. De Hugenoten in Nederland, De
Bataafse Leeuw, Amsterdam/Dieren, 1985, pp. 15 e.v.
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- Het edict garandeert voor iedereen gewetensvrijheid als een persoonlijke zaak.
- Het Rooms-katholicisme blijft de „officiële‟ religie, maar la réligion prétendue
réformée (de zogenaamde hervormde godsdienst) wordt erkend als een zelfstandige
godsdienst die recht van bestaan heeft naast de „staatsgodsdienst‟. Dat betekent de
afschaffing van de traditionele idee van ‟één koning, één wet en één geloof‟.
- De hugenoten behouden of krijgen de vrijheid om hun godsdienst in het openbaar
uit te oefenen overal waar dat tot 1597 toegestaan was en in gebieden waar de adel
rechterlijke bevoegdheid had, alsook in kastelen van hugenoten.
- Ze krijgen toestemming om op de toegestane plaatsen kerken te bouwen, die ze
echter niet „kerken‟ mogen noemen, maar „temples‟.
- De protestantse godsdienst wordt verboden binnen een grens van vijf mijl rondom
Parijs, in steden van bisschoppen en in het leger, met uitzondering van onderdelen
die onder bevel staan van een protestantse commandant.
- De protestanten zijn verplicht de katholieke feestdagen en huwelijksbepalingen in
acht te nemen en de kerkelijke belasting te betalen.
- Het is hun toegestaan in staatsdienst te treden en zij worden vrijgesteld van
plechtigheden die tegen hun geloofsovertuigingen indruisen.
- In een aantal geheime paragrafen ontvangen ze bepaalde gunsten van de koning:
het oprichten van eigen scholen en opleidingsinstituten, het hebben van een eigen
kerkorde, het houden van plaatselijke kerkvergaderingen in toegestane gebieden,
met uitzondering van landelijke synodes, waar koninklijke toestemming voor nodig
was en vertegenwoordigers van de kroon aanwezig moesten zijn. Ook zou de koning
het traktement van hun predikanten uit de staatskas betalen.
Het was op grond van dit revolutionaire edict en zijn strenge economische
maatregelen ter gezondmaking van de staatsfinanciën, dat de protestanten hem
„Hendrik de Grote‟ genoemd hebben, en „de goede koning Hendrik‟. Onder zijn
bewind beleefde Frankrijk een zekere mate van rust en vrede. Maar dat zou niet lang
duren. Nadat fanatieke katholieken al verschillende (mislukte) moordaanslagen op
hem hadden gepleegd, werd hij in 1610 toch door een monnik vermoord. Zijn zoon
en opvolger, Lodewijk XIII, was toen nog maar acht jaar oud, daarom nam zijn
moeder, de tweede vrouw van Hendrik, Maria de Medicis, als regentes het bewind
over. Zij nam hoe langer hoe meer een vijandige houding aan tegenover de
protestanten en heeft daarmee de weg voorbereid voor Lodewijk om het vermeende
„protestantenprobleem‟ definitief op te lossen. Daartoe aangehitst door katholieke
geestelijken aan het hof, was hij reeds bij zijn troonsbestijging vastbesloten om met
wapengeweld een eind te maken aan het streven van de protestanten naar
geestelijke en politieke onafhankelijkheid.
De feitelijke macht was in de handen van Armand du Plessis, Hertog van Richelieu,
beter bekend als Kardinaal Richelieu, die vanaf 1621 verschillende veldtochten
ondernam om de protestanten in het zuiden te onderwerpen en het katholieke gezag
te herstellen. De meeste van de steden die krachtens het Edict van Nantes een
zekere autonomie hadden, moesten voor het militair geweld zwichten en zich
overgeven. De overgave in 1629 van de havenstad La Rochelle, na een beleg
waarbij 20.000 mensen van honger omkwamen, luidde het einde in van de politieke
macht en de voorrechten van de Franse protestanten.
De koning en zijn kardinaal-veldheer ondernamen direct daarna nog een laatste
veldtocht in het zuiden om de hugenoten met meedogenloos geweld te onderwerpen.
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De vijandelijkheden werden beëindigd met de sluiting van de vrede van Alès in juni
1629. Zoals verderop in mijn verhaal zal blijken, was het tijdens deze oorlog dat de
grootvader van Pierre, Abram Labuscagne, uit zijn oorspronkelijke woonplaats in dat
oorlogsgebied moest vluchten naar een veiliger plaats bij Bergerac.
De volgende dertig jaar was voor de hugenoten een periode van betrekkelijke rust;
de twee geloofsfracties verdroegen elkaar en leefden in redelijke harmonie. De
„verdraagzaamheid‟ van de kant van de katholieke machthebbers was echter niet van
harte, want op allerlei manieren boycotten ze de protestanten economisch en
maatschappelijk, en probeerden ze steeds de bepalingen van het Edict van Nantes
te omzeilen. Ook werden de protestanten hoe langer hoe meer lastig gevallen door
priesters die als zendelingen hen wilden bekeren tot het „ware‟ geloof. Dergelijke
missionaire activiteiten werden aanvankelijk zonder het gebruik van geweld
uitgevoerd, maar dat zou onder het bewind van Lodewijk XIV veranderen.

Het schrikbewind van Lodewijk XIV
Na zijn dood werd Lodewijk XIII in 1643 formeel opgevolgd door zijn vijfjarige zoon
Lodewijk, terwijl zijn moeder het bewind overnam. De feitelijke macht was echter in
handen van Kardinaal Mazarin, totdat Lodewijk XIV (portret uit 1661) zichzelf tot
koning kroonde en zijn moeder verbannen werd. Hij werd
sterk beïnvloed door katholieke geestelijken aan het hof wier
ideaal was: Eén koning, één wet en één geloof voor alle
onderdanen. Daar speelde Lodewijk op in en beschouwde
zichzelf als een priester-koning die geroepen was om in
Frankrijk als Gods „gezalfde‟ en plaatsvervanger te regeren.
Vanaf het begin ontpopte hij zich als een absolute vorst die
boven de wet stond en alle macht over het volk had.
Daarnaast had hij het vermogen mensen te imponeren,
vooral met de pracht en praal van zijn paleizen en zijn
hofhouding. Daarom hebben zijn bewonderaars hem „de
Grote koning‟, „de Allerchristelijkste Koning‟ en „de Zonnekoning‟ genoemd. Hij was
immers de man die het licht was in de duisternis van de protestanten en over de
ketters had getriomfeerd. Van meet af aan voerde hij een beleid om als verdediger
van het „ware‟ geloof de twee geloofsfracties in het land te verenigen tot één
geloofsgemeenschap, een ideaal dat Kardinaal Richelieu reeds koesterde.
In de praktijk betekende dit dat alle protestanten bekeerd moesten worden tot het
katholieke geloof. De Roomse geestelijken en de georganiseerde priesterordes
werkten er enthousiast en ijverig aan mee door bekeringsveldtochten op touw te
zetten en met felle preken haat te zaaien en mensen tegen de hugenoten op te
hitsen. Ook is er gebruik gemaakt van allerlei lokmiddelen en omkoperij om ze hun
geloof te laten afzweren.
Omdat ze weinig succes hadden, werd er gaandeweg hoe langer hoe meer van
intimidatie en geweld gebruik gemaakt. Daartoe organiseerde Lodewijk de politie en
riep een netwerk van spionnen in het leven om hem te informeren over de activiteiten
van de protestanten zodat hij ze effectief tot bekering kon dwingen. Zijn trawanten
moesten alles in het werk stellen om de bepalingen van het Edict van Nantes buiten
werking te stellen en de protestanten nieuwe beperkingen op te leggen, o.a. door
kerken af te breken en godsdienstige samenkomsten te verbieden.
Bepaalde beroepen, vooral die in de staatsdienst, werden voor hen verboden
verklaard. Hun vertegenwoordiging in de verschillende parlementen (gerechtshoven)
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werd afgeschaft, scholen werden onder toezicht van priesters gesteld en de pers
werd streng gecontroleerd op protestantse propaganda en sympathie met de ketters.
In 1682 vaardigde de Assemblée du Clergé (Synode van de Rooms-katholieke top)
een Avertissement (Aanmaning) uit, waarin er een klemmend oproep aan de
protestanten werd gedaan om zich te bekeren, anders zouden strengere en hardere
maatregelen dan ooit tevoren tegen ze genomen worden. Deze dreigende taal zou
spoedig in daden omgezet worden: de invoering van de dragonnades, die zou blijken
het meest effectieve en meest gevreesde bekeringsmiddel te zijn.12
De dragonders waren soldaten van de lichte cavalerie, vaak gerekruteerd uit
veroordeelde misdadigers, die ingekwartierd werden bij mensen die hun belasting
niet betaalden. Reeds in 1681 werden ze door de intendant René de Marillac met
groot succes ingezet tegen de protestanten in Poitou, waarna Lodewijk er groen licht
voor gaf. De ingekwartierde soldaten hadden de opdracht de protestanten met alle
denkbare middelen te terroriseren, mishandelen en martelen om ze te dwingen hun
geloof af te zweren en zich tot het katholicisme te bekeren. Ze hadden vrij spel en
waren aan niemand verantwoording verschuldigd. Daardoor konden ze met veel
fantasie de meest verschrikkelijke methoden ontwikkelen om hun doel te bereiken.
Daar zal ik in een volgend hoofdstuk meer over vertellen, want uit dagboeken en
verslagen uit die tijd hebben we daar veel informatie over. Hier kan volstaan worden
met de constatering dat weinig mensen er tegen bestand waren, waardoor mensen
bij duizenden hun geloof afzworen om niet langer blootgesteld te worden aan de
verschrikkingen. Duizenden anderen verlieten het land. Ondanks vele protesten uit
het buitenland, met name uit Engeland, werden de dragonnades nog tientallen jaren
met succes voortgezet. De bittere ironie van deze methode van bekering is dat de
Roomse kerk er geen voordeel van had, omdat de „nieuwe bekeerden‟ in feite in hun
hart protestants gebleven waren en alleen voor de schijn uiterlijk als katholiek
doorgingen en dus geen aanwinst voor de kerk waren.

Het Edict van Fontainebleau vervangt het Edict van Nantes
Toen Lodewijk XIV in 1685 besloot het Edict van Nantes af te schaffen, waren de
bepalingen betreffende de rechten van de protestanten al zodanig uitgehold dat de
opheffing ervan niets meer dan een formaliteit was. Hij was van mening dat het
slechts bedoeld was de protestanten te helpen om zich te bekeren en dat het
overbodig was geworden nu „het beste en grootste deel van onze onderdanen‟ het
katholieke geloof omhelsd had. De afschaffingsceremonie bij gelegenheid van de
plechtige ondertekening van het Edict van Fontainebleau op 18 oktober had een
diepe symbolische betekenis: nu is het uit met de vrijheid van godsdienst. Het
beslissende keerpunt in de geschiedenis was dus niet zozeer de afschaffing van het
ontkrachte Edict van Nantes, maar de afkondiging van het Edict van Fontainebleau.13
Dat was de eerste keer in de Franse geschiedenis dat een edict op deze manier is
afgeschaft. Onder aanvoering van geestelijken heeft het katholieke volksdeel het
nieuwe edict dansend van vreugde begroet en de koning overladen met
dankbetuigingen en lofprijzingen. Zijn bedoeling was om het werk van zijn vader af te
maken en de hugenoten een laatste nekslag toe te dienen door hun
godsdienstvrijheid definitief in te trekken en hun burgerrechten in te korten.
12

Het woord dragon komt zowel in het Frans als in het Engels voor in de betekenis van „draak‟, maar
ook als militaire term voor een bepaalde krijgsafdeling: in het Engels is een dragoon, een voetsoldaat
(ook bereden) bewapend met een karabijn (kort-loop geweer).
13
Zie Pierre van Enk, Frankrijk en de Hugenoten, pp. 467-476.
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De algehele uitroeiing van het protestantisme was voor Lodewijk de „definitieve
oplossing‟ van de „protestantse kwestie‟, evenals later voor Adolf Hitler de totale
uitroeiing van de Joden de Endlösung van de Judenfrage was. Als Lodewijk ooit
dacht dat het protestantisme dan als vanzelf zou verdwijnen, dan heeft de
geschiedenis hem ongelijk gegeven.
De twaalf artikelen van het Edict van Fontainebleau en een reeks opeenvolgende
bepalingen hielden het volgende in:
- Alle predikanten moeten hun geloof afzweren
of binnen 14 dagen het land verlaten. Wie dat
weigert, krijgt levenslange gevangenisstraf.
- Protestantse scholen dienen gesloten en nog
bestaande kerken afgebroken te worden.
- Kinderen van protestantse ouders moeten
door priesters worden gedoopt en kinderen van
vijf tot zestien jaar moeten bij hun ouders
weggehaald en in kloosters opgevoed worden.
- Mensen die het land verlaten hadden, mogen
binnen veertien dagen terugkeren en moeten
hun geloof afzweren; doen ze dat niet, dan
worden hun bezittingen verbeurd verklaard.
- Niemand mag Frankrijk verlaten, tenzij met
toestemming van de koning. Wie dat toch doet,
riskeert levenslang of de galeien.
- Wie aan iemand hulp biedt om het land te
verlaten, kan de doodstraf krijgen.
- Wie een geheime protestantse bijeenkomst
bijwoont, riskeert levenslang of de doodstraf.
Standbeeld van Lodewijk de Grote, geëerd als de koning die de ketters vertrapt.

Na de proclamatie van het edict hebben meer dan 600 predikanten het land verlaten,
van wie 363 naar Nederland zijn uitgeweken. Onder hen was ds. Pierre Roufrange,
de latere predikant van de Waalse kerk in Enkhuizen, waar Pierre en zijn vrouw
lidmaat van zouden worden. De achtergebleven dominees hebben hun werk
inderdaad ondergronds gecontinueerd, van wie velen verraden werden en de rest
van hun leven in de beruchte kerkers moesten slijten.
Duizenden mensen zijn tot het katholicisme „overgegaan‟ en een dubbelleven gaan
leiden, of het land uit gevlucht. Van deze vluchtelingen zijn ook weer enige
honderden onderweg opgepakt en tot levenslange gevangenisstraf of de galeien
veroordeeld. Samson Labuscagne, een neef van Pierre, was één van de
ongelukkigen die de Franse grens niet mochten oversteken. Het tragische verloop
van zijn geschiedenis zal ik in een later hoofdstuk uitvoeriger beschrijven.
Ook na de dood van Lodewijk XIV in 1715, die in de geschiedschrijving de nieuwe
Constantijn‟ of „de Tweede Karel de Grote‟, genoemd werd, is de onderdrukking en
vervolging van de hugenoten toch nog voortgezet. Aan het Edict van Fontainebleau
zijn voortdurend nieuwe bepalingen toegevoegd die er voor gezorgd hebben dat de
protestanten in Frankrijk nooit meer ook maar de geringste vrijheid van geweten en
godsdienst hebben gehad. Die vrijheid hebben ze pas gekregen bij de grote revolutie
van 1789 (bekend als de Franse Revolutie), maar in dat stadium waren hun
gelederen al erg uitgedund. Desondanks is het protestantisme in Frankrijk blijven
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voortleven. Tot op de dag van vandaag zijn er nog rond een miljoen leden. Zij zijn als
een lichtend baken in de sterk geseculariseerde, vervallen „katholieke‟ samenleving
die de godsdienstoorlogen daar als erfenis nagelaten hebben.
De Franse Revolutie heeft de autocratische monarchie afgeschaft en - mede als
reactie op het dogmatische autoriteitsgeloof – een eind gemaakt aan de
vanzelfsprekende inmenging van de kerk in staatszaken en het gebruik van het
christelijke geloof (sedert de tijd van Constantijn de Grote) als politieke ideologie ter
ondersteuning van haar machtsmonopolie.
Dat was de eerste beslissende stap om te komen tot de scheiding van kerk en staat
en de vorming van een democratische rechtsstaat waarin alle mensen voor de wet
gelijk zijn en iedereen gewetens- en godsdienstvrijheid geniet. Even belangrijk was
dat deze revolutie een fundamentele mentaliteitsverandering in Europa heeft
ingeluid, die mede onder invloed van de Verlichting en het Humanisme op gang was
gekomen. Dat zou leiden tot een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat
en waarbij uitgegaan wordt van de waarde en de rechten van de mens. De mooiste
vrucht van de revolutie was dan ook de Verklaring van de Rechten van de Mens en
de Burger (Parijs, augustus 1789), waarin de onvervreemdbare rechten van de
Franse burgers werden geformuleerd.14 Deze nog beperkte nationale verklaring zou
iets meer dan twee eeuwen later opgevolgd worden door de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens, geproclameerd door de Verenigde Naties in 1948.15
De mensenrechten zijn vervolgens in nationale grondwetten en internationale
verdragen vastgelegd. Daarmee is datgene bereikt waar de hugenoten eeuwen lang
onnoemelijk veel voor geleden en gestreden hebben en waarvoor velen hun leven
hebben gegeven. Daarvoor eren we hen en betonen we hun onze hulde en
dankbaarheid, want het is krachtens deze verworvenheden dat wij, hun nazaten, in
beschaafde democratische landen in vrijheid kunnen leven.

14
15

Vertaling op: http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen.
Voor de volledige verklaring, kijk op: http://www.un.org/en/documents/udhr/.
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2. Onze Franse naam: spelling, uitspraak en betekenis
Spelling en uitspraak
In Zuid-Afrika zijn alle dragers van de naam Labuscagne, Labuschagne en andere
varianten, nazaten van één enkele stamvader, Pierre
Labuscaigne, die in 1711 voet aan wal zette in Kaap de
Goede Hoop. Zelf heeft hij op alle voorhanden zijnde
documenten zijn achternaam bij het zetten van zijn
handtekening steeds op deze wijze gespeld (zie verder
beneden). Maar helaas heeft de geschiedenis van de
afgelopen drie eeuwen zijn nazaten met verschillende
spellingen belast. Dat komt doordat er in de 17-19de
eeuw nog geen gestandaardiseerde „officiële‟ spelling
van familienamen was en men een naam gewoon
afgaande op het gehoor schreef. In archiefstukken uit
die tijd komen vaak twee of drie verschillende spellingen
van één en dezelfde naam voor. De scriba‟s van
kerkelijke stukken en secretarissen van notariële documenten handelden maar naar
eigen goeddunken en namen het niet zo nauw met de spelling. Daarom is het
moeilijk om de eigenlijke of oorspronkelijke spelling te achterhalen.16
In de archieven in Europa en Zuid-Afrika heb ik de volgende spellingen aangetroffen:
In Frankrijk: Labuscagne, La Buscagne, Labuscanye, Labuscanie, Labusquanie,
Labuscagnie, Labuscaigne en Labuscaygne.
In Zwitserland en Duitsland: Labouscaille en Labuscaille (beide komen slechts één
keer voor; uitspraak: Laa-boes-kaai-je).
In Nederland: Labuscagne, La Buscagne, de la Buscagne, Buscagne / la,
Labuscaigne, la Buscaigne, Buscaigne / la, de la Buscaigne, Labocagne, Labuscaig,
Labussaigne. Van de familienaam van de vrouw van Pierre, Bacot komen ook
verschillende spellingen voor: Baco, Baccot, Bacoth, Bakot en Bacquot.
In Zuid-Afrika: Labuscagne, Buscagne, Labus Canye, Labescanje, La Buscagne, de
la Buscagne, La Bocagne, de la Boscanje, Labuscaigne, de La Buscaigne,
Labussaigne, La Boscagne, Labuscagnie, Labusschagne, Labússchagne,
Labuschanie, Labushagne, Labuschagne, Labuschaigne en Labuschagné.
De enige manier om de originele vorm te achterhalen is door nauwlettend na te gaan
hoe onze voorouders hun naam in hun handtekening hebben gespeld. Dat geeft enig
houvast, want je handtekening is immers deel van je identiteit en die bepaal je zelf.
Daarom had en heeft iedereen het recht zelf de gewenste spelling te kiezen. Zover ik
op basis van de bewaard gebleven documenten kon opmaken, zijn onze voorouders
in hun handtekening de door hen gekozen spelling steeds blijven gebruiken.
Labuscagne en de variant La Buscagne zijn zonder twijfel de oorspronkelijke
spelling, zoals ik verderop zal aantonen. De spelling Labuscaigne is blijkens de
bewaard gebleven archiefstukken, voor het eerst gebruikt door de vader van Pierre in
zijn handtekening E. Labuscaigne. Deze spelling heeft Pierre overgenomen en
voortgezet. Het is een latere variant op basis van de uitspraak, want de ai-schrijfwijze
is taalkundig makkelijk te verklaren als de fonetische spelling van de a die als een
16

Het familiewapen is in 2010 ontworpen door de Labuschagne Familiebond. Uiteraard berust het niet
op adeldom, eerder op de edele geaardheid en morele grootheid van onze hugenootse voorouders.
Het hugenotenkruis symboliseert hun protestantse geloof; het wagenwiel is het symbool van de
pioniersgeest van de hugenoten in Zuid-Afrika; de baobab symboliseert hun verworteling in Afrika.
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diftong gehoord is. Ook in het Nederlands (en in het Afrikaans) hoor je de a-klank
vaak als een ai uitgesproken in woorden als handje / haindje, tandje / taindje,
kraantje / kraaintje, zaadje / zaaidje, en niet te vergeten, campagne / campaigne,
oranje / orainje en champagne / champaigne.
De spelling met sch, Labuschagne / Labuschaigne, vertegenwoordigt een nog latere
versie, die nergens in Europese documenten te vinden is, maar pas in de Kaap is
ontstaan op grond van de Nederlandse schrijfwijze van de sc/sk-klank als sch. Dit
betekent dat de sch-spelling een typisch Kaaps-Hollands verschijnsel is, waarbij de
Franse uitspraak La-buus-ka-nje, in de spelling verhollandst is. Dat gebeurde naar
analogie van Afrikaanse woorden als skaap, skip en skoen, die destijds nog volgens
de Nederlandse spelling geschreven werden als schaap, schip en schoen. Zo is de
naam Labuscagne weliswaar consequent uitgesproken als Labuskanje, maar
geschreven als Labuschagne. Deze vorm van de naam zou in de meeste Europese
landen op zijn Frans uitgesproken worden als La-buu-sja-nje, behalve in Duitsland en
Zwitserland waar ik altijd Laboesjanje hoor zeggen.
Volgens de Engelssprekende Labuschagnes wordt de naam ook in het Engels op
verschillende manieren uitgesproken. In Zuid-Afrika, waar de Afrikaanse uitspraken
dagelijks gehoord kunnen worden, wordt de uitspraak Laboo-skag-nee en Labooshain gebruikt. In Engelstalige landen komt Laboo-sky voor, maar de meest
gangbare uitspraak is Laboo-shain, naar analogie van de Engelse uitspraak van
Franse woorden als Champagne (uitspraak: shampain) en campagne, „veldtocht‟
(schrijfwijze campaign en uitspraak: campain).
Niemand zou Franse woorden als Champagne, campagne en compagnie ooit
uitspreken als, Sjam-pag-nie, kam-pag-nie en kom-pag-nie, maar dat is precies wat
met de uitspraak van de naam Labuschagne in de loop van de tijd in Zuid-Afrika is
gebeurd toen het als La-bus-kag-nie uitgesproken werd. Dat is te wijten aan het feit
dat de taal van de hugenoten daar nooit een officiële taal is geweest en daardoor al
snel niet meer bekend was. Deze lelijk verbasterde, on-Franse uitspraak is daar
helaas de meest gangbare geworden. We kunnen het alleen maar betreuren dat de
fonetische spelling Labuscanje / Labuscainje in de Kaap van de 18de en 19de eeuw
nooit ingang heeft gevonden. Jammer dat onze voorouders Franse woorden als
Champagne en campagne op een correcte wijze hebben verafrikaanst tot Sjampanje
en kampanje, maar onze naam niet naar analogie daarvan als Labuskanje gespeld
hebben. Maar, zoals het spreekwoord luidt, gedane zaken nemen geen keer.
Precies wanneer onze naam voor de eerste keer met sch geschreven werd, weten
we sinds kort op grond van twee arbeidscontracten uit 1729 en 1730, waarin
François, de jongste zoon van Pierre, zijn handtekening gezet heeft als Frans
Labusschagne (zelfs met tweemaal een „s‟!). Tegen het einde van de 18de en het
begin van de 19de eeuw was deze verhollandste spelling al in brede kringen in de
Kaap in zwang gekomen naast de oorspronkelijke schrijfwijze Labuscagne / La
Buscagne en Labuscaigne / La Buscaigne die daar nog steeds voorkomt. Met de
Grote Trek uit de Kaap naar het noorden, vanaf ongeveer 1830, hebben de
Afrikaanse Boeren, ook Voortrekkers genoemd, de spelling Labuschagne
meegenomen, die in Natal en de republieken Transvaal en Oranje Vrijstaat de
gangbare schrijfwijze werd.
In mijn eigen afstammingslijn heb ik de spelling Labuschanie onder ogen gekregen in
een document uit ongeveer 1801 waarin de handtekening staat van Casper Jeremias
(„de Oude‟ van de vijfde generatie). De reden waarom hij de g wegliet is ongetwijfeld
omdat hij de oorspronkelijke Franse uitspraak La-bus-ka-nje in gedachten had, die hij
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uitsprak als La-bus-ka-nië / La-bus-ka-njië en op zijn manier weergaf met
Labuschanie. Als enige in mijn familie heeft mijn vader er steeds op gestaan dat
onze naam op zijn Frans uitgesproken wordt. Daarin heb ik hem gevolgd en deze
traditie voortgezet, ook al hebben sommigen mij, toen ik nog in Zuid-Afrika woonde,
soms willen verbeteren: “Jy bedoel seker Labbeskagnie”.
Ik vind dat iedereen de naam maar moet uitspreken zoals hij/zij die in de familie heeft
leren kennen. In ieder geval mogen de spelling en uitspraak van de naam onder de
nazaten van Pierre geen twistappel worden. In dit verband is het goed om te weten
dat de historische ontwikkeling van de spelling met redelijke zekerheid vaststaat als
Labuscagne > Labuscaigne > Labuschagne (en verdere varianten). Wat ook
vaststaat is dat Pierre in Nederland zowel als in Zuid-Afrika steeds de spelling
Labuscaigne heeft gebruikt. Dat zijn nazaten in Zuid-Afrika minder vasthoudend
waren en diverse spellingen en uitspraken gebruikten, is een onveranderbaar
historisch gegeven. Dit geldt trouwens ook voor de nakomelingen van andere
hugenoten, die met dezelfde spellings- en uitspraakproblemen geconfronteerd
worden. Ik denk aan namen als Blignault/Blignaut (in het Frans uitgesproken als
Blienjoo; in het Afrikaans Blignout of Bliggenout) Bruwer (Frans: Bruère), Cronjé
(Cronier), Fouché (Foucher), Jordaan (Jourdan), Nortjé (Nortier), Pienaar (Pinard),
Viljoen (Villion), De Villiers/Villiers en Viviers (beide op twee manieren uitgesproken)
en Theron (Thouron/Therond).
Wat de voornaam van stamvader Pierre betreft, is het interessant om te zien dat hij in
Nederland, waar hij meer dan veertien jaar heeft gewoond, in zijn handtekening
steeds zijn doopnaam gebruikte. Gaandeweg gingen zijn vrienden in Enkhuizen hem
echter Pieter noemen. Zo werd hij dan ook als werknemer van de VOC in 1711
ingeschreven als Pieter Labuscagne. In de Kaap hield hij zich voor zijn handtekening
strikt aan de spelling van zijn achternaam als Labuscaigne, maar in diverse
documenten gebruikte hij als voornaam Pietre (sic!), een kleine tegemoetkoming aan
de algemeen gebezigde verhollandste vorm Pieter.
In zijn handtekening heeft hij zijn achternaam steeds als één woord geschreven, zij
het dat hij in de Kaap soms de c - volgens de mode van die tijd - midden in een
woord groot geschreven heeft: LabusCaigne.
In de archiefstukken van de Franse kerk in Enkhuizen staat de handtekening van
Pierre als Pierre Labuscaigne op niet minder dan drie documenten. Het blijkt een
zorgvuldig geschreven, ontwikkelde handtekening te zijn van een geletterde man met
een bescheiden karakter. Eén van die archiefstukken is de registratie op 17 Oktober
1706 van de doop van Jean Labuscaigne, de oudste zoon van Pierre. Hier volgt een
fotokopie van dit prachtige document, met mijn transcriptie en vertaling:
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Batéme
de Jean
Labuscaigne

Doop
van Jean
Labuscaigne

Le Dimanche 17 Octobre 1706. a Enchuysen
dans l’Église apres midy. Le fils de Pierre
Labuscaigne et Marie Anne Bacot sa
femme, né du jour d’hier 16 de ce mois et an
a été batisé par Monsieur Roufrange Pasteur
de cette Eglise presenté et nommé Jean par
Pierre Labuscaigne son pere, represantant Jean Belier et Elisabeth
Bacot tante dudit Enfant.
Pierre Labuscaigne
Roufrange Pasteur
L.Paysant. Scribe
Zondag 17 Oktober 1706 te Enchuysen
in de Kerk des middags. De zoon van Pierre
Labuscaigne en Marie Anne Bacot, zijn vrouw,
geboren gisteren de 16de van deze maand en dit jaar.
Hij is gedoopt door Dhr Roufrange Predikant
van deze Kerk, gepresenteerd en Jean genoemd door
Pierre Labuscaigne zijn vader, vertegenwoordigend Jean Belier en Elisabeth Bacot,
tante van genoemd kind.
Pierre Labuscaigne
Roufrange Predikant
L.Paysant. Scriba

In dit document komt de door de scriba gebruikte spelling van de familienaam precies
overeen met de spelling van Pierre in zijn handtekening.

Betekenis en herkomst van onze naam
Volgens de algemeen aanvaarde opvatting over de etymologie van de naam
Labuscagne zou het afgeleid zijn van het Franse woord bocage (oud-Frans boscage)
dat „wallenlandschap‟ of „bosje, groep geboomte, bos, woud‟ betekent, waarbij
specifiek verwezen wordt naar het Afrikaanse „bosgasie‟ / „boskasie‟, „ruig begroeide
gebied‟ / „woeste, ruie haregroei‟. De term le boscage (een mannelijk woord) zou
ontwikkeld zijn tot la buscagne (een vrouwelijk woord!) en La Buscagne zou dan
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dezelfde betekenis hebben als Van den Bosch, Van der Woude en Van der Walt.17
Het feit dat la Boscagne sporadisch in de Kaap is gesignaleerd, mag mijns inziens
niet als argument ter ondersteuning van deze etymologie worden gebruikt, omdat we
hier te maken hebben met de willekeurige schrijfwijze van een toevallige schrijver.
De vermeende ontwikkeling van boscage (m.) tot buscagne (vr.) is, taalkundig
beschouwd, verre van overtuigend. Bovendien komt de veronderstelde naam De la
Buscagne in geen enkel archiefstuk in Frankrijk voor. Daarom acht ik deze
etymologie onwaarschijnlijk. De Franse historicus en genealoog, René Costedoat, is
van mening dat Labuscagne een Occitaanse naam is (de taal van Zuid-Frankrijk,
verwant aan het Spaans, ook Langue d‟Oc of Languedoc genoemd) en te vergelijken
met namen als Buscaio, Buscalho, Buscango, Bussaio, Buchelho en Buschilho.
Achter al deze namen zou volgens hem de betekenis schuilgaan van „droog takje‟,
„houtspaander‟, „schaafkrul‟, „splinter‟.18
Zelf ben ik van mening dat we te maken hebben met een oude Occitaanse
woordstam die nog steeds in het Spaans bestaat: het werkwoord buscar, „zoeken,
speuren, opsporen, op jacht gaan‟, en het (vrouwelijke) zelfstandige naamwoord la
busca, „zoektocht‟, „speurtocht‟, „jachttocht‟, dat verder ontwikkelde tot „de plaats
waar je zoekt of op jacht gaat‟, „jachtgebied‟, „jachtgrond‟.19
In Zuid-Frankrijk en Italië komt het woord busca nog steeds in plaatsnamen voor,
bijvoorbeeld, Busca Malo, Le Busca, Chateau du Busca-Maniban, Busca in NoordWest-Italië, en uiteraard ook de plaatsnaam La Buscagne in Frankrijk! Aan la busca
is vervolgens de uitgang –agne/aigne toegevoegd, met de betekenis „wat er bijhoort‟,
„wat toebehoort aan‟. Volgens de historicus en naamkundige, Michel Rateau (in een
mondelinge mededeling), heeft de uitgang de betekenis van „breed‟, „uitgebreid‟.20
Deze uitgang komt in meerdere Franse woorden voor: c(h)ampagne, „platteland‟,
afgeleid van camp, „kamp‟, en montagne, „gebergte‟, afgeleid van mont, „berg‟, en in
de familienaam Montagne / Montaigne. Daarom zou de naam Labuscagne mogelijk
„Behorend bij de Jachtgrond‟ kunnen betekenen.
Dat brengt ons bij de vraag naar de herkomst van de naam. Tot voor kort was het
ons niet bekend dat er een plaats in Frankrijk was met die naam: La Buscagne in het
Departement Lot-et-Garonne, ongeveer 120 km ten zuiden van Bergerac. Het dorpje
komt alleen in gedetailleerde landkaarten van Frankrijk voor, maar is met behulp van
Google Maps te zien, door La Buscagne, 47600 Moncrabeau in te typen.
Omdat er een onmiskenbare taalkundige verwantschap is tussen de familienaam en
de plaatsnaam La Buscagne / Labuscagne, ligt het voor de hand aan te nemen dat
de familienaam aan deze plaats ontleend is. Het is bekend dat in Europa
familienamen vaak ontleend zijn aan de plaats waar de familie oorspronkelijk
vandaan komt, zoals bijv. Van Deventer (afkomstig uit Deventer) en Van Niekerk
(afkomstig uit Niekerk). In Europa is een plaatsnaam altijd ouder dan de daarmee

17

Dit is de opvatting van F.J. Labuschagne, Die Labuschagnes…waarvandaan en waar het hulle
meetsnoere geval?, Potchefstroom 1981, p. 10. Voor „bosgasie‟ / „boskasie‟, zie F.F. Odendal, e.a.,
HAT Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, Preskor, 1997.
18
In een persoonlijk schrijven.
19
Het Spaans Woordenboek van Kramers geeft als betekenis van la busca „(het) zoeken; speurhond;
drijfjacht, klopjacht‟.
20
Evenals René Costedoat is Michel Rateau historicus en genealoog. Hij heeft als onomasioloog in
het bijzonder onderzoek gedaan naar Franse plaatsnamen in Zuid-Afrika. Zie zijn website:
http://arnaud.aurejac.free.fr/rateau.htm.
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samenhangende familienaam, anders dan in Zuid-Afrika, waar vele plaatsnamen juist
ontleend zijn aan familienamen.
Enkele maanden voordat ik dit schreef, heeft Rateau me van het bestaan van het
dorp op de hoogte gebracht. Spoedig daarna ging ik met mijn zoon op een bedevaart
naar Frankrijk om onze „plaats van oorsprong‟ te bezoeken.

De wegwijzer naar het dorpje, 4 km ten
Bart Labuschagne in La Buscagne, 2010.
De huizen zijn duidelijk gebouwd met eerder zuiden van het stadje Moncrabeau, in het
departement Lot-et-Garonne.
gebruikte stenen.

Bij ons bezoek aan het dorpje waren we diep onder de indruk van dit idyllische plekje
waar de oudste wortels van onze familie liggen. Het was voor ons een emotionele
belevenis om onderweg de wegwijzer “La Buscagne” te zien staan en de twee
naamborden “Labuscagne” bij de toegangswegen tot het dorp.

Het naambord bij de ingang van het dorp.
Zo‟n bord staat ook aan de zuidkant.

Rechts is een hoop stenen te zien die
afkomstig zijn van een ouder gebouw.

De indruk die ik van de ongeveer vijftien huizen van het dorp kreeg was dat ze
gebouwd zijn van stenen afkomstig van gebouwen die er eerder hadden gestaan. In
een land dat zoveel geweld heeft gekend werden vaak huizen en hele dorpen met de
grond gelijk gemaakt. Op die plaatsen herbouwde men veelal de huizen met
gebruikmaking van het puin. Het ligt voor de hand te denken dat het oorspronkelijke
dorp Labuscagne ooit verwoest is geweest – best mogelijk tijdens de
godsdienstoorlogen – en later herbouwd. Of dat zo is, kan alleen door archeologisch
en historisch onderzoek vastgesteld worden.
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Als deze stenen konden spreken, zouden ze ons de geheimen rond het verblijf van
onze voorouders aldaar kunnen onthullen. Maar de stenen zwijgen; het enige dat we
daar hoorden was het gesuis van de eeuwige stilte die over de geschiedenis is
neergedaald, af en toe onderbroken door het getjilp van vogeltjes.
De wegwijzer en het naambord laten zien dat de twee verschillende schrijfwijzen
zonder problemen naast elkaar gebruikt werden. De los van elkaar geschreven vorm
La Buscagne is echter nooit, voor zover we weten, door onze Franse familie gebruikt,
evenmin als De la Buscagne, hoe deftig dat ook moge klinken.
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3. Op zoek naar Pierre’s plaats van herkomst in Frankrijk
De traditionele opvatting – die in alle boeken en artikelen uit de vorige
eeuw aangetroffen wordt – is dat Pierre afkomstig zou zijn uit Pontacq,
een dorp ten oosten van Pau in de noordelijke uitlopers van de
Pyreneeën. Deze streek stond vanouds bekend als de provincie Béarn,
tegenwoordig onderdeel van het departement Pyrénées Atlantiques.
Bergerac Deze veronderstelling berust enkel en alleen op het verschijnsel dat de
hugenoten in de Kaap veelal hun „plaas‟ vernoemd hebben naar hun plaats van
herkomst in Frankrijk, bijv., Picardie, Laborie, La Bri, La Motte, La Concorde, Nantes,
La Provence, Orleans, enz.21 En omdat Pierre het stukje grond dat hij in Paarl
toegewezen heeft gekregen Pontac heeft genoemd, is zonder meer geconcludeerd
dat hij uit Pontacq in de Pyreneeën afkomstig was. Dat was de enige plaats met die
naam die op de kaart van Frankrijk te vinden was. Dat er nog andere plaatsen met
dezelfde naam waren, is kennelijk bij niemand opgekomen.
Zo is deze volstrekt ongegronde bewering in de wereld gekomen en is men
daaromheen gaan fantaseren. F.J. Labuschagne was van mening dat Pierre „as kind
in Nederland aangekom het‟ (p. 11) en dat „die Labuschagne-familie hiervandaan (uit
Pontacq) moes vlug deur Frankrijk en België om in die noorde van Holland te beland‟
(p. 19). Volgens anderen zou Pierre evenals zijn vrouw in Pontacq zijn geboren. Daar
zouden ze ook zijn getrouwd en samen naar Nederland uitgeweken zijn. Hier is
absoluut niets van waar. De diverse auteurs praatten elkaar gewoon na, zonder
archiefonderzoek in Europa gedaan te hebben om vast te stellen of die beweringen
wel klopten en met geschreven documenten onderbouwd konden worden.
Gelukkig kan de geschiedschrijving in de 21ste eeuw met een schone lei beginnen,
want er zijn concrete archiefstukken uit Frankrijk, Duitsland en Nederland aan het
licht gekomen die onweerlegbaar bewijs leveren dat Pierre afkomstig is uit Bergerac
aan de Dordogne. Daarom kunnen de gangbare opvattingen over Pontacq en de
verhalen daaromheen nu naar het rijk der fabelen verwezen worden. De ouders van
Pierre zijn nooit in Nederland geweest, want hij is in 1696 in z‟n eentje als
twintigjarige jonge man gevlucht en via Duitsland een jaar later in Nederland
aangekomen. Zijn vrouw is niet in Pontacq maar in Leeuwarden geboren, waar zij en
Pierre ook getrouwd zijn.

Op zoek naar het ware Pontac
Omdat Pierre met het dorp Pontacq, meer dan 200 km ten zuiden van Bergerac,
niets te maken had, heeft hij zijn „plaas‟ ongetwijfeld naar een ander Pontacq elders
in Frankrijk vernoemd. Tot deze overtuiging kwamen mijn vrouw en ik toen we in
1998, op zoek naar sporen van onze Franse voorouders, een bezoek hadden
gebracht aan Pontacq in de Pyreneeën. Daar was niets te vinden dat zou kunnen
wijzen op de aanwezigheid van hugenoten aldaar en onderzoek in de Archives
Départementales in Pau leverde evenmin iets op. Er was wel een map „Pontacq‟ met
uitsluitend gegevens over de katholieke parochie. Als daar ooit een protestantse
gemeente is geweest, dan zijn de registers daarvan verloren gegaan. Het was
duidelijk dat we op zoek moesten gaan naar een ander Pontacq. Dat zouden we zes
jaar later vinden, tijdens onze vakantie in 2004 even ten zuiden van Bordeaux. We
waren van plan in het archief te gaan zoeken naar sporen van Pierre.
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Zie F.J. Labuschagne, Die Labuschagnes, p. 19. Vergelijk ook de interessante lijst van A.M. van
Rensburg op het internet: http://webspace.webring.com/people/du/um_8622/huguenot.htm.
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Tot onze grote verrassing zagen we op een wandeling vanuit onze camping een
naambord Place de Pontac met vlakbij een
reclamebord Le Pontac Restaurant, en even
verder een kasteel met de naam Château Pontac
Monplaisir. We meenden meteen de sleutel
gevonden te hebben ter ontsluiting van het
geheim rond Pontac.
Zou Pierre zijn „plaas‟ naar dit kasteel genoemd
hebben? Helaas was er niemand thuis toen we
aanbelden. Mijn brief die ik later vanuit Nederland
aan de kasteelheer schreef en waarin ik
informatie vroeg over de geschiedenis van het
kasteel, bleef jammer genoeg onbeantwoord.
De volgende dag ging ik in de Archives
Départementales in Bordeaux zoeken naar
gegevens over Pierre, helaas zonder resultaat.
Op de terugweg kwam ik langs een wijnwinkel,
waar ik op een ingeving binnenstapte, niet om mijn teleurstelling weg te drinken,
maar om te vragen of men er soms wijn van Pontac had. Ja, die hadden ze wel, zelfs
meerdere flessen met etiketten waar Pontac op staat, afkomstig van niet minder dan
drie wijnkastelen in de directe omgeving van Bordeaux: Château Pontac Monplaisir,
Château Pontac Gadet, en Château Pontac Lynch. Uit nader onderzoek, onder
andere in boeken over de wijncultuur in Bordeaux, bleek dat de wijnbouw daar vanaf
de 16de eeuw in belangrijke mate bepaald werd door een schatrijke adellijke familie,
de Graven van Pontac. De familie is oorspronkelijk afkomstig uit de omgeving van
Pau in Béarn, vermoedelijk zelfs uit Pontacq in de Pyreneeën. De Pontacs deden
veel om de wijnbouw te bevorderen en op een hoog peil te brengen. Hun wijnen
waren ver buiten de landsgrenzen beroemd, waar wijn uit Bordeaux, bijvoorbeeld in
Engeland en Duitsland, bekend stonden als Pontacwijn. Naast hun economische
activiteiten bekleedden deze edelmannen belangrijke politieke ambten. Zo was Graaf
François-Auguste de Pontac (1636-1694) in de tijd van Pierre zelfs president van het
Parlement (Gerechtshof) in Bordeaux, waar Bergerac destijds onder ressorteerde.
Alles goed en wel, maar de vraag is nu: waarom zou Pierre zijn „plaas‟ genoemd
hebben naar een van de kastelen van de familie Pontac bij Bordeaux, meer dan 100
km van Bergerac (de woonplaats van Pierre, zoals later zou blijken)? Op de keper
beschouwd is het zeer onwaarschijnlijk dat de vrij arme protestantse familie
Labuscagne nauwe betrekkingen had met de rijke adellijke katholieke familie Pontac.
Maar stel dat de Pontacs ergens dichter bij Bergerac een vierde wijnkasteel hadden,
dan zouden de Labuscagnes daar in dienst geweest kunnen zijn. Dat zou, dachten
we toen, de relatie met Pontac kunnen verklaren.
Enkele maanden voordat ik dit schreef, in juni 2010, kreeg ik een bericht van Michel
Rateau dat verrassend nieuw licht wierp op het probleem Pontac. Hij vertelde dat er
vlakbij het dorp Escassefort, 50 km ten zuiden van Bergerac, een ruïne op een
boerderij was met de naam Pontacq. Ik was er direct van overtuigd dat we hier met
het echte Pontacq te maken hadden! Met behulp van Google Maps: Pontacq, 47350
Escassefort, kon ik de ruïne duidelijk zien! Maar toen rezen nieuwe vragen: wat zou
de familie Labuscagne met deze bouwval te maken gehad hebben? Waar kwam de
naam Pontacq vandaan? Zou er op de plaats van deze bouwval vroeger een kasteel
van de familie Pontac gestaan hebben, Château Pontacq Escassefort?
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Toen mijn zoon en ik Escassefort bezochten om de ruïne van Pontacq te bezichtigen,
wisten we niet waar de ruïne zich precies bevond. Wie schetst onze verbazing toen
we in een boulangerie
brood gingen kopen en
daar kennismaakten met de
moeder van de huidige
eigenaar van Pontacq!
Zij is toen met haar auto
voor ons uit gereden om
ons de weg daarheen te
wijzen. Helaas kon zij ons
niets vertellen over de
geschiedenis van de
boerderij. En jammer
genoeg is dat ook niet meer
te achterhalen, want vóór
de tijd van Napoleon was er
nog geen registratie van
eigendommen (kadasters).
“Over de geschiedenis van Pontacq is helaas niets bekend.”

Bij een nadere inspectie van de bouwval was het ons op grond van zijn ligging in het
landschap al snel duidelijk dat het niet de ruïne van een kasteel was, maar van een
boerenbedrijf. Kastelen werden namelijk om veiligheidsredenen bij voorkeur op het
hoogste punt van het landschap gebouwd. Deze bouwval bevond zich echter op een
van de lager gelegen heuvels.

De bouwval Pontacq bij Escassefort.

Dit is duidelijk met eerder gebruikte stenen
gebouwd. Rechts is een oudere fundering.

De ruïne is het overblijfsel van het allerlaatste gebouw dat hier gestaan heeft en het
is duidelijk te zien dat het gebouwd was met eerder gebruikte stenen, waarvan de
fundering nog te zien is. Wie weet? Misschien heeft hier ooit het huis van de familie
Labuscagne gestaan en is het tijdens de godsdienstoorlog in deze streek aan het
begin van de 17de eeuw verwoest. Als dat het geval is, dan moet dit perceel het
Pontacq geweest zijn waar Pierre zijn „plaas‟ in Paarl naar vernoemd heeft. Verderop
in mijn verhaal zal ik deze hypothese onderbouwen met een aan waarschijnlijkheid
grenzende redenering. In ieder geval biedt deze veronderstelling naar mijn oordeel
de beste verklaring voor de herkomst van de naam Pontac in Paarl.
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Maar eerst moet ik vertellen hoe wij er uiteindelijk achterkwamen dat Pierre niet uit
Pontacq in de Pyreneeën afkomstig was maar uit Bergerac. Het was een
avontuurlijke zoektocht die met tussenpozen meer dan twintig jaar heeft geduurd en
waarbij een paar gelukkige toevalligheden een grote rol hebben gespeeld.

De zoektocht naar Pierre’s ware plaats van herkomst
Sinds ik in Nederland woon, heb ik bij ieder vakantiebezoek aan Frankrijk in
telefoongidsen gekeken naar de naam Labuscagne, op zoek naar een
aanknopingspunt voor onderzoek naar informatie over onze Franse voorouders.
Helaas steeds zonder resultaat. Intussen had een neef van mijn vrouw ons verteld
dat hij bij zijn eigen genealogisch onderzoek in het archief van de Hervormde Kerk in
Enkhuizen een kopie van een document onder ogen had gekregen waarin de naam
van Pierre Labuscagne voorkwam. Het originele document had hij niet ingezien,
maar uit de kopie kon hij met enige moeite Barzac ontcijferen als Pierre‟s plaats van
herkomst in Frankrijk.
Een blik op onze Michelinkaart leerde ons dat er twee plaatsen met die naam
bestaan: een ten zuidoosten van Paysac in de Ardèche, en een andere in het
zuidwesten, 40 km onder Bordeaux. Bij onze eerstvolgende vakantie in Frankrijk
zouden we met dit aanknopingspunt op zoek gaan naar sporen van de familie
Labuscagne. Dat was in 1982 toen we in de Ardèche kampeerden en een bezoek
brachten aan Le Musée du Désert in Le Mas Soubeyran, even ten zuiden van Mialet
in het departement Gard. De reden voor dit bezoek was dat ik van een collega
vernomen had dat hij de naam Labuscagne op een muur in het museum had gezien.
En inderdaad, in de Salle des Galériens, stond op één van de tegels ter
nagedachtenis van de duizenden galeislaven: “Samson Labuscagne de Bergerac”.
Op dat moment vonden we het wel interessant dat wij ene Samson Labuscagne
hadden gevonden, maar dat zei ons nog niets over Pierre. Het kwam toen nog niet
bij ons op dat Pierre evenals deze Samson uit Bergerac afkomstig zou kunnen zijn!
Zijn plaats van herkomst was immers Pontacq, daarom is Bergerac uit ons
gezichtsveld verdwenen. Op de terugweg brachten we een bezoek aan Barzac, waar
we een hevige hagelstorm op de camping moesten trotseren, maar geen spoor
konden vinden van hugenoten, laat staan van Labuscagnes.
Het andere Barzac bij Bordeaux zouden we pas veel later, in 2004, bezoeken. In de
tussentijd hebben we onderzoek gedaan in het archief van de Franse gemeente te
Enkhuizen, dat zich nu bevindt in het Westfries Archief in Hoorn. Maar in geen van
de documenten konden we een vermelding vinden van Pierre‟s plaats van herkomst.
Hetzelfde geldt voor de archiefstukken van de Waalse Kerk in Amsterdam, waar
Pierre in 1697 als lidmaat is ingeschreven. In het „Geboden- en Trouwboek‟ van de
Hervormde Kerk in Leeuwarden, waar Pierre in 1703 getrouwd is, wordt niets over
zijn Franse herkomst gezegd, maar alleen vermeld dat hij uit Enkhuizen kwam:
Pierre Labuscaigne, Mr.-kleermaker tot Enckhuysen (Meester-kleermaker te Enkhuizen).

Intussen was een neef van mijn vrouw, die in Frankrijk woont, in contact gekomen
met de historicus René Costedoat, naar aanleiding van een serie radiopraatjes van
hem over de hugenoten in Bergerac. Op zijn vraag of Costedoat in zijn
archiefonderzoek misschien de naam Labuschagne had aangetroffen, kreeg hij te
horen dat hij diverse Labuscagnes was tegengekomen: Isaac, Estienne, Samson,
Josiane en Marguerite. Dat hij de naam van Pierre niet had genoemd, verbaasde ons
niet, want Pierre was immers, zo niet uit Pontacq, dan wel uit Barzac afkomstig. In
dat stadium verkeerden we nog in de ban van de traditionele opvatting: Pierre zou
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dan – zo stelden we het ons voor - daarvandaan gevlucht zijn en enige tijd in
Bergerac bij familie vertoefd hebben vóór zijn vertrek naar Nederland. Deze
voorstelling van zaken laat zien hoe je zo gefixeerd kunt zijn op een bepaald beeld
van het verleden dat je blind bent voor andere mogelijkheden.
Ons vruchteloos gebleken bezoek in 1998 aan Pontacq in de Pyreneeën en aan het
archief in Pau heeft ons geholpen ons te ontdoen van de tunnelvisie betreffende
Pontacq. Sedertdien was onze hoop gevestigd op Barzac bij Bordeaux als de plaats
waar Pierre vandaan kwam. Vol verwachting gingen we in 2004 op een vakantiereis
naar Zuid-West-Frankrijk, met als reisdoel Barzac. Daar hebben we uren
rondgelopen op de begraafplaats van het plaatselijke kerkje op zoek naar een
grafsteen met onze familienaam. Maar niets gevonden. En zoals ik reeds vertelde,
heeft mijn onderzoek in het archief van Bordeaux ook niets opgeleverd. Barzac
konden we dus afschrijven als het zoveelste doodlopende spoor.
Terug in Nederland hebben we de archiefstukken van de Franse kerk in Enkhuizen
nogmaals uitgekamd, zonder resultaat. Maar in het archief van de Nederduitse kerk
vonden we een document dat we niet eerder gezien hadden: het origineel van het
archiefstuk waarvan onze neef een kopie onder ogen had gekregen en daarin de
naam Barzac had ontcijferd.
Het betreft een aantekening van de scriba dat Pierre toestemming had gekregen om
in Leeuwarden te trouwen (op 3 augustus 1703) en dat hij na de voltrekking van zijn
huwelijk daarvan het bewijs heeft getoond op 24 augustus 1703. Op zich is dit niets
meer dan een administratieve constatering, maar het belangwekkende van dit
document is dat het in Nederland het enige archiefstuk is dat Pierre‟s plaats van
herkomst in Frankrijk vermeldt en zijn adres in Enkhuizen.
Daaruit blijkt dat hij uit Barsarack (Bergerac!) afkomstig was en en dat hij toen „op
Toornstraat‟ (Torenstraat) in Enkhuizen woonde. De inhoud is moeilijk te lezen, maar
was met enig geduld goed te ontcijferen. Het bevat twee inschrijvingen: de eerste en
oorspronkelijke staat aan de rechterkant van de bladzijde, de andere, latere
aantekening staat gedeeltelijk links en gedeeltelijk onder en over de eerste heen.
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Rechts staat: Pierre Labûscaigne van Barsarack J.m. (Jonge man) op Toornstraat
en
Maria Anna Bacgot J.D. (Jonge Dochter) tot Leeuwaarden.
Links en onderaan staat: Betoogh gegeven om tot Leeuwaarden te mogen trouwen.
Den 30 Julij 1703. Den 24 Augustij wederom acte vertoont [??] dat deze bovenstaande den 3
Augustij tot Leeuwaarden zijn getrouwt. [?] 24 Julij 1703 [moet zijn 24 Augustij]

Met „betoogh gegeven‟ wordt bedoeld dat een schriftelijke verklaring aan de
bruidegom was overhandigd dat de huwelijksgeboden op drie achtereenvolgende
zondagen waren afgekondigd en dat er geen bezwaar was gemaakt tegen het
voorgenomen huwelijk. Dat was in dit geval nodig, omdat het huwelijk niet in de stad
van zijn inwoning voltrokken zou worden. De toestemming om in Leeuwarden te
trouwen is op 30 juli gegeven en op 24 augustus is de trouwakte „getoond‟ als bewijs
van de voltrekking van het huwelijk te Leeuwarden op 3 augustus.
Als wij dit cruciale document eerder onder ogen hadden gekregen, zou dat ons een
hoop kosten en moeite hebben bespaard, en zouden we ons beperkt hebben tot
onderzoek in het archief van Bergerac. Toen we eenmaal zekerheid hadden over
Pierre‟s plaats van herkomst, heb ik meteen aan Monsieur Costedoat geschreven en
gevraagd ons alle door hem verzamelde gegevens over de Labuscagnes in Bergerac
toe te sturen.
Twee maanden later kregen we tot onze grote blijdschap vier handgeschreven
bladzijden met uittreksels van meer dan twintig documenten uit het municipale
archief van Bergerac. Voor de eerste keer hadden we concrete, originele
documenten betreffende onze Franse voorouders uit 1637 tot 1686 (respectievelijk
de doopdatum van Pierre‟s oom Jean en die van zijn jongste zusje, Catherine).
Daarnaast hadden we meer dan twintig bewijsstukken uit de Nederlandse archieven
uit de jaren 1652-1745 (respectievelijk het jaar van het huwelijk van Pierre‟s
schoonvader in Leeuwarden en het jaar van de afsluiting van Pierre‟s soldijboek).
Door al dit materiaal uit de Europese archieven kunnen we ons voor het eerst een
chronologisch beeld vormen van de lotgevallen van onze Franse protestantse
voorouders, en wel gedurende meer dan een eeuw: 1637-1745.
Laten we dat kostbare genealogisch erfgoed nu in ogenschouw nemen, om te
beginnen de archiefstukken uit Frankrijk, het moederland van alle hugenoten.
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4. Informatie over onze voorouders uit de Franse archieven
De familie Labuscagne in Monbazillac
De vier archiefstukken waar de naam Labuscagne in voorkomt stammen uit de jaren
1637, 1641, 1644-46 en 1649 en zijn afkomstig uit
het archief van de protestantse gemeente in
Monbazillac, 8 km ten zuiden van Bergerac. In die
tijd was Monbazillac een zelfstandig onderdeel van
de protestantse gemeente van Bergerac. Daarom
zijn de registers van Monbazillac uiteindelijk in het
stadsarchief van Bergerac, de Archives Municipales,
terecht gekomen. Deze archiefstukken vormen het
dikste boek dat ik ooit heb gezien (>20 cm).22
De hugenoten stonden erom bekend dat ze hun doop- en trouwregisters en lijsten
van kerkelijke bijdragen nauwgezet bijhielden. Door de vele oorlogen is helaas veel
materiaal verloren gegaan en wat bewaard is gebleven, is vaak onvolledig. Daarom
mogen we ons gelukkig prijzen dat de vier documenten waarop Labuscagnes worden
vermeld, niet verloren zijn gegaan.

Het archief van Bergerac in Le Musée du Tabac

22

Bart Labuschagne bekijkt een document

René Costedoat heeft informatie over deze registers gepubliceerd in Bulletin de la Société de
l‟Histoire du Protestantisme Francaise, Tome 147 (2001), pp. 549-577, onder de titel „Le “Registre” de
e
l‟ Église réformée de Monbazillac (XVII siècle)‟.
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Het oudste van de vier archiefstukken uit Monbazillac betreft de inschrijving op 10
mei 1637 van de doop van Jean, de zoon van een zekere Abram Labuscagne en zijn
vrouw Jeanne Artieu.

Labuscagnie

Le 10 joux (= jour!) de may 1637 a este baptize Jean
Labuscagnie fils de abram et de Jeanne Artieu parrin
Jean artieu marrine susanne Labuscagnie est ne
le troysieme du pnt (= présent) moy".

Labuscagnie De 10de dag van mei 1637 is gedoopt Jean
Labuscagnie, zoon van Abram en Jeanne Artieu peetvader
Jean Artieu, peetmoeder Suzanne Labuscagnie is geboren
de 3de van deze maand.
Uit het feit dat de scriba de naam Labuscagne als Labuscagnie spelde, mogen we
geen conclusies trekken over de oorspronkelijke spelling van de naam. Zoals ik
reeds heb uitgelegd, namen de schrijvers het in die tijd niet zo nauw met de
schrijfwijze van namen. Helaas ontbreekt de handtekening van Abram en weten we
niet hoe hij zelf zijn naam heeft gespeld. Dit geldt ook voor de andere inschrijving, de
doop van zijn tweede zoon. Misschien was het in Monbazillac, anders dan in
Bergerac, niet gebruikelijk dat de doopvader de inschrijving moest ondertekenen.
Het tweede document is de inschrijving (door een andere scriba) vier jaar later, op 23
juni 1641, van de doop van Isaac, de tweede zoon van Abram en Jeanne:
23 juni 1641 Doop van Isaac,
zoon van Habrant (Abram)

peetvader: Isaac Labuscagnie
peetmoeder: Suzanne Labuscagnie

Op basis van informatie uit documenten afkomstig uit Bergerac kunnen we de
personen bij de doop van Jean en Isaac met redelijke zekerheid identificeren als
familieleden van Pierre: zijn grootvader, Abram Labuscagne, zijn grootmoeder,
Jeanne Artieu, en de twee dopelingen als zijn ooms Jean en Isaac Labuscagne.
Jeans peetvader, Jean Artieu, naar wie hij is vernoemd, is ongetwijfeld een familielid
van moederskant (waarschijnlijk haar vader of broer), terwijl zijn peetmoeder,
Suzanne Labuscagne, vermoedelijk een zus is van zijn opa. Isaacs peetvader, Isaac
Labuscagne, is mogelijk een broer of neef van zijn opa. Het valt op dat beide
dopelingen naar hun peetvaders vernoemd zijn. Dat is een typisch hugenoots
gebruik dat we in alle doopinschrijvingen aantreffen. De aanwezigheid van
peetouders als getuigen bij de doop was in die tijd heel belangrijk, want zij stonden
peet voor de dopeling en moesten voor hem zorgen als hij/zij wees zou worden. De
peetouders waren familieleden, vrienden, of vooraanstaande personen.
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Over Jean, de oudste zoon van Abram, hebben we verder geen gegevens in verband
met een eventueel huwelijk of doop van een kind. Wel wordt een zekere Marguerite
Labuscagne vermeld, die vermoedelijk een dochter is van deze Isaac en dus een
nicht van Pierre. De naam van de tweede zoon, Isaac, zullen we weer tegenkomen,
zelfs tweekeer, maar dan in de registers van de kerk in Bergerac. Van de derde
zoon, Estienne, de vader van Pierre, is helaas geen doopinschrijving bewaard
gebleven, maar ook hij is ongetwijfeld in Monbazillac geboren en gedoopt. De drie
zonen van Abram, Jean, Isaac en Estienne, zijn in Monbazillac opgegroeid, maar
toen ze eenmaal volwassen waren, hebben ze zich in Bergerac gevestigd. Van Isaac
en Estienne weten we dat ze kleermakers waren en vermoedelijk was Jean dat ook.
Over Isaac en Estienne hebben we uitgebreide gegevens in het archief van Bergerac
aangetrof fen in verband met de doop van hun kinderen.
In de Monbazillacse registers worden geen andere volwassen Labuscagnes vermeld
dan Abram en zijn vermoedelijke broer Isaac en zuster Suzanne. Daarom mogen we
aannemen dat deze drie de eerste Labuscagnes waren die zich in Monbazillac
hebben gevestigd, en wel vóór 1637, de doopdatum van Abrams oudste zoon Jean.
Uit het feit dat Abram is getrouwd met een meisje uit Monbazillac mogen we afleiden
dat het drietal daar een heenkomen heeft gevonden. Stel dat Abram bij de doop van
zijn zoon ongeveer 22 jaar oud was, dan zou hij rond 1615 geboren kunnen zijn.
Omdat wij de naam van Abram in geen enkel document uit het kerkelijk archief van
Bergerac hebben kunnen vinden, ligt het voor de hand te veronderstellen dat hij in
Monbazillac is blijven wonen. In ieder geval tot 1649, want in een lijst uit dat jaar
wordt hij vermeld als ancien (ouderling). Ook in een eerdere lijst van kerkelijke
bijdragen, uit 1644-46, wordt Habran Labuscaigne vermeld met zijn bijdrage van 8
sols. Daar zal ik later even op terug komen. In een lijst van 51 familiehoofden, tien
jaar later, komt zijn naam echter niet voor, ook niet die van andere Labuscagnes.
Mogen we daaruit afleiden dat er toen geen Labuscagnes meer in Monbazillac waren
en dat Abram, als hij nog in leven was, ook in Bergerac is gaan wonen?
Helaas wordt het beroep van Abram nergens vermeld, maar hij was waarschijnlijk
kleermaker, evenals zijn zonen later. In die tijd was het heel normaal dat de zonen
het beroep van hun vader voortzetten. Als Abram zijn brood daar niet als kleermaker
verdiende, dan was hij mogelijk werkzaam in het wijnbouwbedrijf van het kasteel. Dat
is immers de plaats waar de beroemde „Hugenotenwijn‟ van oudsher wordt
geproduceerd. Dit wijnkasteel was het economische hart van de streek waar het dorp
zijn bestaan aan te danken had en het merendeel van de bewoners in dienst was.
Naast de werkgelegenheid die het kasteel de bevolking bood, was het ook een
veilige plek om te schuilen in tijden van oorlog en vervolging.
Deze constatering geeft mij de
gelegenheid om een hypothese naar
voren te brengen over de herkomst
van Abram Labuscagne en de reden
waarom hij en zijn broer en zus in
Monbazillac zijn terechtgekomen.
Tegelijkertijd wil ik proberen een
verklaring te geven voor het feit dat
Pierre zijn boerderij in Paarl naar
Pontac heeft vernoemd en niet naar
Bergerac, zijn plaats van herkomst.
Het wijnkasteel Château de Monbazillac.
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Mijn veronderstelling is namelijk dat Abram Labuscagne (evenals zijn broer en zus)
oorspronkelijk afkomstig was uit Pontacq bij Escassefort - een plek waar ik het reeds
in het vorige hoofdstuk over heb gehad – en dat Pierre zijn „plaas‟ naar dit Pontacq
heeft vernoemd. Dat heeft Pierre kennelijk gedaan om de herinnering aan de wortels
van zijn grootvader in de voormalige familieboerderij te bewaren. Waarschijnlijk had
hij een sterke emotionele band met die plaats en heeft hij zijn „plaas‟ daarom Pontac
genoemd. Deze hypothese biedt naar mijn oordeel de meest waarschijnlijke
verklaring voor de oorsprong van de naam Pontac in Paarl.
Naar mijn oordeel is de ruïne Pontacq bij Escassefort niet de bouwval van een
kasteel van de adellijke familie Pontac, maar het overblijfsel van boerenbedrijven die
daar in de loop van de eeuwen hebben gestaan. Het verband tussen Pontacq en de
familie Labuscagne kan het beste verklaard worden als we veronderstellen dat de
ouders van Abram de betreffende boerderij eens in pacht hebben gehad van de
familie Pontac. Dit zou dan tegelijkertijd een verklaring bieden voor de merkwaardige
naam van deze plaats. En als we ook bedenken dat Zuid-West-Frankrijk in de jaren
1621-1629 geteisterd werd door diverse godsdienstoorlogen, ligt het zeer voor de
hand te veronderstellen dat Abram als jonge man, vermoedelijk samen met een broer
en zus, erin geslaagd is het geweld daar te ontvluchten.
Het is bekend dat Lodewijk XIII, na de val van het protestantse bolwerk La Rochelle
in 1629, met een groot leger onder bevel van zijn veldheer Kardinaal Richelieu in
Zuid-Frankrijk tot een groot offensief is overgegaan om de hugenoten te
onderwerpen en onder dwang te bekeren. Versterkte en ommuurde steden konden
nog redelijk standhouden en - als dat niet meer mogelijk was - zich overgeven en
over vrede onderhandelen. Maar kleinere dorpen en boerenbedrijven waren
weerloos en zijn vaak schoongeveegd of platgebrand. Mensen die weigerden het
Roomse geloof aan te nemen en niet in staat waren te vluchten, werden vermoord en
hun eigendommen verbeurd verklaard.
Ik acht het goed mogelijk dat ook de familie Labuscagne van Pontacq in het rampjaar
1629 door dit wrede lot is getroffen en dat Abram, Isaac en Suzanne op tijd konden
vluchten. Zij vonden een veilig heenkomen in het 50 km noordelijker gelegen
protestantse kasteel van Monbazillac. Deze familieleden uit Pontacq waren, zover wij
weten, in onze familie de eerste slachtoffers van de vervolging van de hugenoten, die
alles verloren hebben maar in leven konden blijven door te vluchten. Hoe het hun
ouders en andere gezinsleden is vergaan is onbekend. Waarschijnlijk hebben zij de
vervolging niet overleefd.
Mijn hypothese in verband met de herkomst van Abram uit Pontacq bij Escassefort
zou misschien onderbouwd kunnen worden als we meer wisten over de geschiedenis
van deze streek. Tot dusver heeft Michel Rateau, na veel archiefonderzoek in dat
deel van het land gedaan te hebben, nog geen enkel bewijs kunnen vinden van de
aanwezigheid van Labuscagnes in Escassefort, of in die regio. We moeten gewoon
accepteren dat Pontacq, evenals het dorp Labuscagne, in de nevelen van de
geschiedenis gehuld zal blijven.
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De familie Labuscagne in Bergerac
De gegevens uit de lijsten van kerkelijke bijdragen in Monbazillac en Bergerac
werpen verrassend licht op de maatschappelijke status van de Labuscagnes. Uit het
feit dat Abram in Monbazillac voor 8 sols werd „aangeslagen, blijkens de lijst uit 16441646, kunnen we afleiden dat hij tot de armen behoorde. Dit bedrag is volgens René
Costedoat zelfs beneden de 10 sols, de gemiddelde bijdrage van de minder
bedeelden en ongeveer gelijk aan het dagloon van een geschoolde arbeider. 23
Dat de zonen van Abram in Bergerac ook bepaald niet bemiddeld waren, blijkt uit
hun bijdrage van 16 sols volgens een lijst uit het jaar 1681.24
No 332 Izaac Labuscaigne, l’ayné, tailleur (de oude, kleermaker) 16 sols
No 333 Estienne Labuscaigne, le jeune, tailleur (de jonge, kleermaker) 16 sols
No 39 Jacques Thouron, praticien (praktizijn) 3 livres (60 sols)
No 432 Maitre (Meester) Jacques Thouron, procureur 4 livres (80 sols)
No 433 Jacob Thouron, gendre de (schoonzoon van) Labuscaigne 20 sols
No 462 Louis Thouron, marchant (koopman) 30 sols
No 538 Pierre Thouron, tailleur et ses enfants (kleermaker en zijn kinderen) 3 livres
De bijdragen zijn kennelijk gebaseerd op de inkomens en vermoedelijk is er ook
rekening gehouden met de grootte van een gezin. De lijst waarin Isaac en Estienne
worden genoemd bevat de namen van lidmaten in de wijk Terrier, in de
zuidwestelijke hoek van de stad, waar de minder bedeelden woonden. De Thourons,
gezien hun hogere bijdragen, waren duidelijk welvarender mensen; ze woonden dan
ook in deftiger wijken. Ene Jacob Thouron, die „schoonzoon van Labuscaigne‟ wordt
genoemd, woonde echter in Terrier. Genoemde Labuscaigne is vermoedelijk Jean,
de oudste zoon van Abram en de oudste broer van Isaac en Estienne. Hem kennen
we alleen uit zijn doopinschrijving uit 1637 in Monbazillac, maar mogelijk had hij een
dochter, Josiane Labuscaigne die in een lijst van protestantse begrafenissen
aangeduid wordt als „weduwe van Pierre Marteilhe, meester kleermaker‟. Zij overleed
in 1740 op 63-jarige leeftijd en is dus geboren in 1677, hetzelfde jaar als Marguerite,
haar nicht. Pierre Marteilhe is vermoedelijk een verwant van de andere bekende
galeislaaf uit Bergerac, Jean Marteilhe, die beroemd is geworden door de Mémoires
die hij nagelaten heeft. We zullen hem verderop in het verhaal van Samson weer
tegenkomen.
Hoewel de Bergeracse Labuscaignes niet rijk waren, zijn ze er toch in geslaagd als
kleermakers een goed bestaan op te bouwen. Als geschoolde vaklieden hadden ze
zeker een erkende maatschappelijke status. Dat blijkt uit een speciaal tekentje dat
zowel Isaac als Estienne achter hun handtekening hebben gezet als een soort
waarmerk van vakmanschap, zoals we straks zullen zien. Volgens Michel Rateau
komt dit verschijnsel alleen voor bij beter opgeleide en geletterde mensen.

23

Deze informatie is ontleend aan het eerder geciteerde artikel van René Costedoat, „Le “Registre” de
e
l‟ Église réformée de Monbazillac (XVII siècle)‟. De vermelding “Habran Labuscaigne 8 sols” staat op
p. 577. Op dezelfde bladzijde wordt de bijdrage van Jean Artieu (Petit Jean) aangegeven als 30 sols.
24
Zie René Costedoat, “La Paroisse réformée de Bergerac en 1681“, in : Bergerac et le Bergeracois,
Bordeaux 1992, pp. 291-303, voor de Labuscaignes, zie p. 301.
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Straat in de oude woonwijk Terrier.

De wijk waar de Labuscaignes woonden.

Uit de registers van de protestantse kerk in Bergerac heeft René Costedoat de
volgende gegevens over Isaac en Estienne en hun gezinnen opgediept:
Isaac Labuscagne en Anne Duqueyla (trouwdatum onbekend)
Kind

Geboortedatum

Doopdatum

Peetvader

Peetmoeder

Suzanne

4-3-1668

21-3-1668

Jean Duqueyla

Suzanne Fredet

Isaac

19-4-1671

11-5-1671

Samson Passalaygue

Jeanne Artieu

Jeanne

8-2-1674

26-3-1674

Jacob Thouron

Jeanne Faugeyrou

Marguerite

27-5-1677

18-7-1677

Jean Lambert

Marguerite Duqueyla

Door de onderstreping van de voornaam van de dopelingen en hun peetouder zien
we weer dat de hugenoten hun kinderen naar de peten vernoemden. De oudste
zoon, Isaac, is volgens de doopinschrijving merkwaardig genoeg niet naar zijn
peetvader Samson Passalaygue vernoemd. In de praktijk is hij echter wel degelijk
Samson genoem. Deze Isaac en Samson, de beroemde galeislaaf, over wie ik
verderop meer zal vertellen, zijn namelijk één en dezelfde persoon. Monsieur
Costedoat heeft dat al vermoed, maar nu zijn er harde documentaire bewijzen van.
Samson Passalaygue was een welgestelde koopman, gezien zijn kerkelijke bijdrage
van 8 livres (160 sols) blijkens de boven geciteerde lijst van Costedoat (p. 296).
De peetmoeder van Suzanne is haar tante, Suzanne Fredet, de moeder van Pierre.
Jacob Thouron, Jeanne‟s peetvader, is waarschijnlijk dezelfde persoon als de Jacob
Thouron, de „schoonzoon van Labuscaigne‟. De jongste dochter van Isaac en Anne,
Marguerite, is vernoemd naar haar peetmoeder Marguerite Duqueyla, vermoedelijk
haar tante, de zuster van haar moeder. In de boven genoemde begrafenislijst wordt
een zekere Marguerite Labuscagne (overleden in 1757) vermeld als „echtgenote van
Étienne Venance‟. Vermoedelijk was zij diezelfde persoon als Marguerite.25
Omdat Isaacs enige zoon Samson een belangrijke plaats in mijn verhaal inneemt, wil
ik de lezers graag zijn doopinschrijving, met zijn vaders handtekening, laten zien:

25

Gegevens verkregen van René Costedoat in een persoonlijk schrijven.
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Labuscagne

Eté né Isaac Labuscagnie le 19e april 1671,
fils de Izaac et de Anne Duquilla, parin Samson
Passalaygue marine Jeanne Artieu, il est baptisé
par monsieur Azimon le 11 May an ci-dessus, le parin
a signé et non la marine, le père a signé.
Isak Labuscaigne waarmerk père
S. Passalaygue waarmerk parrin.

Isaac Labuscagnie is geboren de 19de april 1671,
zoon van Izaac en Anne Duquilla, peetvader Samson
Labuscagne Passalaygue peetmoeder Jeanne Artieu, hij is gedoopt
door Dhr Azimon de 11de Mei van genoemd jaar, de peetvader
heeft getekend en de peetmoeder niet, de vader heeft getekend.
Isak Labuscaigne waarmerk vader
S. Passalaygue waarmerk peetvader.26

Vader Isaac heeft in zijn handtekening als voornaam Isak gebruikt, blijkbaar om zich
van de andere Isaacs in de familie te onderscheiden. Zijn achternaam heeft hij echter
net als zijn jongere broer Estienne als Labuscaigne gespeld. De scriba heeft links
van de inschrijving de spelling Labuscagne gebruikt. Verderop in de tekst schreef hij
echter Labuscagnie. Dit laat nogmaals zien hoe onzorgvuldig er omgegaan werd met
de spelling van namen. Isaacs zoon Samson gebruikte in zijn handtekening op zijn
beurt, zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien, dezelfde spelling als zijn neef Pierre die
consistent als Labuscaigne tekende.
De drie zwarte stippeltjes boven vader Isaacs handtekening zijn onmiskenbaar
inktspatjes van zijn veel te natte ganzenveerpen. Het is heel interessant om zijn
waarmerk te zien, de zwierige krul achter zijn handtekening, vóór het woord père,
„vader‟. Samsons peetvader, Samson Passalaygue, sloot zijn handtekening af met
een nog zwieriger krul en het zal straks blijken dat Estienne‟s waarmerk het
allermooist was.
Dat brengt ons bij de lijst met de doopinschrijvingen van de 10 kinderen van Estienne
Labuscaigne en Suzanne Fredet (evenals Job: 7 zonen en 3 dochters). Helaas heb
ik in het archief hun trouwinschrijving niet onder ogen gekregen. Het betreffende
Trouwboek was nergens te vinden, tot grote ontsteltenis van de archivaris die van
mening was dat het ontvreemd was. Maar gelukkig heeft Costedoat enkele jaren

26

Voor de ontcijfering van dit document ben ik dank verschuldigd aan Michel Rateau en Jan de Bruin.

37

eerder het boek wel ingezien en de trouwdatum genoteerd. Volgens hem bevat hun
trouwinschrijving de oudste vermelding van onze familienaam in Bergerac.

Estienne Labuscaigne en Suzanne Fredet (getrouwd op 17-3-1664)
Kind

Geboortedatum Doopdatum

Peetvader

Isaac

29-12-1664

3-1-1665

Isaac Labuscagne

Jacob

24-7-1666

15-8-1666

Jean

28-12-1668

3-5-1669

David

23-8-1670

1-9-1671

Françoise Denugon,
zijn grootmoeder van
moederskant
Jacob
Thouron, Marie Fradet
consul van Bergerac
Jean
Conseil, Anne
Duqueyla,
handelaar, Bergerac echtgenote van Isaac
Labuscagne,
meesterkleermaker, Bergerac
David Gardes
Jeanne Artieu

Elizabeth

28-11-1671

25-12-1671

Pierre Texier

Elizabeth Dupeyrou

Pierre

[Niet vermeld]

[23-9-1675]

Pierre Naudy

Marie Sanisson

Abraham

Dezelfde dag

31-10-1677

Isaac Labuscagne

Suzanne Labuscagne

Suzanne

[Niet vermeld]

19-10-1678

Jean,

26-9-1682

evenals het
derde kind
Catherine

26-12-1686

Peetmoeder

Daniel Sanisson,
Suzanne Pinet
handelaar, Bergerac
4-10-1682
door [Niet vermeld]
[Niet vermeld]
dominee Rivasson te
Lamonzie
29-12-1686
l’église
Récollets

in [Niet vermeld]
des

[Niet vermeld]

Omdat Pierre onze stamvader is en de hoofdpersoon in mijn verhaal, heb ik speciaal
van zijn doopinschrijving een foto gemaakt, ook omdat ik erg nieuwsgierig was naar
de handtekening van zijn vader. Uit een handtekening kun je namelijk soms iets
afleiden over het karakter van de betreffende persoon.

LaBuscaigne Et a esté baptizé Pierre Labuscaigne, fils d' Estienne et de Suzanne Fradet
parin Pierre Naudy et marine Marie Sanisson. Le père, parin et marine
ont signé.
E. Labuscaigne waarmerk pere
Naudy waarmerk parrin
M. Sanisson, marine
LaBuscaigne Ook is gedoopt Pierre Labuscaigne, zoon van Estienne en Suzanne Fradet
peetvader Pierre Naudy en peetmoeder Marie Sanisson. De vader, peetvader en
peetmoeder hebben getekend.
E. Labuscaigne waarmerk vader Naudy waarmerk peetvader
M. Sanisson, peetmoeder
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Uit de handtekening van Estienne en zijn nette regelmatige handschrift kunnen we
afleiden dat hij, evenals zijn broer Isaac, een ontwikkeld man was die gewend was te
schrijven. Anders dan Isaac, wiens ganzenveerpen veel te nat was, had Estienne
te weinig inkt aan de zijne. Daarom is de letter L van zijn naam bijna niet zichtbaar en
is zijn handtekening aan de doffe kant. Een teken van bescheidenheid?
Evenals de scriba, gebruikte Estienne de alternatieve spelling Labuscaigne, kennelijk
om zich van zijn oudere broer Isaac te onderscheiden. Bovendien is Estienne‟s
waarmerk zwieriger dan dat van Isaac. Een kwestie van baas boven baas? De
schrijfwijze Labuscaigne zou Pierre later van zijn vader overnemen, maar dan zonder
de zwierige krul, zoals we op alle door hem getekende documenten zullen zien. 27
Wie een blik werpt op de lijst van de kinderen van Estienne en Suzanne, valt het op
dat alle drie de namen van de Bijbelse aartsvaders, Abram, Isaac en Jacob, in het
gezin vertegenwoordigd zijn. Dat is misschien toevallig, maar het laat in elk geval
zien dat de hugenoten hun kinderen graag Bijbelse namen gaven. Een andere leuke
toevalligheid is dat de pater familias van de familie Labuscagne Abram heet!
De doopinschrijvingen illustreren nogmaals de typisch hugenootse vernoemtraditie,
maar er zijn uitzonderingen. Het zevende kind, Abraham, is niet naar zijn peetvader,
zijn oom Isaac, vernoemd, maar kennelijk naar zijn grootvader. Daar kunnen twee
redenen voor zijn: ten eerste, omdat zijn grootvader waarschijnlijk kort daarvoor
overleden was, en ten tweede, omdat zijn oudste broer reeds naar zijn oom Isaac
vernoemd was. Het tweede kind, Jacob, is vernoemd naar een belangrijke man,
Jacob Thouron, „consul van Bergerac‟, blijkbaar een andere persoon dan de
„schoonzoon van Labuscaigne‟ en de peetvader van Isaacs dochter Jeanne.
Bij het derde kind, Jean, valt het op dat zijn peetmoeder, Anne Duqueyla, zijn tante,
de moeder van Samson, uitvoerig aangeduid wordt als „echtgenote van Isaac
Labuscagne, meester kleermaker, Bergerac‟. Dit kindje is vroeg overleden, want het
negende kind, is kennelijk als vervangkind Jean genoemd. Het vierde en vijfde kind,
David en Elizabeth, zijn beiden weer naar de betreffende peetouder vernoemd. Dit
geldt ook voor Pierre, wiens peetvader Pierre Naudy was.28
Helaas ontbreekt de doopdatum van Pierre op zijn doopinschrijving, maar Costedoat
heeft kunnen vaststellen dat hij op 23 september 1675 gedoopt is, en vermoedelijk
op dezelfde dag geboren is. Recent onderzoek door Rateau heeft uitgewezen dat de
voorafgaande inschrijvingen (en dus ook die van Pierre) op de 23ste gedaan zijn.
Van Suzanne is wel haar doopdatum genoteerd, maar haar geboortedatum
ontbreekt, evenals trouwens in het geval van Pierre. Wat ook ontbreekt, zijn de
namen van de peetouders van Jean en Catherine. Dit is hoogst uitzonderlijk. Zou het
kunnen betekenen dat er inderdaad geen peetouders bij hun doop aanwezig waren?
Ook buitengewoon opmerkelijk is dat Jean in 1682 gedoopt is „door dominee
Rivasson te Lamonzie‟, dat wil zeggen buiten de stad. Even opmerkelijk, om niet te
zeggen heel vreemd, is dat Catherine in 1686 in een katholieke kerk is gedoopt.
Beide jongste kinderen zijn dus onder buitengewone omstandigheden gedoopt.
Hoe zijn deze ongewone omstandigheden te verklaren? Wat is er toch in de jaren
1682-1686 in Bergerac gebeurd?

27

Michel Rateau en Jan de Bruin hebben me ook met de ontcijfering van dit document geholpen.
Waarschijnlijk dezelfde naam als Naudé? Een zekere Gabriel Naudé (1600–1653) was een
beroemde geleerde en schrijver in Parijs.
28

39

5. De jaren 1682-1686: rampspoed en onheil in Bergerac
De jaren 1682-1686 waren uiterst rampspoedig voor de hugenoten in Bergerac, en in
het bijzonder voor de familie Labuscagne, blijkens de
doopinschrijvingen van de kinderen van Estienne. De eerste
aanwijzing van het onheil is het feit dat Pierre‟s jongste
broertje, Jean, op 4 oktober 1682 gedoopt is in Lamonzie, een
dorpje 10 km ten westen van Bergerac. Jean kon niet in
Bergerac gedoopt worden, omdat alle predikanten op 18
september waren gevlucht vanwege het geweld in de stad.
Protestantse ouders die een kind ten doop wilden houden
moesten hun heil zoeken bij een predikant die buiten de stad
een „veilig‟ heenkomen had gevonden. Bovendien werden op
dat tijdstip op last van Lodewijk XIV voorbereidingen getroffen
om de Temple af te breken. Op 11 November 1682 is het gebouw inderdaad met de
grond gelijkgemaakt. Dat was trouwens toen reeds met honderden andere
protestantse kerken gebeurd. Voor de hugenoten was dit een verpletterende slag,
die in hoge mate heeft bijgedragen aan de desintegratie van hun gemeente. Evenals
elders in het land symboliseerde en bezegelde de afbraak van de Temple de
uitroeiing van het protestantisme.

Tekening (gemaakt door een tijdgenoot) De Overdekte Markt op de plaats waar de
Ancien Temple vroeger stond (1643-1682).
van de Protestantse kerk in Bergerac.29

Na de afbraak is de plaats waar de Temple eens stond een lege plaats gebleven,
totdat men daar in de 19de eeuw een overdekte markt heeft gebouwd, waarbij het
plein Place du Marché Couvert werd genoemd (Plein van de Overdekte Markt). Door
deze naamgeving is de herinnering aan het voormalige protestantse godshuis in
Bergerac op die plaats finaal uitgewist. Dat is puur geschiedverduistering. Hadden de
autoriteiten dit historische plein maar de Place du Ancien Temple genoemd!
In deze overwegend protestantse stad was er sedert het begin van de 17de eeuw
een kleine katholieke gemeenschap, met een eigen kerk, de Église des Récollets, de
kapel van een klooster. Het was in deze kapel dat Catherine, het jongste zusje van
Pierre, op 29 december 1686 gedoopt werd. Na de Franse revolutie moesten de
monniken vertrekken en hebben de protestanten de kapel in bezit genomen en

29

Met dank aan Michel Rateau die deze zeldzame tekening heeft opgespoord in een archief in Parijs.
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verbouwd tot hun kerk: de Temple de l‟ Église Reformée de France. De Temple is
nog steeds in gebruik. De huidige gemeente telt ongeveer 600 huisgezinnen.
De katholieke doop van Catherine heeft alles te maken met de gebeurtenissen na de
uitvaardiging van het Edict van Fontainebleau op 18 Oktober 1685. Dat gaf Lodewijk
XIV de vrije hand om, als verdediger van het „ware geloof‟, het protestantisme
definitief uit te roeien. Door het nieuwe edict werden de protestanten in heel Frankrijk
voor het blok gezet: óf hun geloof afzweren, óf voor martelaarschap kiezen en de
vervolging weerstaan, óf het land verlaten. De predikanten moesten in elk geval
binnen veertien dagen naar het buitenland vertrekken.
In de vroege zomer van 1685 waren de dragonders in de wijde omgeving van
Bergerac reeds begonnen aan een bekeringscampagne, maar vanaf 11 augustus
zijn de acties „in alle ernst‟ voortgezet. De koning stuurde 32 afdelingen van de
infanterie (voetsoldaten) op de stad af, onder leiding van de legerintendant van de
provincie en de bisschoppen van twee aangrenzende bisdommen. De inwoners
werden gesommeerd en masse de mis bij te wonen. Toen de burgers eenparig
weigerden, kregen de dragonders bevel om met alle denkbare middelen de mensen
te dwingen hun geloof af te zweren, en om niets en niemand te sparen. De soldaten
hadden vrij spel en waren aan niemand verantwoording verschuldigd.
Hun werkwijze was als volgt. Nadat men had vastgesteld in welke huizen
protestanten woonden, kreeg elke afdeling (10-40 man) een adres toegewezen en
konden ze aan de slag gaan. Het betreffende huis werd met grof geweld bezet en om
de bewoners te intimideren werden vernielingen aangericht: deuren, vensters en
meubelen werden aan diggelen geslagen, kluizen en kasten opengebroken en de
inhoud in beslag genomen zonder iets voor de bewoners over te laten. Jonge
meisjes werden voor de ogen van hun ouders geslagen en verkracht. Oudere
vrouwen werden aan de haren naar de kerk gesleept om voor het altaar te knielen.
Zwangere vrouwen werden het huis uitgejaagd en aan hun lot overgelaten.
Mannen werden vastgebonden,
mishandeld, geschopt, geslagen,
soms uren lang ondersteboven
opgehangen. Soms werden hun
ledematen in het vuur geroosterd,
of liet men hen tot barstens toe
vollopen met water. Soms werden
de ouders vastgebonden en de
kinderen
voor
hun
ogen
mishandeld en naar de mis
gedreven. Er zijn gevallen bekend
dat een baby boven het vuur werd
opgehangen, of boven een
waterput gehouden om de
doodsbange ouders tot bekering
te dwingen. Geen wonder dat
honderden mensen het verzet Spotprent van de NIEUWE MISSIONARIS
niet meer konden volhouden en Links: Wie mij kan weerstaan is heel sterk.
genoodzaakt waren hun geloof Rechts: Geweld ontbeert verstand.
„af te zweren‟, tandenknarsend Boven het geweer: Onoverwinnelijk verstand.
en huilend van onmacht.
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De spotprent is een indringende illustratie van de strijd van de hugenoten als een
strijd van de Macht van de Geest tegen de Geest van de Macht (Albert Martin Steffe,
Die Hugenotten: Macht des Geistes gegen den Geist der Macht, Gernsbach, 1989).
In het licht van zulke ongekende wreedheden kunnen we ons enigszins voorstellen
wat Estienne en Suzanne Labuscaigne allemaal moesten doormaken, en hoe de
kinderen onder deze terreur hebben geleden. 30 Pierre was toen nog maar 9 jaar oud,
Abraham 7, Suzanne 6 en Jean 3 jaar. Het spreekt vanzelf dat zij door de
traumatische ervaringen geestelijke schade hebben opgelopen. Wat Pierre betreft,
zijn er aanwijzingen dat dit hem in elk geval op latere leeftijd parten heeft gespeeld.
Hoe het met de andere kinderen is afgelopen, is onbekend. Zoals we verderop zullen
zien, heeft het oudste kind, Isaac, kunnen vluchten. Hun neef, Samson, zou later zijn
voorbeeld volgen en daarna Pierre zelf.
Estienne en Suzanne en hun kinderen konden met geen mogelijkheid vluchten. Dit
geldt trouwens voor alle gezinnen. Alleen jonge alleenstaanden konden proberen het
land te verlaten. We weten het niet zeker, maar waarschijnlijk is Isaac (21), de oudste
broer van Pierre, er in die tijd in geslaagd te vluchten, want hij is niet lang daarna in
Zwitserland als vluchteling geregistreerd. Van Jacob (19) weten we niets. Het spreekt
vanzelf dat Estienne en Suzanne alles deden voor het voortbestaan van hun gezin
en het leven van hun kinderen. Als ze zouden proberen de terreur te weerstaan en te
overleven, liepen zij gevaar dat Estienne uiteindelijk in de gevangenis terecht zou
komen en dat de kinderen in een klooster opgesloten zouden worden om daar
katholiek opgevoed te worden.
Bovendien moesten krachtens het nieuwe edict alle protestantse scholen
onmiddellijk gesloten worden. Kinderen die na oktober 1685 geboren werden
moesten door een priester gedoopt worden. Daarom hadden de ouders van Pierre
geen andere optie dan hun protestantse geloof officieel „af te zweren‟ en voortaan als
„katholiek‟ door het leven te gaan. Dat ze dat niet uit overtuiging deden maar door
geweld ertoe genoodzaakt waren, daar hoeft niemand aan te twijfelen. Dergelijke
„bekeringen‟ waren in bijna alle gevallen voor de schijn; een bekering met de mond
maar niet met het hart. Dat wisten de Roomse autoriteiten zelf ook wel, want men
hield nauwgezet in de gaten of de „nieuwe bekeerden‟ zich aan de katholieke
gebruiken hielden. Dat sommige protestanten de vervolgingen beu waren en dat
inderdaad uit overtuiging deden, valt niet uit te sluiten. Maar dat waren de
uitzonderingen. De overgrote meerderheid van de hugenoten is in hart en nieren
protestants gebleven en heeft de kinderen thuis in die geloofstraditie opgevoed.
Durft iemand Estienne en Suzanne hun beslissing kwalijk te nemen? Wie durft van
hen te verwachten dat ze altijd ten koste van hun leven en met opoffering van hun
gezin voor het martelaarschap moesten kiezen? Ik weet alleen dat ik zelf onder
gelijke omstandigheden dezelfde keus als Estienne en Suzanne gemaakt zou
hebben. Maar als ik een jonge ongetrouwde alleenstaande man was, zou ik net als
Pierre en tienduizenden andere jongeren, het land uit gevlucht zijn. En als ik, net als
Samson, het ongeluk gehad had om tijdens mijn vlucht opgepakt en tot levenslang
30

Pierre Enk, geeft in zijn reeds geciteerde boek een indringende beschrijving van het barbaarse
optreden en de werkwijze van de dragonders, pp. 462-467. Over Bergerac schrijft hij op p. 465.
Lees vooral ook het beroemde Dagboek van Jean Migault, Verdrukking, vlucht en toevlucht. Het
dagboek van Jean Migault over de geloofsvervolging onder Lodewijk XIV, ingeleid en genoteerd door
G.H.M. Posthumus Meyes. J.H. Kok, Kampen z.j. [Nederlandse vertaling van Journal de Jean Migault,
maître d'école (1681-1688) voor de eerste keer gepubliceerd en van een inleiding en noten voorzien
door N. Weiss en H. Clouzot, Paris 1910, Société de l'Histoire du Protestantisme Français].
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veroordeeld te worden, dan hoop ik dat ik net als hij de kracht zou ontvangen om
nooit voor de terreur te zwichten.
Niemand kon de „nieuwe bekeerden‟ er echter
van weerhouden om in hun privé-leven hun
protestantse geloof uit te oefenen. Omdat het
hun streng verboden was kerkdiensten te
houden, konden ze alleen nog huisgodsdienst
houden: dat wil zeggen bijbellezen, psalmen
zingen en bidden. Dat is een hugenoots
gebruik dat in Zuid-Afrika als „boekevat‟ nog
steeds in ere wordt gehouden. Doordat ook dit
streng verboden was, moesten de hugenoten
dat in het geheim doen. Daarom werden de
luiken altijd goed gesloten, de gordijnen
dichtgedaan en moest hun psalmgezang voor Huisgodsdienst bij de hugenoten.
Prent in het museum Mas Soubeyran.
voorbijgangers op straat niet hoorbaar zijn.
Op 28 en 29 Augustus 1685, een dag na elkaar, ondergingen Estienne en Suzanne,
te midden van tientallen anderen, de uiterst vernederende procedure van „afzwering‟
in het Dominicaanse klooster van de Frères-Prêcheurs (Broeders Predikers). Dat
gebeurde twee weken nadat de dragonnades „in alle ernst‟ begonnen waren. Evenals
honderden anderen in de stad, moesten zij hun „dwaling‟ belijden en beloven
voortaan trouwe aanhangers van het „ware geloof‟ te zijn.
Het was voor mij echt hartverscheurend om voor de eerste keer de kille, zakelijke
inschrijving te zien staan in een lijst van Abjurations, (Afzweringen):
28 août 1685: Etienne Labuscagne, tailleur, dans le couvent des Frères-Prêcheurs à Bergerac
29 août 1685: Suzanne Fredet, femme de Etienne Labuscagne, tailleur à Bergerac.
28 Augustus 1685: Etienne Labuscagne, kleermaker, in het klooster Frères-Prêcheurs te Bergerac
29 Augustus 1685: Suzanne Fredet, vrouw van Etienne Labuscagne, kleermaker te Bergerac.

Van hun oudste zoon Isaac, die toen 21 jaar oud was en ongetwijfeld al lidmaat van
de protestantse kerk, heeft Costedoat geen afzwering kunnen vinden. Daaruit
mogen we afleiden dat hij inderdaad vóór die tijd de stad heeft kunnen verlaten.
In elk geval heeft Pierre na de afzwering van zijn ouders in betrekkelijke veiligheid
verder kunnen opgroeien in een gezin dat naar buiten toe „katholiek‟ was, maar in het
privé-leven protestants. Waar zou Pierre anders zijn protestantse overtuigingen
vandaan gehad hebben, ter wille waarvan hij elf jaar later het land uit zou vluchten?
Hij was destijds zeker nog te jong om de volle betekenis van de afzwering, en de
motieven daar achter, naar waarde te schatten. Laat staan dat hij, met Paulus
(1 Korintiërs 13), kon weten dat liefde groter en blijvender is dan geloof. Het was
immers door hun liefde dat hem en zijn broers en zusters het lot bespaard is
gebleven om in een rooms klooster anti-protestants opgevoed te worden.
Ik moet hier ten slotte nog iets aan toevoegen. Het bestaan en de geschiedenis van
de Labuschagne familie in Zuid-Afrika zijn fundamenteel bepaald door het historische
besluit van Estienne en Suzanne in augustus 1685. Dat is een gegeven dat we met
begrip en oprechte empathie dienen te respecteren.
Een ander cruciaal historisch gegeven is het besluit van Pierre, elf jaar later, om
Bergerac te verlaten en een heenkomen juist in Nederland te zoeken. Dit feit verbindt
de familie Labuschagne historisch onherroepelijk met twee landen in Europa:
Frankrijk en Nederland. Hier komt nog bij dat hun aller stammoeder in Nederland
geboren is uit een Franse vader en een Nederlandse moeder.
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6. De tragische geschiedenis van Samson Labuscaigne
Voordat ik verder ga met mijn verhaal over Pierre, wil ik eerst vertellen wat er met zijn
neef Samson is gebeurd, die in 1692 heeft geprobeerd om naar Nederland te
vluchten. Over hem hebben we uit de Franse archieven veel meer informatie dan
over Pierre die het wel onmiddellijk lukte om Frankrijk te verlaten. Daardoor is zijn
naam daar in vergetelheid geraakt. Samsons naam is echter in Frankrijk vereeuwigd,
zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, in de Salle des Galériens van Le Musée du
Désert. 31 Bovendien heb ik zijn zogeheten „borgkaart‟ kunnen opsporen, waarop zijn
persoonlijke gegevens als gevangene vermeld worden – zie verder beneden.
Daarnaast wordt hij als „Samson Labuscagne, natif de Bergerac‟ vermeld in een lijst
van Confesseurs de la Vérité, „Belijders van de Waarheid‟, d.w.z. mensen die tot de
galeien veroordeeld waren omdat ze geweigerd hadden hun geloof af te zweren. De
term Confesseurs heeft betrekking op martelaren die, zoals de Confessores in de
kerk van de eerste eeuwen, ondanks foltering en gevangenschap hun belijdenis
gestand deden. 32
In de lente van 1692 heeft Samson, samen met vijf andere Bergeraccers, getracht
om via Zwitserland de vervolging in zijn vaderland te ontvluchten. Maar bij Bourg de
Serdon, vlak bij Genève– met de vrijheid al in zicht – werden ze op 26 april door de
Franse politie gearresteerd en in het fort L„Ecluse opgesloten. Na twee maanden zijn
de zes mannen door zeven boogschutters naar Bergerac teruggebracht en een paar
dagen later overgebracht naar de gevangenis in Bordeaux. Daar werden ze door het
parlement (gerechtshof) op 22 augustus tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld
omdat ze „zonder toestemming van de koning het land wilden verlaten‟. Vijf van hen
(Samson, Armand Duqueyla, Elie Pichot, Aaron Queylard en Jacques Marteilhe)
werden zes jaar later tot de galeien veroordeeld. De oudste, Pierre Dourliac (50),
heeft de onmenselijke toestanden in de gevangenis van Bordeaux niet overleefd.
Een veroordeling tot roeislaaf op de galeien was een veel zwaardere straf dan
levenslange opsluiting in het cachot. Voor de staat leverde dat gratis mankracht op
voor de galeien, maar voor de veroordeelden betekende het de hel op aarde.
Galeien werden vanaf de Middeleeuwen tot in de 18de eeuw gebruikt voor zeeroverij
en oorlogvoering. Daar waren ze buitengewoon geschikt voor, omdat ze - anders dan
gewone zeilschepen - onafhankelijk van windkracht en dus altijd inzetbaar waren.
Zoals op de onderstaande afbeelding te zien is, waren de voorstevens voorzien van
een puntige stormram om schepen mee te rammen om ze vervolgens te beroven of
tot zinken te brengen. Een galei had tussen de 20 en 30 roeispanen aan elke kant,
bemand door vijf man aan elke spaan. Naast de roeislaven, konden er honderd of
meer soldaten op vervoerd worden. Op de achtersteven was het zogenaamde
château, het luxeverblijf van de officieren en gasten. Onderstaande kopergravure van
Franse galeien in Marseilles laat ons zien hoe deze schepen er uitzagen. 33

31

Mocht u ooit in Frankrijk in de buurt van het departement Gard komen, breng dan een bezoek aan
dit indrukwekkende museum even ten zuiden van Mialet. U kunt het museum in elk geval digitaal
bezoeken op: http://www.museedudesert.com/article5759.html.
32
o
Gepubliceerd door Gaston Tournier, Les Galères de France et les Galèriens Protestants des XVII
o
et XVIII Siècles, Les Presses du Languedoc, 1944 (2 delen). Deel II bevat de namen van
protestantse galeislaven van 1696-1700. De gegevens van Samson staan op p. 370.
33
Kopergravure uit “De Nederlandsche Scheepsbouwkonst” van Cornelis van Yk [1697]. Deze prent is
ontleend aan de internetafbeeldingen van Google, waar meer informatie over de galeien te vinden is:
zoek met Google bijvoorbeeld Galei La Liberté en vooral ook Galei Zeeroverij.
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In vergelijking met de ander roeiers, krijgsgevangenen en misdadigers, hadden de
hugenoten een bijzondere positie, omdat ze permanent blootgesteld waren aan een
bewust gevoerd, niet-aflatend bekeringsbeleid. Bij vermeende overtredingen waren
zij de enigen die de zogenaamde bastonnade moesten ondergaan. Bij deze straf
werd het slachtoffer met ontbloot bovenlijf op de grond neergelegd, vastgehouden en
met een dik, in zeewater gedrenkt en met pek ingesmeerd touw geslagen, soms wel
70 tot 80 keer, of net zolang totdat hij bewusteloos raakte. Als hij bijkwam, werd zijn
bebloede rug veelal met azijn en zout ingewreven. Deze straf werd vooral toegepast,
wanneer ze ervan beschuldigd werden dat ze Maria en andere heiligen gelasterd
zouden hebben, of geen eerbied zouden hebben getoond voor de mis.
De roomse mis is namelijk kort na de afschaffing van het Edict van Nantes op de
galeien ingevoerd, niet voor het zielenheil van de bemanning, maar speciaal om de
hugenoten te tergen en een strafbare reactie te ontlokken. Zelfs op de pauselijke
galeien - ja, ook de paus had zijn galeien - is nooit een mis opgedragen! De
aalmoezeniers hadden de permanente opdracht om de hugenoten op alle mogelijke
manieren te „bekeren‟. Overigens met weinig succes, want de hugenoten stonden er
om bekend dat ze zelfs onder de meest gruwelijke martelingen weigerden hun geloof
af te zweren. Ze geloofden namelijk dat de folteringen door God beschikt waren om
hun geloof op de proef te stellen en dat het lijden van Jezus aan het kruis nog vele
malen erger was.
De niet-protestantse galeislaven, Turkse krijgsgevangenen en andere moslims,
bejegenden de protestanten met eerbied en bewonderden hen om hun niet-aflatende
standvastigheid en uithoudingsvermogen, hielpen hen waar het enigszins kon en
stonden hen op alle mogelijke manieren bij. Terwijl de priesterzendelingen
voortdurend druk uitoefenden op de protestanten om zich te bekeren, lieten ze de
andersgelovenden altijd met rust. De moslims genoten trouwens volledige
godsdiensvrijheid. De beroemde galeislaaf Jean Marteilhe vertelt in zijn Mémoires
dat een Turkse lotgenoot eens tegen hem zei dat hij liever een hond zou willen zijn
dan dat hij een geloof zou aanhangen dat zulke wreedheden bedrijft.
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Direct na hun veroordeling kregen de galeislaven rode overhemden (waaraan ze
altijd herkenbaar waren) en een ijzeren ring om de nek en vaak ook een brandmerk
met de letters GAL (Galérien) op de schouder. Twee aan twee werden ze met een
ketting om de polsen aan elkaar gebonden en in een lange rij aan een zware ketting
vastgeklonken om zo op weg te gaan naar de galeien. De martelgang daarnaartoe
was even erg als de galeien zelf, zo niet erger. Daar aangekomen kregen ze een
ijzeren ring om de enkel, met daaraan vastgeklonken een ketting van een meter die 7
kilo woog, die later aan de bank werd bevestigd, zodat ze er niet van af konden. Zelfs
niet om hun behoefte te doen, want de uitwerpselen kwamen op de vloer terecht en
werden samen met de urine in een goot zeewaarts afgevoerd. Honderden bezweken
onder de onmenselijke toestanden en mishandelingen. Die werden dan overboord
gegooid en door reserve slaven vervangen.34
Samson heeft op twee schepen geroeid: eerst op de galei La Fière en later op de
galei La Galante. De namen zijn, zacht uitgedrukt, nogal ironisch: Fière betekent
„Trots‟, en Galante „Hoffelijk‟. Want als we bedenken wat de galeislaven allemaal
moesten doormaken, dan was een galei alles behalve iets om trots op te zijn of iets
dat hoffelijkheid uitstraalde! Samson moest samen met de andere veroordeelden
onder de meedogenloze begeleiding van de opzichters die gewapend waren met
zwepen de hele afstand te voet naar St. Malo afleggen, de thuisbasis van de galei
waar de vijf Bergeraccers aan boord moesten gaan. Dat was deel van hun straf.
Zes lange jaren van verschrikkingen in de gevangenis in Bordeaux (1692-1698)
werden gevold door een vijftien jaar durende gruwelijke hel van de galeien (16981713). Gezien de vele gevaren waaraan zij blootgesteld waren en de onmenselijke
behandeling is het een godswonder dat vier van hen het er levend van hebben
afgebracht. Aaron Queylard was eerder „in een hospitaal‟ overleden. Deze mannen
zijn een schoolvoorbeeld van geloofshelden. Na in totaal 21 jaar vrijheidsberoving en
de daarmee gepaard gaande ellende, is Samson - waarschijnlijk dankzij het initiatief
van vrienden in Amsterdam - op 17 februari 1713 vrijgekocht door de plaatselijke
Waalse Gemeente. Blijkens een aantekening in de Handelingen van de kerkeraad
werd er 200 gulden voor de vrijlating betaald:
la Buscagne (Salomon) galerien liberé (rec.) fl. 200

Vier maanden later, op 17 juni 1713, besloot koning Lodewijk XIV, vooral door de
diplomatieke druk die Queen Anne van Engeland op hem had uitgeoefend (daartoe
aangemoedigd door verschillende Europese regeringen), om een aantal galeislaven
vrij te laten, ongeveer 360 man. Onder hen waren Samson en de drie andere
Bergeraccers die het overleefd hadden. Daaronder was Jacques Marteilhe, een
oudere broer van een andere galeislaaf, Jean Marteilhe die wereldberoemd is
geworden vanwege zijn Mémoires. Dit boek is een indrukwekkend relaas van de
gruweldaden van de dragonders in en rondom zijn geboortestad Bergerac, over zijn
mislukte vlucht en de verschrikkelijke ervaringen op de galeien. Ook beschreef hij de
moeizame vrijlating van zijn groep in de zomer van 1713 en de vreselijke voettocht
(voor een deel in de winter) van meer dan 1300 km van Duinkerken naar Marseilles,
waarbij vele lotgenoten bezweken.

34

Voor deze informatie over de behandeling van de hugenoten op de galeien heb ik gebruikgemaakt
van de vijftien bladzijden die Pierre van Enk eraan heeft gewijd: pagina‟s 520-534.
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Eenmaal in Marseilles aangekomen ging Marteilhe met 30 man, na moeizame
onderhandelingen met de vervoerders en voortdurend door de priesters gehinderd te
zijn geweest, per boot naar Italië en via Turijn, Genève en Frankfurt naar Rotterdam.
Hij vestigde zich in Nederland en schreef later zijn Mémoires, een persoonlijk verhaal
dat in 1757 is gepubliceerd. Hij overleed in Culemborg in 1777 op 93-jarige leeftijd.35
De informatie over de officiële vrijlating van Samson door Lodewijk XIV is afkomstig
uit het reeds geciteerde boek van Gaston Tournier over de galeislaven. Het betreft
een register van de borgkaarten van gevangenen met hun gevangenisnummer, de
datum van vrijlating en de uitdrukkelijke vermelding van de voorwaarde, namelijk dat
ze Frankrijk onmiddellijk moesten verlaten. Een afschrift van het oorspronkelijke
document, afkomstig uit het zogenoemde Borgregister in Parijs, is mij beschikbaar
gesteld door Lionel de Rivasson.
Hier volgt mijn vertaling van Samsons borgkaart (Escrow Card):
LABUSCAGNE (de) Samson
16229. – Sanson La Buscaigne, zoon van Isaac en Anne
Duqueyla, vrijgezel, kleer[maker], geboren te Bergerac, 21 jaar
oud, middelmatig postuur, zwart haar, veroordeeld krachtens een
beslissing van het Gerechtshof van Bordeaux de 22ste Augustus
1692 omdat hij getracht heeft te vluchten, overtreding van de
verordeningen van S.M. [Sa Majesté] Lodewijk XIV
Levenslang (Borg Register).
Vanaf Bergerac (Dordogne) Op de Fière, op de Galante te St-Malo in 1698.
In vrijheid gesteld
17 Juni 1713
In opdracht van de Koning
17 Mei van genoemd jaar
Op voorwaarde dat hij het
Koninkrijk verlaat

Op 25 maart 1714, meer dan een jaar na zijn vrijkoping door de kerk in februari 1713,
negen maanden na zijn officiële vrijlating in juni 1713, is hij in Amsterdam
aangekomen en daar ingeschreven als lidmaat van de Waalse Gemeente. Hier is zijn
inschrijving in het lidmaatregister onder „Binnenkomst van lidmaten‟:

Maart 25

Samson La Buscaigne, sortÿ des Gallères (afkomstig van de galeien).

35

Jean Marteilhe, Mémoires d‟un Protestant condamné aux Galeres de France pour cause de
Religion; ecrit par lui même, Rotterdam 1757, daarna in Den Haag, Nîmes en verschillende keren
herdrukt in Parijs. De Engelse vertaling van Oliver Goldsmith The Memoires of a Protestant
Condemned to the Galleys of France for his Religion; Written by Himself, London, 1758 (Edited by
Peter Cunningham: Murray‟s British Classics), kan gratis gelezen en afgeladen worden op:
http://www.archive.org/stream/frenchProtestant00martuoft. Diverse uitgaven bij amazon.com verkrijgbaar.
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Op basis van andere documenten
weten we nu ook precies waar
Samson heeft gewoond: eerst in een
piepklein steegje met de naam
Gebed Sonder End (vlakbij het
monument op de Dam), een paar
jaar later een eindje daarvandaan, in
de Pijlsteeg, en ten slotte in de
Romeinsarmsteeg 5, in een deftige
buurt tussen het Singel en de
Herengracht. Daaruit kunnen we
afleiden dat hij genoeg verdiende om
telkens een beter huis te bekostigen.
Samson kon in Amsterdam als
kleermaker in zijn levensonderhoud voorzien. Zoals reeds eerder beschreven kwam
hij uit een kleermakersfamilie. Dat dit zijn beroep was, blijkt ook uit de gegevens op
zijn borgkaart (zie boven) en uit twee andere documenten waarin hij als „Meester
Kleermaker‟ wordt aangeduid.
Samson is in 1715 met Marie Bedain getrouwd, die al in 1716 overleed. Zoals vele
vrouwen in die tijd is ze waarschijnlijk met kind en al in het kraambed overleden.
Hier volgt de inschrijving van Marie Bedain in het Amsterdamse begraafregister:

Om te laten zien hoe Samson zijn naam heeft gespeld, druk ik ook de registratie (op
18 oktober 1715) af van zijn voorgenomen huwelijk met Marie. Daarin wordt onder
andere vermeld dat Sanson Labuscaigne uit Berseran (Bergerac) afkomstig was, „in
„t Gebed Sonder End‟ woonde en 33 jaar oud was (een vergissing, want hij was 44!).
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Van Marie wordt vermeld dat zij uit „Berseran‟ afkomstig was en dat ook haar vader,
André Bedain, „uit Berserain‟ was. Marie was een „geletterde‟ vrouw want ze kon
schrijven, blijkens haar handtekening op het document. Het is interessant om te zien
dat Samson zijn naam op dezelfde manier heeft gespeld als zijn oom Estienne en
zijn neef Pierre, namelijk Labuscaigne. Deze schrijfwijze komt overeen met de
spelling die de scriba van de Waalse kerk gebruikte bij zijn inschrijving als lidmaat in
1713. Samsons vader, Isaac, heeft zijn naam echter als Labuscagne gespeld, zoals
we reeds gezien hebben.
Iets minder dan twee jaar na de dood van Marie Bedain is Samson getrouwd met
Louise Teulon. In de registratie op 21 januari 1718 van hun voorgenomen huwelijk
wordt naar hem verwezen als „weduwnaar van Marie Bedaine in de Pijlsteeg‟.
Van Louise wordt vermeld dat ze 30 jaar oud was en „op de Princegracht‟ woonde. Zij
was ongeletterd, want ze heeft het document met een kruisje getekend.

Hun zoon, Samson, is op 17 december 1718 geboren en op 22 december gedoopt in
de (Hervormde) Westerkerk te Amsterdam, waar de hugenoten ook kerkdiensten
hielden. Hier is de doopinschrijving:
Sanson fils de Sanson Labuscagne et Louise Teulon né le 17 decembre bapt par mons. d’Arbussi au
WK le 22 du d: tesm: son pere & Françoise despioch.
Sanson, zoon van Sanson Labuscagne en Louise Teulon, geboren 17 december gedoopt door Dhr
d’Arbussi in de WK de 22ste van deze maand: getuigen: zijn vader & Françoise despioch.

De spelling Sanson komt vaak naast Samson in Franse documenten voor. Waarom
een peetvader ontbreekt en Samson naar zijn vader is vernoemd is onduidelijk.
De kleine Samson is helaas jong overleden, nog geen 3 jaar oud. Op 2 April 1721 is
hij ingeschreven in het begraafregister van Amsterdam:
2 (April) Samson Labuscanie, in de Romijn arm Steegh 16 allen (?) 11 ja out. 36

Hun tweede kind, Catharine, is op 2 oktober 1722 geboren en op 28 oktober gedoopt
in de Oude Waalse Kerk te Amsterdam.
36

De inschrijver heeft zich kennelijk vergist, want Samson was niet 1½ jaar oud, maar bijna 3.
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Catharine, fille De Samson Labùscagne et De Louise Teúlon née 2 Oct. Bap’. Par Mons. Colvius a
La V E (Veille Église) Tem. Joseph Vergniol et Catharine Lafon.
Catharine, dochter van Samson Labùscagne en van Louise Teúlon, geboren 2 Okt. Gedoopt door
Dhr Colvius in de Oude Waalse Kerk. Getuigen Joseph Vergniol en Catharine Lafon.

In overeenstemming met het gebruik bij de hugenoten is Catharine vernoemd naar
haar peetmoeder, Catharine Lafon. Toen Catharine nog maar 5 jaar oud was,
overleed Louise Teulon, in juli 1727, blijkens de inschrijving in het begraafregister. Ze
is in een huurgraf begraven waarvoor Samson 15 gulden betaalde.
July 1727
Dito Donderd. Louise Teulon, huysvrouw van Samson Labuscaigne, Mr.
Kleermaker: in de Romyns-arm-steeg La. L. (= L. La. Legt Langs) No. 5 nieuwe wandeling (naam
van het voetpad). huurgraf
15 (gulden)

Een jaar later, in 1728, is Samson voor de derde keer getrouwd, deze keer in Den
Haag, met de weduwe Marie L‟Ecamier.
Marié en La Haye (Getrouwd in Den Haag) 1728 de la Buscagne Samson veuv (weduwnaar) et (en)
Marie L’Ecamier veuve (weduwe)

Ze zijn in Amsterdam blijven wonen totdat Samson acht jaar later op 65-jarige leeftijd
overleed. Hij is begraven op woensdag 23 Mei 1736 in een „Eigen Graf‟ (E: G:).
Samson was dus zo bemiddeld dat hij een eigen graf kon bekostigen.

In het begraafregister staat hij ingeschreven samen met een kind van een zekere
„Martin Dúsbage, in de Laurierstraat.‟ De begrafenis van Samson en die van het
kindje is als één teraardebestelling gezien, want hun namen staan in één blok.
Moeten we daaruit afleiden dat het kindje in Samsons graf is gelegd?
Het kind dat Samson naliet, is natuurlijk Catharine, die op dat moment 14 jaar oud
was. Volgens het Ondertrouwboek in het Stadsarchief van Amsterdam is op 6
augustus 1752 een „Acte verleent‟ aan Estienne Damoin („J.M., woont in „s
Gravenhage‟) en Catarine La Buscagne („J.D., woont op de Agterburgwal 2 Alhier‟)
om in Den Haag te trouwen.
Blijkens een archiefstuk in het Gemeentearchief in Den Haag is ze in 1756 getrouwd
met een Zwitserse man, François Pierre Rolland. Ze wordt in de Ondertrouwakte
aangeduid als „weduwe van Damoin‟. Of zij kinderen had is helaas onbekend. Die
zouden dan onder de naam Damoin of Rolland de enige nazaten van Samson
geweest zijn.
Met het overlijden van Catharine in 1801 is de naam Labuscaigne in Nederland
uitgestorven, althans voorlopig. De naam kwam echter in 1967 vanuit Zuid-Afrika
terug naar Nederland, maar dan langs de afstammingslijn van Pierre, en als
Labuschagne gespeld.
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7. Pierre vlucht: zijn verblijf in Frankfurt en Amsterdam
Waarom heeft hij zijn land verlaten?
De precieze reden waarom Pierre besloten heeft om zijn geboorteland vaarwel te
zeggen is onbekend. Evenmin weten we onder welke
omstandigheden hij het besluit nam, vrijwillig na rijp beraad, of
noodgedwongen. Waarom is hij niet in Bergerac blijven
wonen? Als kind van „katholieke‟ ouders was hij immers
gevrijwaard tegen vervolging. Er moeten daarom gegronde
redenen geweest zijn voor een dergelijk ingrijpend besluit.
Naar mijn mening heeft dat alles te maken met de precaire
positie waarin de „nieuwe bekeerden‟ zich na de afzwering van
hun protestantse geloof bevonden. Uiteraard zijn Estienne en
Suzanne na hun „bekering‟ niet langer door de dragonders
onder druk gezet, maar dit betekent niet dat ze door de autoriteiten met rust gelaten
werden. Integendeel, er is overvloedig bewijs dat de „nieuwe bekeerden‟ door
spionnen en verklikkers nauwlettend in de gaten werden gehouden of zij zich
daadwerkelijk als goede katholieken gedroegen.
Als ze niet geregeld de mis zouden bijwonen of in gebreke zouden blijven onderweg
beelden van Maria of andere heiligen eerbiedig te groeten, of hun huizen niet zouden
versieren tijdens een religieuze optocht, konden ze aangeklaagd en streng gestraft
worden. Hun huis of bezittingen konden verbeurd verklaard worden, waarbij de
verklikker beloond werd met een aanzienlijk deel van de opbrengst. Er zijn
schrijnende gevallen bekend van dergelijke maatregelen. De bloedhonden van de
paus, de inquisitie, die veelal geleid werd door jezuïtische priesters, hebben mensen
opgehitst en soms omgekocht om te spioneren en verdachte ex-hugenoten bij de
kerkelijke overheden aan te geven.
Op het bijwonen van geheime bijeenkomsten stond levenslange gevangenisstraf of
de doodstraf. Protestanten die onder dwang hun geloof hadden afgezworen, zochten
tijdens dergelijke bijeenkomsten steun bij elkaar om hun dubbelleven aan te kunnen:
voor de buitenwereld katholiek, maar privé protestants. Krachtens het Edict van
Fontainebleau waren openbare godsdienstige bijeenkomsten voor protestanten
namelijk verboden op straffe van levenslange gevangenschap of de galeien. Er is
documentair bewijs van een zestienjarige jongen, Pierre Garnault, die tot de galeien
veroordeeld is „omdat hij een bijeenkomst van nieuwe bekeerden had bijgewoond‟. 37
Pierre kon daarom, als kind in een „katholiek‟ gezin, in betrekkelijke veiligheid
opgroeien, mits hij zich strikt zou houden aan wat van hem als een goed roomse
jongen werd verwacht. En eenmaal volwassen, had hij als een „gewoon‟ katholiek
een goed bestaan kunnen opbouwen. Toch ging hij op een gegeven moment weg.
Waarom? Moest hij misschien voor zijn leven vluchten omdat hij bij een geheime
bijeenkomst door een verklikker was gesignaleerd? Dat is niet uit te sluiten. Maar het
is ook mogelijk dat Pierre op een gegeven moment niet langer kon leven met zijn
valse katholieke identiteit en de schijn die hij al maar moest ophouden. Hij was
immers uiterlijk katholiek, maar innerlijk protestant en moest noodgedwongen een
dubbelleven leiden. En de vraag is of hij dat kon volhouden.

37

In zijn boven geciteerde artikel vermeldt Gaston Tournier (p. 371) dit geval samen met de
veroordeling van Samson tot de galeien.
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We weten niet of Pierre, als een vervolg op zijn protestantse geloofsopvoeding, ook
nog door een ondergedoken dominee of een ouderling (in het geheim) is
gecatechiseerd als voorbereiding op zijn geloofsbelijdenis en zijn lidmaat worden van
de protestantse kerk. Evenmin weten we of hij ook inderdaad al belijdend lidmaat
was toen hij het land verliet. Zoals ik later zal uitleggen, wanneer ik zijn vrij lange
verblijf in Frankfurt bespreek, zijn er redenen hieraan te twijfelen. Vermoedelijk wilde
hij liever niet het risico lopen bij een geheime bijeenkomst van catechisanten
opgepakt en tot de galeien veroordeeld te worden. Dit zou zijn besluit kunnen
verklaren de familie vaarwel te zeggen, alles achter te laten en het land te verlaten.
Door naar het buitenland uit te wijken, kon hij zijn „katholieke‟ verleden definitief de
rug toekeren en zijn valse roomse imago van zich afschudden. Zodoende kon hij een
eind maken aan het dubbelleven dat hij noodgedwongen moest leiden. Als dit zijn
diepste overweging was, geeft dat ons inzicht in zijn karakter als een eerlijke en
oprechte man, die wars van huichelarij en schijnheiligheid, niet met een rein geweten
dat dubbelleven verder kon leiden. Zijn besluit getuigt tevens van een diep besef van
zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor de manier waarop hij zijn leven wilde
inrichten. Dit verantwoordelijkheidsbesef is trouwens één van de typisch hugenootse
karaktertrekken.
Andere onderscheidende, kenmerkende eigenschappen van de hugenoten in het
algemeen waren een sterk gevoel voor recht en gerechtigheid, eerlijkheid, waarheid,
trouw, standvastigheid en doorzettingsvermogen, persoonlijke vrijheid, vrijheid van
geweten en godsdienstige overtuigingen, onafhankelijkheid en verdraagzaamheid.
Ik citeer prof. H.C. Viljoens artikel op de site van Die Hugenote Vereniging:38
“Etlike skrywers noem allerlei kenmerke in die Afrikanervolk wat toegeskryf moet word aan
die invloed van die Hugenote: ... „n opgewekte lewenshouding, uithouvermoë, artistieke sin,
individualisme en onafhankheidssin, liefde vir persoonlike en politieke vryheid,
wellewendheidsvorme, humor en blymoedigheid, vermoë om „n plan te maak.”

Als we bedenken wat Pierre in zijn jeugd allemaal meegemaakt heeft tijdens de
dragonnades, de noodgedwongen afzwering door zijn ouders, de worsteling als
puber met zijn identiteit en de voortdurende geestelijke druk vanwege het dubbele
leven, dan heeft hij veel akelige herinneringen aan Bergerac overgehouden. Dit zou
een verklaring kunnen zijn voor het feit dat hij zijn „plaas‟ in Paarl niet naar zijn plaats
van herkomst heeft genoemd, zoals vele andere hugenoten wel deden.
Een andere beweegreden voor Pierre om zijn land te verlaten was ongetwijfeld ook
het voorbeeld van zijn neef Samson, die hij als geloofsheld bewonderde en die hem
inspireerde. Hier komt nog bij dat hij evenzeer geïnspireerd was door zijn oudste
broer, Isaac, die al vóór Samson het land had verlaten. Er is namelijk, zoals we
straks zullen zien, een zekere Isaac Labuscaigne in 1687 zowel in Neuchâtel als in
Frankfurt als vluchteling geregistreerd. Het is naar mijn mening vrijwel zeker dat deze
Isaac de oudste broer van Pierre was die in 1664 geboren is en op dat tijdstip dus 22
jaar oud was en heel waarschijnlijk ook nog ongetrouwd. Uit de archiefstukken van
Bergerac kennen we slechts drie Labuscaignes met de naam Isaac: Pierre‟s oudste
broer, zijn oom Isaac, en zijn neef Isaac (Samson genoemd). Theoretisch is het
natuurlijk mogelijk dat deze Isaac een zoon van Pierre‟s oom Jean was, maar daar is
geen enkel bewijs voor.

38

Kijk op http://webspace.webring.com/people/ph/huguenot/hugenote.htm.
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Zijn aankomst in Frankfurt in de zomer van 1696
Evenals zijn neef Samson die samen met vijf andere mannen is gevlucht, heeft ook
Pierre de gevaarlijke tocht waarschijnlijk niet in zijn eentje ondernomen; dat was veel
te riskant. Wie hem heeft/hebben vergezeld is onbekend. Het staat alleen vast dat hij
in 1696 in Frankfurt de enige vluchteling uit Bergerac was die daar dat jaar is
geregistreerd: Pierre Labuscagne de Bergerac. Over de lotgevallen van zijn
metgezel(len) kunnen we alleen maar gissen. Wat we met enige zekerheid mogen
aannemen is dat Pierre dezelfde vluchtroute als Samson heeft gekozen: via
Zwitserland en Duitsland op weg naar de Nederlanden.
De meeste vluchtelingen uit het zuidwesten van Frankrijk hebben bij voorkeur
gebruik gemaakt van de westelijke vluchtroute vanuit La Rochelle over zee naar
Rotterdam of Amsterdam. Pierre heeft bewust de oostelijke route gekozen en zich
niet laten afschrikken door het feit dat Samson op weg naar Zwitserland opgepakt is.
De route via Zwitserland was eigenlijk de enige verantwoorde optie, omdat het in die
tijd heel gevaarlijk was de Frans-Duitse grens over te steken vanwege de oorlogen
tussen Franse en Duitse vorstendommen in die regio. Om Zwitserland ongemerkt
binnen te kunnen komen moesten vluchtelingen altijd een gids huren die het terrein
kende en die op de hoogte was van de posities van de grenswachten. Ook dit was
riskant, want hoe betrouwbaar was de gids? Sommige gidsen leidden hun cliënten
soms regelrecht naar de grenswachten om dan het aantrekkelijke loon van verraad
op te strijken.
Eenmaal veilig in Zwitserland aangekomen, kon men via Genève en Basel de reis
voortzetten met als eerste reisdoel Frankfurt am Main. Gedurende de jaren 1686 tot
1720, toen honderdduizenden hugenoten de vervolgingen in hun land ontvluchtten,
was Frankfurt op de oostelijke vluchtroute een belangrijke pleisterplaats op weg naar
de vrijheid. Niet minder dan 23.750 berooide, uitgeputte en vaak zieke hugenoten
werden daar opgevangen door de Französisch-reformierte Gemeinde die daar al
sedert 1554 gevestigd was.39
De diakonie hield geregeld collectes om te kunnen zorgen voor tijdelijk onderdak en
te voorzien in de eerste levensbehoeften. Ook betaalde men ziektekosten en
verstrekte men geld om de reis te kunnen voortzetten. Sommige vluchtelingen
keerden veelal weer tijdelijk terug naar de stad, zodat het totale aantal gevallen waar
hulp aan is verleend naar schatting op 46.000 komt te staan. De Franse gemeente
heeft de persoonlijke gegevens van de vluchtelingen bij aankomst genoteerd (in
ieder geval naam en plaats van herkomst). In de Distributionsbücher van de diakonie
hield men lijsten bij van degenen die geholpen werden en men noteerde ook waar
die hulp precies uit bestond.
De Franse historicus Claude Martin heeft in het stadsarchief van Frankfurt speciaal
onderzoek gedaan naar vluchtelingen afkomstig uit Guyenne, de streek rondom
Bergerac. Daarvan waren 135 afkomstig uit Bergerac, van wie Pierre een van de
laatsten was: 1696 Pierre Labuscagne de Bergerac.40
39

Voor de geschiedenis van de Franse gemeente in Frankfurt verwijs ik de lezer naar de mooie
website http://www.reformierte-gemeinde-frankfurt.de/ en vooral ook naar het gedenkboek van Georg
Altrock e.a., Migration und Modernisierung. 450-jähriges Bestehen der Evangelischen FranzösischReformierten Gemeinde Frankfurt am Main, Haag und Herchen Verlag, 2006.
40
Claude Martin, “Réfugiés de la Basse-Dordogne après la Révocation de l‟Édit de Nantes », in:
Revue Histoire de Bordeaux et du Département de la Gironde, Tome XIV Nouvelle Série, Bordeaux
1965, pp. 91-102. Pierre‟s naam wordt vermeld op p. 96.
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Onder de namen van personen uit Bergerac vallen er in verband met ons onderzoek
nog twee andere op. De eerste is die van een zekere Pierre Baisselance die daar in
1687 geregistreerd is en van wie we weten dat hij toevlucht heeft gezocht in Cork,
Ierland, en in 1720 in Amsterdam als lidmaat van de Waalse kerk is ingeschreven.
Waarom ik hier specifiek naar hem verwijs? Hij is namelijk met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid de vader van Elisabeth Beysselance die in 1731 uit
Amsterdam naar Paarl vertrok om daar met Jean Labuscaigne, de oudste zoon van
Pierre, in het huwelijk te treden. De Labuscaignes en de Baysselances hebben
elkaar ongetwijfeld reeds in Bergerac gekend.41
De tweede naam is die van een zekere Isaac de La Buscaille, die nader aangeduid
wordt als tailleur d‟habits de Bergerac (maker van ambtskleding, afkomstig uit
Bergerac). Hij is evenals Pierre Baisselance in 1687 in Frankfurt geregistreerd. Het
ligt daarom voor de hand aan te nemen dat ze elkaar gekend hebben, ja sterker nog,
dat ze elkaars metgezellen waren bij hun vlucht uit Bergerac. Deze Isaac de La
Buscaille is zonder twijfel dezelfde persoon als Isaac Labouscaille, de oudste broer
van Pierre (en evenals hij, kleermaker), die in 1687 in Neuchâtel, is geregistreerd.
Helaas weten we verder niets van Isaac.42
Pierre is in ieder geval door de Franse gemeente opgevangen en heeft daar
ongeveer een jaar doorgebracht. Hij was kennelijk niet als een armlastige voor zijn
levensonderhoud van de diakonie afhankelijk, want zijn naam komt niet voor in de
Distributionsbücher uit 1696 en 1697. Ik heb dat kunnen vaststellen bij een bezoek
aan het archief van het Institut für Stadtgeschichte in 2007. Dat hij zich zonder meer
in de stad kon vestigen was niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek van Michelle
Magdelaine en anderen is namelijk gebleken dat het lutherse stadsbestuur in die tijd
een streng instroombeleid voerde en beslist niet genegen was de calvinistische
Fransen in de stad toe te laten. Het is nogal ironisch te bedenken dat de hugenoten
niet alleen in hun eigen (katholieke) land niet geduld werden, maar ook in een
protestantse stad als Frankfurt niet automatisch een verblijfsvergunning kregen.
Erger nog, door de jaren heen moesten ze daar strijden voor het recht op de vrije
beoefening van hun godsdienst. Hun godsdienstoefeningen moesten ze dan ook
buiten de muren van de stad houden. Frankfurt was toen een eenkennige lutherse
stad, die bovendien een overschot aan werkzoekenden vreesde en alleen maar als
een doorgangsgebied fungeerde van waaruit vluchtelingen uitwaaierden naar andere
delen van Duitsland, naar Engeland, Scandinavië of Nederland.

41

In oudere werken werd de naam foutief als Besselame gelezen. Naast de spelling Baysselance
komen ook Baisselance en Besselance voor. Claude Martin vermeldt hem op p. 95 van zijn artikel.
42
Zie Martins artikel, p. 96. De informatie over Isaac in Zwitserland is afkomstig van Michelle
Magdelaine in een persoonlijke brief. Zij is medeauteur van een boek over de Franse vluchtelingen:
Michelle Magdelaine et Rudolf von Tadden, Le Refuge Huguenot, A. Collins, 1985.
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Waar was Pierre vanaf de zomer van 1696 tot juli 1697?
Op deze vraag is geen gemakkelijk antwoord te geven door gebrek aan gegevens.
We weten in ieder geval met zekerheid dat hij in juli 1697 in Amsterdam aankwam,
waar hij als lidmaat van de Waalse kerk werd ingeschreven. Het is onbekend wat hij
vóór die tijd deed en waar hij zich bevond. De meest voor de hand liggende
aanname is dat hij ergens in de buurt van Frankfurt een onderkomen heeft
gevonden, bijvoorbeeld in het stadje Hanau, 25 km ten oosten van de stad. Daar was
namelijk een Waals-Nederlandse Gemeente gevestigd. Dat was voor hem
ongetwijfeld een aantrekkelijke optie omdat hij zich daar kon voorbereiden op zijn
verblijf in Nederland.
In de kerkelijke registers van Hanau uit de 17de eeuw is echter geen spoor van een
Labuscaigne te vinden. Volgens een mededeling van Monika Rademacher,
medewerkster van het archief, en een e-mail van Ursula Wegner, Präses Älteste en
Archivarin der Wallonisch-Niederländische Gemeinde Hanau, is het archief van de
gemeente niet compleet, omdat alle archiefstukken - met uitzondering van het trouwen begrafenisregister - in 1945 in vlammen zijn opgegaan.
Er is nog een andere mogelijkheid wat de woonplaats van Pierre betreft, namelijk het
stadje Bockenheim, een paar kilometer ten noorden van Frankfurt, in het graafschap
Hanau. Daar hebben de Franse protestanten van de stad hun godsdienstoefeningen
gehouden nadat hun eerste kerkje, dat voor de poort van Bockenheim stond, was
afgebrand. Omdat de Fransen in de stad geen eigen kerk mochten hebben, werd dit
kerkje „de kerk in ballingschap‟ genoemd. Ook dit laat zien dat de verhouding tussen
de twee protestantse geloofsfracties veel te wensen overliet. 43
Als Pierre niet reeds in
Bergerac belijdend lidmaat
van de kerk was, dan is hij
waarschijnlijk in dit kerkje als
lidmaat aangenomen. Ik acht
het niet onmogelijk dat
Pierre het jaar vóór zijn
aankomst in Amsterdam hier
ter kerke ging. Hier kon hij in
in volle vrijheid in zijn
moedertaal de catechisatie
volgen, belijdenis van zijn
geloof afleggen en als
lidmaat
van
de
kerk
aangenomen worden.
Het „kerkje in ballingschap‟ te Bockenheim

Gedurende dat jaar kon hij onder lotgenoten zijn traumatische ervaringen een plek
geven en zijn „katholieke‟ imago van zich afschudden, om in Nederland, zijn
eindbestemming, met een schone lei te beginnen. Omdat hij als kind buiten zijn
schuld „katholiek‟ geworden was en hij zijn geloof niet persoonlijk afgezworen had,
hoefde hij geen schuld te belijden. Dit werd namelijk van de „nieuwe bekeerden tot
het katholicisme‟ verwacht alvorens ze lidmaat konden worden.

43

De afbeelding is ontleend aan de website van de Franse Gemeente in Frankfurt.
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Hugenoten die onder martelingen en bedreigingen hun geloof noodgedwongen
moesten afzweren en uiteindelijk gevlucht zijn, moesten eerst hun „afvalligheid‟
belijden en berouw tonen alvorens tot het lidmaatschap toegelaten te worden.
Daarvan zal ik later een voorbeeld geven: het geval van een jonge man in Enkhuizen
die gemarteld was en afgezworen had en tijdens de eerste kerkdienst zijn berouw
moest tonen voordat hij aan de avondmaalstafel mocht aanzitten.
Mijn theorie dat Pierre dat jaar in Duitsland heeft gebruikt om catechisatie te volgen
en lidmaat te worden, wint aan waarschijnlijkheid omdat hij bij zijn aankomst in
Amsterdam zonder slag of stoot als belijdend lidmaat werd ingeschreven. Uiteraard
moest hij een bewijs van lidmaatschap overleggen, anders was hij niet toegelaten.
Maar helaas wordt er in het lidmaatregister geen melding gemaakt van een attestatie.
Het was gebruikelijk dat de scriba vermeldde of een aspirant lidmaat „geëxamineerd‟
was of een attestatie had getoond.
In Samsons geval is alleen aangetekend dat hij „van de galeien‟ kwam, omdat hij - na
zes jaar gevangenschap en nog eens vijftien jaar op de galeien - onmogelijk een
bewijs van lidmaatschap bij zich had kunnen hebben.

Pierre’s aankomst in Amsterdam in juli 1697
Welke route Pierre vanuit Frankfurt naar Amsterdam volgde is niet bekend, maar in
die tijd gingen reizigers, die dat konden betalen, per boot naar Rotterdam of
Amsterdam. In ieder geval heeft hij zich op 28 juli 1697 bij de Waalse kerk in
Amsterdam aangemeld. Zijn naam komt twee keer voor in het lidmaatregister.
In dit register werden nieuwe
lidmaten
aangeduid
als
'geëxamineerd',
of
„met
attestaat‟, maar bij Pierre
ontbreekt
een
dergelijke
aanduiding. Dit bewijst dat hij
zonder meer als belijdend
lidmaat is ingeschreven:
28 juli 1697, Pierre Labuscagne.

De andere vermelding staat in
het register onder „vertrekkende
lidmaten‟, toen hij op 6 oktober
1698 uitgeschreven werd bij zijn
vertrek naar Enkhuizen:
Het interieur van de Waalse kerk in Amsterdam.44

Pierre laBuscagne
partie à Enkhuizen.

Bij zijn inschrijving in 1697 werden jammergenoeg, behalve de datum en zijn naam,
geen verdere persoonlijke gegevens vermeld, zoals zijn plaats van herkomst, de
namen van zijn ouders, zijn geboortedatum en zijn beroep. Dat kunnen we natuurlijk
betreuren, maar voor mij is de zinvolle symboliek hiervan dat hij daadwerkelijk alles
in zijn geboorteland achtergelaten had en op dat moment niets méér bij zich had dan
zijn goede naam, zijn persoonlijke integriteit, zijn bewijs van lidmaatschap van de
protestantse kerk en vermoedelijk ook zijn diploma als kleermaker.
44

Gravure uit 1732 van B. Picart. De afbeelding is ontleend aan de website van de Waalse kerk:
http://www.waalsekerk-amsterdam.nl/.
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Zo kon hij met een schone lei en een rein geweten aan een nieuw bestaan beginnen.
Met name door zijn lidmaatschap van de kerk – in die tijd het instituut bij uitstek voor
de bevordering en instandhouding van hechte maatschappelijke verhoudingen – was
hij in de gelegenheid een vriendenkring op te bouwen en ingeburgerd te raken in zijn
nieuwe vaderland.
Helaas is er niets bekend over zijn verblijf van meer dan een jaar in Amsterdam,
maar we mogen ervan uitgaan dat hij in staat was voor zichzelf te zorgen door zijn
brood te verdienen als meesterkleermaker. Waarom hij Amsterdam heeft verlaten om
zich in Enkhuizen te vestigen zal ik in het volgende hoofdstuk bespreken.
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8. Pierre vestigt zich in Enkhuizen als kleermaker
De archiefstukken van Enkhuizen en Leeuwarden
In het Doopboek van de Nederduitse (Hervormde) kerk van Enkhuizen is in 1927 een
gedeelte van het archief van de eertijds Waalse kerk in de stad
ontdekt. De gemeente is reeds in 1686 gesticht en is blijven
bestaan tot 1721. Er zijn slechts 14 doopinschrijvingen en 15
trouwinschrijvingen overgebleven, en dan alleen uit de jaren
1691 tot 1711. Het lidmaatregister, begraafregister en de
eventuele notulen van kerkeraadsvergaderingen zijn helaas
niet bewaard gebleven. Alles wijst er op dat het overgebleven
archief onvolledig is. De 29 archiefstukken uit Enkhuizen, die in
het Westfries Archief in Hoorn bewaard worden, heb ik uitvoerig
besproken in een artikel over de hugenoten in Enkhuizen.45
De familie Labuschagne kan zich gelukkig prijzen dat de vijf documenten die op
Pierre en zijn gezin betrekking hebben, niet verloren gegaan zijn: de afkondiging van
zijn huwelijksgeboden in 1703, de doopinschrijvingen van zijn drie kinderen in 1704,
1706 en 1708, en van het kindje van zijn schoonzuster, waarbij Pierre en zijn vrouw
als getuigen aanwezig waren. In het archief van de Nederduitse kerk in Enkhuizen
hebben we nog één interessant document ontdekt, namelijk de aantekening van de
scriba dat Pierre en zijn vrouw op 24 augustus 1703 het bewijs hebben „getoond‟ dat
ze in Leeuwarden getrouwd zijn. Dit archiefstuk, het enige document in Nederland
waarin Pierre‟s plaats van herkomst wordt vermeld, heb ik in hoofdstuk 3 besproken.
In het Nationaal Archief in Den Haag, waar de bewaard gebleven archiefstukken van
de VOC gehuisvest zijn, hebben we de soldijgegevens van Pierre gevonden op twee
bladzijden in het Scheepssoldijboek van de Brug, het schip waarop hij in 1711 als
tamboer aan boord ging op weg naar Batavia.
Daarnaast hebben we in het stadsarchief van Leeuwarden diverse documenten
opgediept die betrekking hebben op Pierre‟s schoonfamilie, onder andere de
doopinschrijving van zijn vrouw en de registratie van hun huwelijksbevestiging op 3
augustus 1703 in de Nederduitse kerk in Leeuwarden.46

45

Casper Labuschagne, De Hugenoten in Enkhuizen. ”Ik was een vreemdeling en gij hebt mij
geherbergd”, in: Steevast 2009. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen, 2009, pp. 6-48.
Voor de geschiedenis van de familie Labuscaigne in Enkhuizen (1698-1711) heb ik vruchtbaar gebruik
gemaakt van de op bronnenstudie gebaseerde informatie in De Fransche Gemeente te Enkhuizen,
1686-1721. Een bijdrage tot de geschiedenis der Réfugiés in Nederland, door V.F.J. Boonacker,
Rustend Predikant van de Ned. Herv. Gemeente te Enkhuizen (handgeschreven boekje, Haarlem
1874, in het Westfries Archief te Hoorn). Deze studie is onder dezelfde titel later in druk verschenen in:
Studiën en Bijdragen op het gebied der Historische Theologie, verzameld door W. Moll en J.G. de
de
Hoop Scheffer, 3 deel, Amsterdam, G.L. Funke, 1876.
46
De naam van de protestantse kerk in Nederland en Zuid-Afrika is een ingewikkelde kwestie. Met de
de
term Nederduitsch/Nederduits Gereformeerd werd de Protestantse kerk van Nederland in de 17 en
de
18 eeuw onderscheiden van de Hoogduitse, Waalse, Schotse en Engelse kerken. Deze kerk was in
die tijd in Nederland de enige officieel erkende kerk. Onder de naam Nederduits Gereformeerd is deze
de
kerk in de tweede helft van de 17 eeuw ook in Kaap de Goede Hoop gevestigd. In Nederland is in
1816 de officiële naam van de kerk veranderd in Nederlandse Hervormde Kerk. De aanduiding
de
Hervormd, in plaats van Gereformeerd, is na de Grote Trek (midden 19 eeuw) door de Voortrekkers
gebruikt voor hun kerk, die ze de Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika zijn gaan noemen, om haar
te onderscheiden van de Kaapse Nederduitse Gereformeerde Kerk. De Gereformeerde Kerk is, zoals
bekend, in Nederland in 1834 ontstaan en in Zuid-Afrika pas in 1859, als de zogeheten Dopper Kerk.

58

Hoe Pierre in Enkhuizen terecht is gekomen 47
Na een verblijf van iets meer dan een jaar in Amsterdam verliet Pierre deze stad om
zich te gaan vestigen in Enkhuizen aan de Zuiderzee. Waarom hij de bruisende
hoofdstad de rug toekeerde en voor Enkhuizen koos is niet direct duidelijk. Maar
vermoedelijk dacht hij, vanwege de zware concurrentie van meerdere Franse
kleermakers in Amsterdam, elders betere vooruitzichten te hebben. Waarom juist
Enkhuizen? De voor de hand liggende verklaring is dat hij daartoe uitgenodigd was
door medevluchtelingen uit de omgeving van Bergerac die in Enkhuizen een
heenkomen gevonden hadden. Ik denk in dit verband in de eerste plaats aan
dominee Pierre Roufrange, de herder en leraar van de Franse gemeente aldaar. Hij
was één van de predikanten die krachtens het Edict van Fontainebleau (oktober
1685) binnen veertien dagen het land moesten verlaten. Zijn naam komt samen met
die van twee Bergeracse predikanten, François en Jean Rivasson, voor in een lijst
van 202 leraren die door de Waalse Synode te Rotterdam tot de bediening in
Nederland zijn toegelaten.48
Bij ds. Roufrange wordt vermeld dat hij predikant was van de vijfde Hertog van La
Force, De Caumont, een vooraanstaande protestantse edelman. Deze hertog had
meerdere kastelen in de toenmalige Guyenne, de streek ten zuiden van de lijn
Bordeaux-Bergerac en ten westen van de Cevennes en Languedoc, waarvan
Château La Force, 10 kilometer ten westen van Bergerac, het voornaamste was. Hij
had ook kastelen in Normandië. Daar is hij in 1699 overleden, nadat hij eerst in de
Bastille en later in een klooster opgesloten en gemarteld is geweest. Een navrant
detail is dat zijn zoon, die - zoals te doen gebruikelijk - uit het gezin was weggehaald
om in een klooster „heropgevoed‟ te worden, een van de meest fanatieke vervolgers
van de hugenoten is geworden. Als de zesde Hertog van La Force heeft hij, na de
dood van zijn vader, in Bergerac en omgeving een bloedig schrikbewind gevoerd. 49
In La Force kwamen, onder de hoede van de oude hertog, vele hugenoten uit de
wijde omtrek bijeen (soms tot 3.000) voor hun godsdienstoefeningen, nadat vele
kerken verwoest waren, reeds vóór de herroeping van het Edict van Nantes in 1685.
Ds. Roufrange was dus één van de predikanten die onder bescherming van deze
hertog herder en leraar waren van de „gemeente van de wildernis‟ in die streek, een
soort hagenpredikers. Zulke godsdienstoefeningen vonden in de open lucht plaats bij
Château de La Force en elders, soms op de puinhopen van de kerken. Daardoor
was ds. Roufrange welbekend bij de hugenoten in de Guyenne en omstreken, een
gegeven dat van grote betekenis was voor de komst van vluchtelingen naar
Enkhuizen waar hij later de predikant van de Franse kerk zou worden.
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Voor het volledige verhaal van de vestiging van hugenoten in Enkhuizen wordt de lezer verwezen
naar mijn in noot 45 genoemde artikel, dat onder dezelfde titel ook digitaal beschikbaar is op mijn
website: www.labuschagne.nl/familie/familie.htm.
48
De Franse kerk van Enkhuizen en ds. Pierre Roufrange kregen een vermelding van negen regels in
het Bulletin de la Commission de l‟Histoire des Eglises wallonnes, tome III, 1 (1888), p. 226, in een
overzicht van gemeentes en predikanten van de Waalse kerken. Volgens de lijst van ondertekenaars
van de Confessio Belgica, Canones van Dordt en de Dordtse Kerkorde (afgedrukt in A. Hulsius [ed.],
La Confession de Foy, Leyde, Luzac, 1769, p. 127) heeft ds. Roufrange de Acte d‟Uniformité in 1688
ondertekend. De Akte was speciaal bedoeld om de Franse predikanten hun binding aan de
Nederlandse belijdenisgeschriften en de kerkorde te laten betuigen. Deze informatie is mij verstrekt
door prof. Henk Jan de Jonge uit Leiden.
49
Zie hiervoor de reeds genoemde digitale versie van de Memoires van Jean Marteilhe, pp. 3 e.v.
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La Force was trouwens één van de „veilige‟ plaatsen, evenals Lamonzie, waar de
hugenoten van Bergerac ter kerke gingen en hun kinderen lieten dopen, nadat de
predikanten in september 1682 vanwege het geweld de stad waren ontvlucht. Zo is
Jean, het broertje van Pierre, zoals we gezien hebben, in oktober van dat jaar in
Lamonzie gedoopt door ds. Rivasson, een collega van ds. Roufrange.
Pierre Roufrange is in 1657 geboren te Miramont in de Guyenne, 30 km ten
zuidwesten van Bergerac. Uit gegevens in archiefstukken van de Franse en de
Nederduitse gemeente in Enkhuizen zijn de namen van 11 plaatsen van herkomst
van de vluchtelingen bekend. Daarvan zijn niet minder dan zeven relatief dicht bij
elkaar gelegen plaatsen in de Guyenne (Bergerac, Cleyrac, Caumont, Castel Jaloux,
Castel Moron, Gratteloupe en Monheur). Dit grote aantal is waarschijnlijk geen
toeval, want we kunnen hieruit afleiden dat vluchtelingen uit de geboortestreek van
ds. Roufrange naar Enkhuizen toe zijn gekomen omdat hij zelf daar een heenkomen
had gevonden en ze hem gekend hebben als predikant van de „gemeente van de
wildernis‟. Het verschijnsel dat een bekende dominee voor vele hugenoten als
„magneet‟ heeft gefunctioneerd om voor een bepaalde vestigingsplaats te kiezen is
namelijk op meerdere plaatsen in Nederland gesignaleerd.
Het ligt daarom voor de hand aan te nemen dat Pierre zich niet alleen om
pragmatische redenen in Enkhuizen heeft gevestigd, maar ook vanwege de
aanwezigheid daar van de hem ongetwijfeld bekende ds. Roufrange. Pierre was
immers al een jongen van tien jaar toen ds. Roufrange in 1685 het land verliet en hij
zat vast en zeker met zijn ouders onder het gehoor van deze hagenprediker na de
afbraak van de Temple van Bergerac in 1682.
Behalve de aanwezigheid van ds. Roufrange hebben ook andere omstandigheden in
Enkhuizen een rol gespeeld bij Pierre‟s keuze voor deze stad. Toen hij zich in
Enkhuizen ging vestigen, was er al een Waalse gemeente, gesticht in 1686, met ds.
Roufrange als de Franse pastor loci. De vestiging van hugenoten in deze stad is
datzelfde jaar op gang gekomen nadat „twee Franse personen, de één een
stoffemaker, de andere een kleedermaker‟, zich hadden gemeld bij de stedelijke
overheid en te kennen gaven zich onder bepaalde voorwaarden in de stad te willen
vestigen. De voorwaarden bleken te zijn, ten eerste, dat hun vrijdom van sommige
belastingen werd verleend (iets dat al door de Staten van Holland en West-Friesland
was besloten) en ten tweede, dat de het stadsbestuur van Enkhuizen een Franse
predikant „te hunnen behoeve‟ zou beroepen. I.v.m. de laatste voorwaarde hadden
de twee Fransen verklaard dat zij zich zouden inzetten om nog een dertig- of
veertigtal geloofsgenoten naar de stad te laten komen. Ze wisten namelijk dat de
Waalse kerken in de grote centra zoals Rotterdam, Leiden, Haarlem en Amsterdam
de vluchtelingenstroom nauwelijks meer aan konden.
De vroedschap heeft onmiddellijk actie ondernomen en de burgemeesters
gemachtigd om met de twee personen te onderhandelen en niet alleen hen, maar
ook alle Franse huisgezinnen die zich in de stad wilden vestigen, al de gevraagde
vrijheden toe te staan. Daartoe behoorde ook vrijdom van de stadsaccijns op het
gemaal, ook wel de broodbelasting genoemd. De burgemeesters moesten ook hun
gedachten laten gaan over het beroepen van een Franse predikant en over „wat zij
meerder tot voortzettinge van de introductie van Franse gereformeerde Familiën in
dese stad ten beste van deselve sullen meenen te behooren‟.50

50

Alle citaten uit de Handelingen van de vroedschap zijn ontleend aan het boekje van ds. Boonacker.
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Acht dagen daarna, nadat meerdere vluchtelingen zich bij de burgemeesters hadden
gemeld, toonde de vroedschap opnieuw haar besluitvaardigheid toen ze alle kerken
in de stad opdroeg veertien dagen later „den geheelen dag‟ (in alle te houden
diensten) een collecte te houden. Deze inzameling vond plaats op zondag 29 januari
en de gelden werden in een fonds gestort onder beheer van de burgemeesters, ten
dienste van de vluchtelingen en „ten meeste nutte en oirbaar van de stad, om
deselve met meerdere inwoners te populeeren‟.
Tegelijkertijd werden de burgemeesters gemachtigd een (liefst ongetrouwde) Franse
predikant te beroepen. Zo is ds. Pierre Roufrange uit Amsterdam beroepen en is er
een Franse gemeente gesticht (1686) . Het stadsbestuur en de Nederduitse kerk
hebben tevens gezorgd voor een
kerkgebouw ten behoeve van de
Franse diensten: de 'Kleine Kerk‟,
ook genoemd de 'Monnikenkerk',
de kapel van het voormalige
Augustijner klooster.51
Elders in Nederland waren er op
dat moment al tientallen andere
Waalse kerken die vooral dienst
deden als toevluchtsoord voor de
Franse vluchtelingen. In die tijd was
de kerk verreweg het belangrijkste
maatschappelijk
instituut
om
ontheemde mensen een geestelijk
onderdak te verschaffen en te
zorgen voor het goed functioneren en de samenhang van de geloofsgemeenschap.
Hier konden de vluchtelingen zich, als eerste generatie immigranten, onmiddellijk
thuis voelen, hun eigen taal spreken en de Franstalige kerkdiensten bijwonen.
Tegelijkertijd konden ze de traumatische ervaringen aan elkaar kwijt die ze in hun
vaderland hadden opgedaan en bij elkaar troost en bemoediging vinden.
Bij de allereerste feestelijke avondmaalsdienst na de stichting van de gemeente was
men getuige van een deerniswekkende en ontroerende gebeurtenis. Het bleek dat er
een jonge man was die ten gevolge van wrede mishandelingen en folteringen zijn
geloof had afgezworen, maar nu bereid was om door schuldbelijdenis zijn misstap uit
te wissen om weer in de gemeente opgenomen te worden. Diep onder de indruk van
wat ds. Roufrange had verteld over het lijden van deze jonge man en van diens
hartelijke berouw, werd terstond besloten hem de gelegenheid te geven „voor het
aangesigte van de gansche gemeente sijn hartgrondig leetwezen over sijnen val te
betuigen met versoek om vergevinge ende voorbiddinge voor hem bij God‟.
Dit soort spijtbetuigingen en wederopnames in de geloofsgemeenschap vonden in
meerdere Waalse kerken plaats en laten zien hoe serieus de hugenoten met
geloofszaken omgingen en vooral hoe zwaar ze tilden aan het zwichten voor de
godsdienstig geïnspireerde terreur waarvan ze in hun vaderland het slachtoffer
waren geweest.
De vroedschap van Enkhuizen heeft niet alleen het traktement van ds. Roufrange
betaald, maar ook het loon van de scriba, Louis Paysant, wiens naam we in haast
51

Dit gebouw is helaas in 1820 afgebroken. De afbeelding is ontleend aan het archief van de
Vereniging Oud Enkhuizen.
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alle bewaard gebleven documenten aantreffen. Ook werd er een 'stokman' of
'hondenslager' aangesteld „voor het oppassen en waarnemen van de Fransche
dienst‟, kennelijk om er voor te zorgen dat loslopende honden niet tijdens de dienst in
de kerk kwamen. Mede met behulp van geregelde collectes, waartoe soms ook de
katholieke inwoners bijdroegen, heeft de vroedschap de Franse gemeente in stand
weten te houden tot de dood van ds. Roufrange in 1721. Toen is de gemeente
opgeheven en de attestaties van de lidmaten aan de kerkeraad van de Nederduitse
kerk overhandigd. Tegen die tijd waren de Fransen reeds ingeburgerd en kenden ze
voldoende Nederlands om aan de Nederlandstalige diensten deel te nemen.
Naast de kerkelijke voorzieningen heeft de vroedschap ook een gebouw beschikbaar
gesteld om als „werkhuis‟ te dienen voor de door de eerder genoemde twee Fransen
beoogde lakenfabriek met bijbehorende kleermakerij: 'eene Manufactorie ofte
Draperie'. Dit gebouw, het Giethuis, was eerder in gebruik als Geschut- en
Klokgieterij. De plannen voor de
lakenfabriek annex kleermakerij
werden uitgevoerd, maar helaas is
het bedrijf van de twee Fransen na
vijf jaar door wanbestuur failliet
gegaan. Het Giethuis heeft van het
begin af aan ook dienst gedaan
als
onderkomen
voor
de
werknemers. Het is namelijk
bekend dat onder anderen de
zoon van één van de eigenaren er
heeft gewoond. Na de sluiting van
de fabriek zijn de voormalige
werknemers daar waarschijnlijk blijven wonen. Daarom acht ik het mogelijk dat Pierre
zich in dit gebouw als vrije ondernemer heeft gevestigd en daar ook heeft gewoond
totdat hij een eigen huis kon bekostigen. Hoe het met zijn kleermakerij is gegaan,
weten we niet, maar hij heeft kennelijk genoeg verdiend om aan trouwen te denken,
een huis te zoeken en een gezin te stichten. Hij vond een woning in de Torenstraat,
een honderd meter lang straatje dat uitloopt op het plein van de Zuiderkerk met zijn
prachtige toren, waar de straat
zijn naam aan heeft ontleend.
We zijn er helaas niet in
geslaagd te ontdekken in welk
huis Pierre heeft gewoond,
maar het staat er waarschijnlijk
nog, omdat bijna alle huizen uit
de tweede helft van de 17de
eeuw dateren. Telkens als mijn
vrouw en ik in Enkhuizen
komen en door de Torenstraat
lopen, beseffen we dat dit de
plaats is waar Pierre en Marie
Anne veertien jaar lang lief en
leed met elkaar hebben gedeeld. Hier zijn hun drie kinderen geboren, hier zijn ze
opgegroeid en in deze straat hebben ze gespeeld.
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Het huwelijk van Pierre en Maria Anna Bacot
Zijn toekomstige vrouw Maria Anna Bacot (roepnaam: Marie Anne), een meisje uit
Leeuwarden, heeft Pierre in Enkhuizen ontmoet. Uit de archiefstukken van
Enkhuizen en Leeuwarden kunnen we een precies beeld vormen van de
schoonfamilie van Pierre en wat de relatie van het gezin met Enkhuizen was. Marie
Anne woonde vóór haar trouwen bij haar ouders in Leeuwarden, Friesland, waar ze
ook geboren is. Haar oudere (stief)zuster, Anne du Pré, woonde reeds in Enkhuizen.
Zij was getrouwd met ene Adam van Wemen, een vriend van Pierre. En vermoedelijk
heeft hij zijn aanstaande bruid door dié vriendschap leren kennen. Dat de twee
mannen vrienden van elkaar waren blijkt uit het feit dat Adam van Wemen en Anne
du Pré in 1704 peetouders en getuigen waren bij de doop van het eerste kind van
Pierre en Marie Anne, Jeanne Bernardine.
De jongere zus van Marie Anne Elizabeth Bacot die datzelfde jaar met Joseph du
Plan zou trouwen, woonde ook al in Enkhuizen. Pierre en Marie Anne zouden in
1706 op hun beurt als peetouders en getuigen bij de doop van hun nichtje, Tetjen du
Plan, aanwezig zijn. Hier is haar doopinschrijving:
Bateme de Tetjen du Plan
Le Dimanche 11 Juillet 1706 a Enckhuysen en l’Eglise apres
midy. La fille de Joseph du Plan et d’Elizabeth Bacot sa
femme née du jour d’hier 10 de ce mois et an a été batizée
par Monsr. Roufrange Pasteur de cette Eglise presentée et
nominée Tetjien par Pierre de la Buscaigne et Marie-Anne
Bacot oncle et tante dudit Enfant.

Doop van Tetjen du Plan
Zondag 11 Juli 1706 te Enkhuizen in de Kerk ’s middags. De
dochter van Joseph du Plan en Elizabeth Bacot zijn vrouw,
geboren gisteren de 10de van deze maand en dit jaar, is
gedoopt door Dhr. Roufrange Predikant van deze Kerk,
gepresenteerd en Tetjen genoemd door Pierre de la Buscaigne
en Marie-Anne Bacot, oom en tante van genoemd kind.

Pierre Labuscaigne
Roufrange Pasteur
LPayzant Scribe

Pierre Labuscaigne
Roufrange Predikant
LPayzant Scriba

Nadat Pierre het ja-woord van Marie Anne en de toestemming van haar vader had
gekregen, zijn hun huwelijksgeboden op drie achtereenvolgende zondagen in de
Franse gemeente in Enkhuizen afgekondigd:
Certificat des annonces de Pierre de la Buscagne et de
Marie Anne Bacot
Aujourd’huy 29 Juillet 1703 a été lué le certificat de la
publication des Annonces de Pierre de la Buscagne, jeune
homme refugié en cette Ville et de Marie Anne Bacot jeune
Fille demeurante a Leeuwaerden apres la lecture faite lis
publiquement les Dimanches 15. 22 et 29 present mois et an
fait a Enckhuysen le 29 Juillet 1703
LPaysant Scribe

Certficaat van de huwelijksafkondigingen van Pierre de
la Buscagne en Marie Anne Bacot
Vandaag 29 Juli 1703 is voorgelezen het certificaat van de
huwelijksafkondigingen van Pierre de la Buscagne, gevluchte
jongeman in deze Stad en Marie Anne Bacot Jongedochter
wonende te Leeuwaerden na de preek publiekelijk gelezen de
Sondagen 15. 22 en 29 van deze maand en dit jaar,
gedaan te Enkhuizen 29 Juli 1703
LPaysant Scriba

Zoals te doen gebruikelijk werden de geboden ook in de kerk van de bruid
afgekondigd, in dit geval in de Nederduitse kerk in Leeuwarden. Het bewijs daarvan
staat genoteerd in het “Ondertrouwboek van de Hervormde Gemeente Leeuwarden
1693-1703”:
Pierre Labussaigne, Mr.-kleermaker tot Enckhuysen en Maria Anna Bacckot in dese stadt sijn hun
trouwlicke proclamatie geconsenteert.

Het voorgenomen huwelijk („ondertrouw‟) van Pierre en Marie Anne wordt vermeld in
een ander document in hetzelfde archief in Leeuwarden:
Labussaigne
de 22 Juny 1703 ondertrouwden Pierre Labussaigne, Mr. Kleermaker tot
Enckhuysen, van... en Maria Anna Bacquot van Lwd. Getrouwd Westerkerk 3 Aug. 1703.

Met deze twee inschrijvingen hebben we eindelijk documentair bewijs van wat
Pierre‟s beroep was: 'meester-kleermaker'. Op de twee inschrijvingen is wel Pierre‟s
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plaats van herkomst in Nederland (Enkhuizen) vermeld maar op de tweede is zijn
oorspronkelijke plaats van herkomst, Bergerac, niet ingevuld: alleen puntjes (van...).
Blijkens het “Trouwboek van de Hervormde Gemeente Leeuwarden 1698-1709” is
hun huwelijk op 3 augustus 1703 in de Westerkerk bevestigd, nadat de geboden
afgekondigd waren op 24 juni, 1 juli en 8 juli. Hier volgen een fotokopie van de
oorspronkelijke inschrijving en een afbeelding van de Westerkerk uit die tijd:

Pierre Labúsaig, Mr.-kleermaker tot Enkhuijsen en Maria Anna Baccot: in dese stat zijn hún
egtgeboden d' eerstemaal voorgestelt den 24 Junij 1703 en d' 2 Maal den 1 Julij en den 8 dito de
derdemaal; en zijn den 3 Augustij op fridag voornoen in d' Westerkerk bevestigt. [‘voornoen’
betekent ‘voormiddag’]

Van deze historische kerk heb ik gelukkig
een oude tekening kunnen vinden. Aan
de klederdracht van de figuren is te zien
dat we te maken hebben met een
tekening uit de 16de of 17de eeuw. De
oorspronkelijke Bagijnekerk uit 1510 is
na de Reformatie door de protestanten in
gebruik genomen als de Hervormde
Westerkerk. Sedert 1983 wordt het
gebouw niet meer als kerk gebruikt, maar
is het verbouwd tot een theater en later
weer verbouwd voor het geven van popconcerten en Romein Poppodium genoemd.

De schoonfamilie van Pierre in Leeuwarden
Blijkens het "Doopboek 1668-1684 van de Hervormde Kerk te Leeuwarden" is Marie
Anne daar in de Nederduitse kerk gedoopt. Dat wijst er op dat haar Franse vader
François Bacot en haar Nederlandse moeder Josine Hulscher lidmaat van deze kerk
waren en niet van de plaatselijke Waalse kerk. Hier volgt haar doopinschrijving:
Den 2. Marty 1679 Maria Anna (fille de) François Bacot.

Zij is op een zondag geboren en nog dezelfde dag gedoopt. Ook haar dochter,
Jeanne Bernardine, is op een zondag geboren en gedoopt. De twee in Nederland
geboren stammoeders van de Labuschagnes waren dus zondagskinderen.
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De vader van Marie Anne, François Bacot, is oorspronkelijk afkomstig uit de stad
Tours aan de Loire. Hij was een van de honderden hugenootse inwoners die reeds in
de eerste helft van de 17de eeuw vanwege de vervolgingen daar naar het buitenland
uitgeweken waren, vooral naar Amerika waar nu nog Bacots wonen. François heeft
echter bewust voor Nederland gekozen. Het oudste spoor dat ik van hem kon vinden,
is de bevestiging van zijn huwelijk in Leeuwarden (1652) met Lucia Sibrandts. In het
“Ondertrouwboek 1649-1658” van de Nederduitse kerk wordt de afkondiging van hun
„echtgeboden‟ vermeld:
Den 23 October
François Bacot Confituijrwerker van Sijn Excellentie, geboren te Tours in
Franckrijck, en Lucia Sibrandt, beide binnen dezen Stadt zijn d'echtgeboden geaccordeert.

Het is bijzonder interessant te zien dat François van beroep 'confituijrwerker van Sijn
Excellentie' was, dat wil zeggen hij was konfijtmaker (producent van in suiker
ingelegde vruchten) van de stadhouder van Friesland en Groningen. In die tijd was
dat Hendrik Casimir II, „vorst van Nassau-Dietz‟, een voorvader van het Nederlandse
vorstenhuis. François was dus niet de eerste de beste konfijtmaker, maar een
hofleverancier (een eretitel van iemand die goederen aan een vorstenhof levert).
Na de dood van Lucia, bij wie hij geen kinderen had, is François in 1675 hertrouwd,
en wel met Josina Hulscher, weduwe van Jan du Pré, uit Groningen.
In het “Ondertrouwboek 1671-1682” wordt hun huwelijksaankondiging vermeld:
Den 6 Febr. 1675 François Bacot binnen Leeuwarden en Josina Hulscher wed. van Jan du Pré tot
Groninghen.

Josina had reeds een dochter uit haar eerste huwelijk, Anne du Pré, die we reeds
geïdentificeerd hebben als de vrouw van Adam van Wemen, een vriend van Pierre.
De Bacots hadden vier kinderen: Pierre (1677), Maria Anna (1679), Elizabeth (1681)
en Gesina (1683). Elizabeth Bacot kwamen we ook al tegen in Enkhuizen als de
vrouw van Joseph du Plan. Van Pierre Bacot weten we alleen dat hij pruikenmaker
was, blijkens de inschrijving van zijn huwelijk in augustus 1700 in de Waalse kerk.
Van Gesina is alleen bekend dat zij met ene Hendrik Faber was getrouwd. Van
François Bacot is tot op heden nog slechts bekend dat hij op 10 mei 1712 begraven
is in Leeuwarden.52
Zijn sterfdatum is voor ons verhaal van betekenis, omdat hij overleed toen Pierre al
meer dan een jaar in de Kaap was en Marie Anne alleen in Enkhuizen was
achtergebleven. Hier kom ik in het volgende hoofdstuk op terug.

52

Blijkens de “Aanvulling op de Staatsbegraafboeken (1550-1805)” in het archief van Leeuwarden.
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Pierre en Marie stichten een gezin in Enkhuizen
Toen ze na hun trouwen en drie wittebroodsweken terug waren in Enkhuizen, zijn ze
zich als wettig getrouwd gaan melden bij de Nederduitse gemeente. Dat was nodig
omdat Marie Anne van huis uit lidmaat van deze kerk was en ook omdat hun huwelijk
in de Nederduitse kerk in Leeuwarden was bevestigd. Op 24 augustus hebben ze het
bewijs ervan „getoond‟. Dit archiefstuk heb ik in hoofdstuk 3 besproken.
Pierre Labûscaigne van Barsarack J.m. (Jonge man) op Toornstraat
en
Maria Anna Bacgot J.D. (Jonge Dochter) tot Leeuwaarden.
Betoogh gegeven om tot Leeuwaarden te mogen trouwen op den 30 Julij 1703.
24 Augustij wederom acte vertoont [??] dat deze bovenstaande den 3 Augustij tot
Leeuwaarden zijn getrouwt. [?] 24 Julij 1703 [vergissing, moet zijn 24 Augustij].

Pierre en Marie Anne gingen in Enkhuizen in de Torenstraat wonen, waar Marie
Anne hem drie kinderen schonk, die alle drie gedoopt zijn door ds. Roufrange:
Jeanne Bernardine, geboren en gedoopt op zondag 13 juli 1704
Jean, geboren op 16 Oktober 1706 en de volgende (zon)dag gedoopt, en
François, geboren op 6 oktober 1708 en de volgende (zon)dag gedoopt.
Batéme de Jeanne Bernardine la Buscaigne
Le Dimanche 13 Juillêt 1704 a Enckhuysen en l’Eglise apres
midy, La fille de Pierre la Buscaigne et de Marie Anne Baco
sa femme née le même jour de ce mois et an, a été batizée par
Monsr. Roufrange Pasteur de cette Eglise presentée et
nommée Jeanne Bernardine par ledit son pere, a la place de
Adam van Wemen et Anne du Pré sa femme, oncle et tante
dudit Enfant.

Doop van Jeanne Bernardine la Buscaigne
Zondag 13 Juli 1704 te Enkhuizen in de Kerk in de middag,
De dochter van Pierre la Buscaigne en Marie Anne Baco zijn
vrouw geboren op dezelfde dag van deze maand en dit jaar is
gedoopt door Dhr. Roufrange Predikant van deze Kerk,
gepresenteerd, en Jeanne Bernardine genoemd door haar
genoemde vader, in de plaats van Adam van Wemen en Anne
du Pré zijn vrouw, oom en tante van genoemd Kind.

Pierre Labuscaigne
Roufrange Pasteur
LPayzant Scribe

Pierre Labuscaigne
Roufrange Predikant
LPayzant Scriba

Batéme de Jean Labuscaigne
Le Dimanche 17 Octobre 1706 a Enckhuysen dans l’Eglise
apres midy. Le fils de Pierre Labuscaigne et Marie Anne
Bacot sa femme, né du jour d’hier 16 de ce mois et an a été
batisé par Monsieur Roufrange Pasteur de cette Eglise
presenté et nommé Jean, par Pierre Labuscaigne son pere,
representant Jean Belier et Elizabeth Bacot tante dudit Enfant
Roufrange Pasteur
Pierre Labuscaigne
LPayzant Scribe

Doop van Jean Labuscaigne
Zondag 17 oktober 1706 te Enkhuizen in de Kerk in de
middag. De zoon van Pierre Labuscaigne en Marie Anne
Bacot zijn vrouw, geboren gister de 16de van deze maand en
dit jaar is gedoopt door de Heer Roufrange Predikant van
deze Kerk, gepresenteerd en Jean genoemd door Pierre
Labuscaigne zijn vader, vertegenwoordigend Jean Belier en
Elizabeth Bacot tante van genoemd Kind
Roufrange Predikant
Pierre Labuscaigne
LPayzant Scriba

Batéme de François Labuscaigne
Le Dimanche matin 7 Octobre 1708 apres la predication Le
fils de Pierre Labuscaigne et de Marie-Anne Bacot sa femme
né du jour d’hier au soir a été batizé par Mr. Roufrange
Pasteur de cette Eglise, presenté et nommé François par ledit
son pere
[Handtekeningen ontbreken!]

Doop van François Labuscaigne
Zondagochtend 7 oktober na de preek De zoon van Pierre
Labuscaigne en Marie Anne Bacot zijn vrouw geboren gister
in de avond is gedoopt door Dhr. Roufrange Predikant van
deze Kerk, gepresenteerd en François genoemd door zijn
genoemde vader
[Handtekeningen ontbreken!]

Volgens de hugenootse vernoemregels had het eerste kind, Jeanne Bernardine,
eigenlijk naar haar peetmoeder Anne genoemd moeten worden, maar volgens de
Nederlandse vernoemtraditie had ze de naam van haar oma van moederskant,
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Josina moeten hebben. Het komt mij voor dat we hier ter wille van de vrede met een
ontwijking van botsende tradities te maken hebben. Haar eerste naam, Jeanne, is
waarschijnlijk ontleend aan die van haar overgrootmoeder van vaderskant, Pierre‟s
grootmoeder, Jeanne Artieu. Waarom ze Bernardine als tweede naam gekozen
hebben is onbekend. Misschien hebben Pierre en Marie Anne gewoon de mode
gevolgd, die juist in die tijd in Europa in zwang was gekomen, dat een kind twee
voornamen moest hebben. Denk bijvoorbeeld aan de twee voornamen van hun
beroemde tijdgenoten Johann Sebastiaan Bach en Georg Friedrich Händel.
Hun zoon Jean is geheel volgens de hugenootse traditie vernoemd naar zijn
peetvader Jean Belier. Het derde kind, François, is echter, als tweede zoon, weer in
overeenstemming met de Nederlandse gewoonte vernoemd naar zijn grootvader van
moederskant, François Bacot. De manier waarop Pierre en zijn vrouw hun kinderen
vernoemden is een mooi voorbeeld van de harmonieuze versmelting van twee
culturen waarbij beide tradities worden gerespecteerd en in ere gehouden. Daarmee
hebben de Frans-Nederlandse voorouders van de Labuschagnes blijk gegeven van
wederzijds respect voor elkaar en van onderlinge verdraagzaamheid.
Bij de doopinschrijving van François valt het op dat noch Pierre, noch de scriba zijn
handtekening heeft gezet. Even merkwaardig is de vermelding dat het kindje „gister,
in de avond‟ geboren is en dat hij „na de preek‟ gedoopt is. Deze mededelingen
kunnen ons helpen een antwoord te geven op de vraag waarom de gebruikelijke
handtekeningen in dit geval ontbreken.
De hier beschreven situatie lijkt te suggereren dat de doop van de kleine François
nogal in haast is verlopen. Ik stel het me zo voor: ds. Roufrange had net zijn preek
achter de rug en de dienst was bijna afgelopen toen Pierre daar buiten adem
aankwam met de baby in zijn armen om het toch nog die zondag te laten dopen.
Door de beroering en opgewondenheid die toen ontstonden hebben zowel Pierre als
de scriba verzuimd de inschrijving van de doop te ondertekenen.
De drie kinderen zijn in Enkhuizen als normale Nederlandse kinderen opgegroeid,
behalve dat ze evenals andere hugenootse kinderen tweetalig opgevoed zijn. Samen
met hun ouders woonden ze op zondag de Franse diensten in de Kleine Kerk bij, en
toen ze naar school gingen, kregen ze onderwijs in een gewone Nederlandse school.
Uiteraard is Marie Anne zelf ook tweetalig opgevoed door haar Franse vader en
Nederlandse moeder. Tweetaligheid was daarom in het gezin Labuscaigne de
normaalste zaak van de wereld.
Op zijn beurt heeft Pierre gedurende de veertien jaar dat hij in Enkhuizen woonde het
Nederlands langzamerhand goed onder de knie gekregen. Zijn tweetaligheid zou
hem later in Kaap de Goede Hoop goed van pas komen, toen hij daar onderwijs
moest geven aan kinderen van eerste-generatie Franse immigranten.
Dat brengt ons bij de vraag hoe Pierre in de Kaap terecht kwam en hoe het Marie
Anne in Enkhuizen tijdens zijn afwezigheid verging.
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9. Pierre als zeeman van vrouw en kinderen gescheiden
De omstandigheden in Enkhuizen tegen het eind van het jaar 1710 waren voor de
Labuscaignes van beslissende betekenis, want toen
is het besluit gevallen dat Pierre in dienst zou treden
van de VOC. Deze grote handelsmaatschappij was
in die tijd [nog] een van de beste en betrouwbaarste
werkgevers van het land. Zij stond erom bekend
heel goed voor haar werknemers te zorgen. Als
Pierre daar een baan kon krijgen, zou hij op één van
de vele VOC-schepen geplaatst worden die
geregeld vanuit de haven van Texel via Kaap de Goede Hoop naar Batavia en terug
voeren. De VOC-schepen van die kamers van Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen (zie
de vlag) verzamelden op de rede van Texel om vandaar in konvooi te zeilen. Zo kon
men de vele gevaren op zee beter trotseren (zeerovers, oorlogen, stormen en
ziekten). Jaarlijks vertrokken er vanuit Texel drie vloten: een Kermisvloot in
september, een Kerstvloot in januari en een Paasvloot in april.53
Een retourvaart duurde meestal 15-18 maanden, maar soms veel langer. Dit
betekent dat Pierre voor lange tijd „uitlandig‟ zou zijn. Daarom was het besluit
zeeman te worden heel ingrijpend voor het gezin, vooral omdat Marie Anne dan
steeds alleen zou komen te staan met de zorg en opvoeding van de kinderen.54
Je kunt je enigszins voorstellen wat een dergelijke langdurige afwezigheid van de
mannen inhield niet alleen voor de vrouwen en kinderen, maar ook voor het huwelijk
van de betrokkenen. Het gebeurde soms dat een vrouw door voor haar onbekende
omstandigheden een jaar of meer niets van haar man hoorde en na verloop van tijd
eruit afleidde dat hij omgekomen was en dat ze vrij was om te hertrouwen. Wat er
dan gebeurt als de man toch op een dag thuiskomt laat zich raden. De zeemannen
hadden veelal in iedere haven een troostvrouw of ze bezochten bordelen. Sommige
vrouwen konden de eenzaamheid niet aan en zochten bij een andere man liefde en
gezelschap. Er zijn schrijnende gevallen bekend van familiedrama‟s, ongewenste
zwangerschappen, vruchtafdrijvingen en alle daarmee gepaard gaande ellende. Het
waren alleen de heel sterken die goed konden omgaan met hun eenzaamheid en
verlangen naar elkaar en daardoor hun huwelijk niet in gevaar brachten.
Zoals pas achteraf zou blijken, was er in het geval van Pierre en Marie Anne maar
één zeereis, van Texel naar de Kaap, want Pierre is nooit meer in Nederland
teruggekeerd. Hij is ziek in Tafelbaai aangekomen en door omstandigheden daar
gebleven. De tijd dat ze elkaar niet zouden zien was buiten verwachting en
buitengewoon lang. Ze waren zich ongetwijfeld bewust van wat het zeemansleven
voor hun huwelijk zou inhouden, toch hebben ze besloten dat Pierre de stap zou
wagen – ze zouden elkaar immers trouw blijven. In dat stadium konden ze niet
bevroeden dat Pierre nooit meer naar Enkhuizen zou terugkeren en dat het meer dan
zes jaar zou duren voordat ze elkaar weer zouden zien. Voor allebei waren dat
ongetwijfeld zeer moeilijke jaren: voor Pierre omdat hij zijn steun en toeverlaat in een
53

Voor bijzonderheden, zie de mooie aan de VOC gewijde website: www.vocsite.nl
De problemen van zeemansvrouwen worden uitvoerig en boeiend beschreven door Danielle van
den Heuvel in haar boekje „Bij uijtlandigheijt van haar man‟. Echtgenotes van VOC-zeelieden,
aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750), Amsterdam: Aksant, 2005. Zie ook haar
artikel “Een zwaar bestaan? Het wel en wee van Enkhuizer zeemansvrouwen in de eerste helft van de
achttiende eeuw”, in: Steevast 2006, Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen, pp. 7-20.
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vreemd land moest missen, en voor Marie Anne omdat ze als moeder alleen kwam te
staan en rond moest zien te komen van een karige maandelijkse uitkering.
Het zou onjuist zijn te denken dat Pierre de bedoeling had te emigreren. Daarvan
was nooit enige sprake, want hij was contractueel in vaste dienst van de VOC
getreden en zou na iedere zeereis naar de Oost weer naar Enkhuizen terugkeren en
daar wachten tot de volgende reis. Daar is echter niets van gekomen, want op zijn
allereerste zeereis is hij door onvoorziene omstandigheden nooit in Batavia
aangekomen, maar in die Kaap achtergebleven.
Er moeten voor Pierre ongetwijfeld gegronde redenen geweest zijn om zeeman te
worden en waarschijnlijk had hij in die tijd geen andere optie. Het ligt voor de hand
te denken dat zijn besluit door economische factoren is bepaald. Enkhuizen had juist
in de jaren rond de eeuwwisseling – maar ook al ervoor – te kampen met een
dramatische economische neergang. De concurrentie van andere VOC kamers met
die van Enkhuizen – waarbij Amsterdam voorop liep - was moordend. Bovendien
werd de stad vaak geteisterd door overstromingen en buitengewoon strenge winters,
waarvan die van 1708/1709 de ergste was. Hier komt nog bij dat de koopvaardij- en
de vissersvloot ernstige verliezen leden als gevolg van schade door aanvallen van
kaperschepen (veelal Franse!) op de Noordzee. En wat veel erger was, de Engelse
boycot van Hollandse vissersschepen en de oorlogen met Engeland. Om dergelijke
tegenslagen te boven te komen moest Enkhuizen grote leningen aangaan, maar dat
kon geen soelaas bieden. In minder dan een eeuw is de bevolking van de stad
gedaald van 18.000 tot 13.000 inwoners.55
We kunnen ons indenken dat juist kleine zelfstandigen zwaar getroffen werden door
deze economische crisis.
Het ging dus waarschijnlijk
niet meer zo goed met
Pierre‟s
kleine
kleermakersbedrijf
en
daarom was hij verplicht
naar ander werk uit te
kijken. Na rijp beraad met
zijn vrouw ging hij zich
aanmelden bij het kantoor
van de VOC in het statige
Oost-Indisch Huis op de
Wierdijk, niet ver van zijn
huis in de Torenstraat.56
Dat gebeurde, zoals steeds in zulke gevallen, op aanbeveling van een persoon die
werknemers ronselde voor de VOC. Zulke tussenpersonen, meestal vrouwen,
„ronselaars‟ genoemd, maakten er hun beroep van. Ze namen werkloze mannen
onder hun hoede en probeerden hen, telkens als er in de haven een VOC-schip
aanlegde, aan een baan bij de VOC te helpen.57
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Gegevens ontleend aan Richtje de Vries, Enkhuizen 1650-1850: Bloei en achteruitgang van een
Zuiderzeestad, Amsterdam, 1987, pp. 52, 72-75 en 83-87.
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De afbeelding van het Oost-Indisch Huis (van Christiaan Andriessen, 1645-1746) is afkomstig uit
het Westfries Archief in Hoorn. Met dank aan de archivaris Jan de Bruin.
57
Voor hun werkwijze, zie het artikel van Marc. A. van Alphen, “Ronselaars voor de VOC in Enkhuizen
omstreeks 1710”, in Steevast 1995, Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen, 1995, pp. 28-34.
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Pierre werd aangenomen om als tamboer op het VOC-schip de Brug dienst te doen.
Zijn taak als trommelaar was om op bevel van de kapitein de soldaten op te roepen
aan te treden en om signalen te geven voor de wisseling van de wacht. Dat vereiste
uiteraard enige muzikale aanleg en een gevoel voor maat en ritme, maar daar heeft
Pierre ongetwijfeld aan voldaan. De functie van tamboer, ook trommelaar of
trompetter genoemd, was één van de laagste rangen van de bemanning, met een
dienovereenkomstig loon van slechts 9 gulden per maand. Alleen een jong matroos
en een scheepsjongen verdienden minder, 5-7 gulden. Dat Pierre in weerwil van het
lage loon de betrekking aanvaardde, bewijst hoe desperaat hij was. Omdat er in die
tijd grote werkloosheid was en hordes werkloze mannen hun heil bij de VOC zochten,
was Pierre maar al te blij een baan met een vast inkomen te hebben, al was het verre
van toereikend voor het onderhoud van zijn gezin.58
Daarom nam hij afscheid van zijn gezin om aan boord te gaan van het VOC-schip de
Brug dat in de haven van Enkhuizen gereedlag om op 11 januari 1711 vanaf Texel
uit te varen naar Batavia via Kaap de Goede Hoop. Reeds voor zijn vertrek uit
Enkhuizen had Pierre maatregelen getroffen voor de uitbetaling van een deel van zijn
loon aan zijn vrouw. De bijzonderheden ervan zijn door een klerk van de VOC
opgetekend in het Soldijboek van de Brug. Ieder schip had namelijk zijn eigen
soldijboek, ook „monsterrol‟ genoemd. Deze boeken bevatten de boekhouding met
betrekking tot ieder lid van de scheepsbemanning. Voor iedere werknemer waren
twee bladzijden gereserveerd. De gegevens van Pierre staan op pagina‟s 112-113.
Hier volgt een uitsnede van die inhoudsopgave van het Soldijboek van de Brug:

De linker bladzijde van het forse boek is de debietzijde, ook de „schuldbrief‟ genoemd
omdat er van een lening sprake is. Daarop staat aangetekend welke leningen en
voorschotten de betreffende man had ontvangen en hoe die gelden besteed werden,
onder andere voor het aanschaffen van scheepsuitrusting en voor uitbetalingen aan
afhankelijken. Op de rechter bladzijde, de creditzijde, staat genoteerd wat hij
ontvangen heeft en belangrijke feiten in verband met zijn loopbaan: eventuele ziekte
aan boord of sterfte, promotie, verandering van dienstverband, ontslag en de
sterfdatum.59
De dienstdoende klerk moest steeds twee kopieën van de soldijgegevens maken:
één voor de personeelsadministratie in Batavia en één voor de VOC-Kamer, in dit
geval de Kamer van Enkhuizen. Het oorspronkelijke soldijboek bleef op het schip,
terwijl de klerken in Batavia er voor zorgden dat de gegevens in de loop der jaren
bijgehouden werden, zowel daar als in de betreffende Kamer in Nederland. Volgens
mij moet het exemplaar van het Soldijboek van de Brug in het VOC-archief uit
Enkhuizen afkomstig zijn, want het is in dit exemplaar dat Marie Anne en haar
gemachtigde haar handtekeningen hebben gezet en konden zetten.
58
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Voor de loonadministratie van de VOC, zie Danielle van den Heuvel, a.w., pp. 20-40.
Deze gegevens zijn ontleend aan Danielle van den Heuvel, a.w., pp. 20 e.v.
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Op de linker blazijde van , de debietzijde (bladzijde 112), staat een overzicht van de
betalingen aan Marie Anne. Hieronder volgt een fotokopie van bladzijde 112:
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Hier volgt de transcriptie van de debietzijde van het soldijboek.60

In ’t schip De Brug
Pieter Labuscagne van Ench[uisen],
tamboer, debet
Heeft 3 m[aanden] jaarl[oon] aan Maria Anna Bakot, zijn vrou, verm[aakt]
aan d’edele comp[agnie] over 2 m[aal] gagie à ƒ 9 per maand }
ƒ 18.-.[aan] d’e[dele] comp[agnie] over vaderlandtse schuldt
ƒ 150.-.Somma
ƒ 168.-.1712 den 7 november ƒ 27.-.- betaalt aan Maria Anna Bakot,
huysvrou van de bovenges[chreven], voor 3 m[aanden] op haar m[aan]tsedul
ƒ 27.-.11 janu[ari]

[handtekening] Maria Anna Bacot
1713 den […] janu[ari] ƒ 150.-.- brenge op reek[ening] van Gerrit Krijgsman in
voldoeninge van N.N., transport groot ƒ 150.-.- aan de
lias 78 n[umer]o 193……………………………………………
178

ƒ 150.-.-

1714 den 16 octob[er] ƒ 54.-.- bet[aald] aan Maria Anna Baquot, huysvrouw
van de bovenges[chrevene] voor 6 m[aanden] op haar maandzedul

ƒ 54.-.-

1715, den 18 octob[er], ƒ 27.-.- betaalt aan Maria Anna Baquot,
huysvrouw van de bovenges[chrevene] voor 3 m[aanden] op haar maandzedul

ƒ 27.-.-

[handtekening] Maria Anna Bacot
1716, den 10 septemb[er], ƒ 27.-.-, bet[aalt] Everdje Everds, gevolmagtigde van
Maria Anna Baquot, de bovenges[chrevene] sijn huysvrouw volgens
acte voor de not[aris] Dirk Agricola en getuygen op den 18
octob[er] 1715 gepasseert en geliasseert aan de lias 81 n[umer]o 244,
sijnde voor 3 m[aanden] op haar maandcedul

ƒ 27.-.-

1717, den 7 octob[er] ƒ 27.-.- bet[aalt] aan Evertjen Evers, gevolmagtigde van Maria
Anna Baquot, huysvrouw van de bovenges[chrevene] volg[ens] acte voor de not[ari]s
D[ir]k Agricola en getuygen op den 5 aug[ustus] 1716 gepasseert, aan de lias 82 n[umer]o
232 en voor 3 m[aanden] op haar maandzedul
ƒ 27.-.[handtekening] Eevertien Evers
1718 den 10 d[ito] ƒ 27.-.- bet[aalt] als vooren volgens acte voor den not[aris] Jan
Boots en getuygen op den 26 aug[ustus] 1718 gepasseert tot
Amst[erdam] en voor 3 m[aanden] op haar maandcedul aan de lias 84 n[umero] 28

ƒ 27.-.-

[handtekening] Eevertien Evers
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Met dank aan Jan de Bruin, archivaris van het Westfries Archief in Hoorn, voor zijn hulp.

72

Hoe kon Marie Anne van ƒ 27,- per jaar rondkomen?
Volgens het soldijboek bedroeg het loon van Pierre ƒ 9,- per maand, of ƒ 108,- per
jaar. Bij zijn vertrek heeft hij „3 maanden jaarloon aan Maria Anna Bakot, zijn vrou,
vermaakt‟, dat wil zeggen ƒ 27,- per jaar. Zelf heeft hij van de VOC „2 maal gagie
(gage = loon) à ƒ 9,- per maand‟ als voorschot ontvangen en tegelijkertijd een lening
van ƒ 150,- aangegaan. Dit bedrag is in januari 1713 door de VOC op de rekening
van notaris Gerrit Krijgsman in Enkhuizen gestort. Hoe dit geld is besteed weten we
niet, maar waarschijnlijk heeft Marie Anne een deel ervan gereserveerd voor haar
reis naar de Kaap, toen gebleken is dat Pierre in de Kaap zou blijven. In ieder geval
kon zij jaarlijks ƒ 27,- ophalen bij het soldijkantoor van de VOC, en wel op vertoon
van de zogeheten „maandbrief‟ of „maandcedul‟, het bewijs dat Pierre de toelage aan
haar had vermaakt.
De uitbetaling van het jaar 1711 wordt merkwaardig genoeg niet in dat jaar vermeld,
maar zou pas drie jaar later geschieden. Voor de ontvangst van de uitbetaling over
het jaar 1712, op 7 november, heeft zij getekend. Op het oorspronkelijke document is
te zien dat haar handtekening weliswaar niet zo ontwikkeld en regelmatig is als die
van Pierre, maar zij kon in elk geval behoorlijk schrijven. Volgens het onderzoek van
Danielle van den Heuvel konden sommige zeemansvrouwen niet schrijven en
hebben ze of een kruisje gezet of helemaal niet getekend.61
De achterstallige toelage over het jaar 1711 is samen met die over het jaar 1714, in
totaal ƒ 54,-, uitbetaald op 16 oktober 1714 (toevallig de 8ste verjaardag van haar
zoon Jean). Waarom Marie Anne in dit geval niet voor ontvangst getekend heeft is
onduidelijk. Voor de ontvangst van de ƒ 27,- over het jaar 1715, op 18 oktober, heeft
ze weer wel getekend. Dat blijkt de laatste keer te zijn dat zij persoonlijk het geld in
ontvangst genomen heeft. Vanaf 1716 heeft ze dat overgelaten aan haar
gemachtigde, Eevertien (Evertje) Evers, die dan ook voor de ontvangst ervan
namens haar getekend heeft. Zulke gemachtigden waren meestal vrouwen, die daar
als bijverdienste een commissiebedrag voor kregen. De uitbetalingen van de toelage
van Marie Anne aan Evertien Evers over de jaren 1716 en 1717 zijn wettelijk voor
getuigen geregeld door notaris Dirk Agricola en door haar ondertekend.
De vraag is nu waarom Marie Anne vanaf 1716 niet meer zelf haar toelage in
ontvangst nam, maar dat overliet aan haar gemachtigde. De meest waarschijnlijke
verklaring is dat zij op dat moment niet meer in Enkhuizen woonde. Waar dan wel?
Dat ze met de drie kinderen bij haar moeder in Leeuwarden, aan de overzijde van de
Zuiderzee, is ingetrokken, lijkt niet erg waarschijnlijk. Leeuwarden lag te ver uit de
buurt, gezien haar voornemen om te zijner tijd vanuit Enkhuizen of Amsterdam per
VOC-schip de reis naar de Kaap te ondernemen. Daarom ligt het eerder voor de
hand aan te nemen dat ze naar Amsterdam was vertrokken, de stad waar Samson,
de neef van Pierre, al sedert 1713 woonde. Doordat Samson juist in dat jaar
weduwnaar was geworden, heeft Marie Anne waarschijnlijk besloten om, in
afwachting van haar reis naar de Kaap, zolang voor hem te gaan zorgen.
Als deze veronderstelling klopt, zou je verwachten dat er in Amsterdam enige
gegevens ter onderbouwing hiervan te vinden moesten zijn. Maar helaas kon ik in
het stadsarchief geen spoor van haar aanwezigheid in Amsterdam aantreffen, noch
in het lidmaatregister van de Waalse kerk, noch in andere archiefstukken. Dat wil
echter niet zeggen dat zij er inderdaad nooit is geweest. Het is best mogelijk dat zij
61
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zich niet als lidmaat van de kerk in Amsterdam heeft laten inschrijven, omdat ze toch
van plan was om bij de eerste de beste gelegenheid weer te vertrekken. Dat heeft ze
dan ook gedaan, in het daaropvolgende jaar 1717.
De allerlaatste uitbetaling van haar toelage geschiedde op 10 oktober 1718, „volgens
acte voor den notaris Jan Boots en getuygen op den 26 augustus 1718 gepasseert
tot Amsterdam‟. Ook voor deze uitbetaling heeft Eevertien Evers getekend. Op dat
tijdstip was Marie Anne reeds lang in de Kaap, maar zij had dit bedrag waarschijnlijk
vóór haar vertrek van Eevertien voorgeschoten gekregen om haar reis te betalen.
Rest nu nog de vraag hoe Marie Anne kon rondkomen van de schamele jaarlijkse
toelage van ƒ 27, want volgens Van den Heuvel had een gezin met twee kinderen in
die tijd ten minste ƒ 208,- nodig.62 Volgens mij heeft zij het kunnen bolwerken
doordat ze goed in staat was haar handen uit de mouwen te steken, evenals
trouwens de Nederlandse vrouwen in het algemeen dat waren, en de
zeemansvrouwen in het bijzonder. Deze vrouwen waren economisch bedreven en
hebben bij afwezigheid van hun man diens bezigheden veelal gewoon overgenomen.
We mogen er dus gerust van uitgaan dat Marie Anne het soort vrouw was dat de
dichter van Spreuken 31 in gedachten had (ik citeer de NBV):
10 Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.
11 Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen.
12 Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven.
13 Ze zoekt wol en linnen uit, en spint en weeft met vreugde.
14 Zoals een koopmansschip naar verre streken vaart, zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft.
15 Ze staat al op als het nog donker is, regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op.
16 Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem, van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard.
17 Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer.
18 Handeldrijven gaat haar heel goed af, ’s nachts gaat haar lamp niet uit.
19 Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok, ze houdt altijd de weefspoel vast.
20 Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen, ze geeft de armen hulp.
21 Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen, zij heeft hen allen warm gekleed.
22 Ze maakt de mooiste dekens, ze gaat gekleed in linnen en purperen wol.
23 Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met de oudsten in de poort.
24 Zij vervaardigt kleding en gordels, en levert die aan kooplui.
25 Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid, de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.
26 Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen.
27 Ze waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend.
28 Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar:
29 ‘Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.’

Als vrouw van een kleermaker kon ze vast, voor zover er vraag naar was, de
bezigheid van Pierre voortzetten en tevens allerlei naai- en verstelwerk verrichten als
een extra bron van inkomsten. Ingeval zij nog niet kon rondkomen, had ze altijd een
beroep kunnen doen op de diakonie, maar of dat nodig was is onbekend.
Wat we wel weten is dat iets meer dan een jaar na Pierre‟s vertrek naar de Kaap
Marie Anne‟s vader, François Bacot overleed, in mei 1712. Als hofleveracier van
ingelegde vruchten aan de stadhouder was hij zeker niet onbemiddeld en heeft hij
zijn kinderen een behoorlijk bedrag kunnen nalaten. Mede daarmee was Marie Anne
in staat het hoofd boven water te houden totdat ze in 1717 met haar drie kinderen
naar de Kaap vertrok.
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Wanneer precies en met welk VOC-schip zij de reis maakte, is helaas nog onbekend.
De VOC heeft geen passagierslijsten bijgehouden, alleen het aantal privé personen
aan boord. Mijn onderzoek in de monsterrollen van de schepen die vanaf Enkhuizen
en Amsterdam uitgevaren zijn tussen oktober 1716 en oktober 1717 heeft dan ook
niets opgeleverd. Het is te hopen dat er informatie in het Kaapse archief te vinden is
die licht op deze zaken kan werpen. Geschiedschrijvers uit de vorige eeuw wisten
immers dat zij en de kinderen in 1717 daar aangekomen waren.
Rest nog de vraag hoe Pierre en Marie Anne in de zes jaar dat ze gescheiden
leefden met elkaar gecommuniceerd hebben. Het spreekt vanzelf dat ze elkaar
brieven geschreven hebben, maar daar is niets van bewaard gebleven. Wat we wel
weten is dat het niet zo eenvoudig, laat staan aantrekkelijk was om op die manier
contact te onderhouden. De VOC vervoerde namelijk wel zakelijke post, maar als ze
ook privé brieven vervoerde, is daar een strenge censuur op toegepast. Daarom
werden brieven veelal in het geheim meegegeven aan zeemannen die net op het
punt stonden vanuit de Kaap naar Nederland, of andersom, uit te varen. Dat was
trouwens riskant, want er stond een hoge geldboete op dergelijke „illegale‟ post.63
Ook is gebruik gemaakt van een „stille uitwisseling‟ van poststukken door middel van
de zogeheten poststenen. Op het strand van Tafelbaai of verder landinwaarts heeft
men grote platte stenen neergelegd, waaronder brieven en pakjes konden worden
opgeborgen om dan met het eerstvolgende schip hun weg naar Nederland te vinden.
Op de steen werd de naam van het schip en die van zijn kapitein, alsook de datum
van aankomst en vertrek ingebeiteld. Er zijn diverse exemplaren van zulke
historische stenen op Tafelbaai bij de Liesbeeck aangetroffen – een rivier die eerder
de Amstel- of Versserivier werd genoem. De stenen zijn te bewonderen in het SuidAfrikaanse Kultuurhistoriese Museum in Kaapstad.64
Heel waarschijnlijk heeft Pierre van deze wijze van communicatie gebruik gemaakt
om door de jaren heen contact met Marie Anne en met zijn neef Samson te
onderhouden. Ondanks de gebrekkige correspondentie heeft hun huwelijk de
ongewoon lange scheiding overleefd en konden ze elkaar eindelijk weer omhelzen
en kon Pierre zijn kinderen aan zijn borst drukken. Pierre was in 1717 ruim 41 jaar,
Marie Anne 37, Jeanne Bernardine 13, Jean 11 en François 9.
We moeten ons zeker geen romantische voorstelling maken van de herontmoeting,
want Marie Anne en die kinderen hebben hem daar in de Kaap in bittere armoede en
onder erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Hoe zou het met hem gegaan zijn
gedurende die eenzame jaren in die Kaap?
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Zie hiervoor Siem Duys, “Kaapse poststenen en hun betekenis voor de communicatie binnen het
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10. De lotgevallen van de familie Labuscaigne in de Kaap
Pierre komt als VOC-dienaar in Tafelbaai aan
In alle boeken en artikelen uit de vorige eeuw, waarin iets is geschreven over Pierre,
is het schip waarmee hij in Kaapstad aankwam,
steevast de Verburg genoemd. Ook is de datum
van zijn aankomst steeds vermeld als 1710. Een
VOC-schip met de naam Verburg heeft echter
nooit bestaan; bovendien weten we nu met
zekerheid dat Pierre pas in 1711 in Tafelbaai is
aangekomen!
Reeds enkele jaren geleden heeft Herman
Labuschagne een eind kunnen maken aan deze
misverstanden. Hij kon dat doen op grond van de
op internet gepubliceerde inventaris van het
VOC-archief.
Het Nationaal Archief in Den Haag vermeldt Pierre‟s gegevens als volgt:
Gegevens van Pieter Labuscagne uit Enkhuizen
Datum indiensttreding:
11-01-1711
Datum uit dienst:
Functie bij indiensttreding:
Tamboer
Reden uit dienst:
Uitgevaren met schip:
Brug
Waar uit dienst:
Maandbrief:
Ja
Schuldbrief:
Begunstigde(n):
Vrouw: Maria Anna Bakot
Opmerkingen: later overleden in Azië
Gegevens van de vaart
Schip:
Kamer:
Inventarisnummer:
Folio:
DAS- en reisnr.:

Brug
Enkhuizen
14664
112-113
2130.2

Vertrek:
Kaap
Aankomst

31-08-1718
Vrijburger
Azië
Ja

11-01-1711
14-05-1711
03-06-1711
21-09-1711
Batavia

Pas in de zomer van 2010 zouden mijn kleindochter Lisanne en ik de oorspronkelijke
archiefstukken onder ogen krijgen, waar deze gegevens op gebaseerd zijn. Het bleek
toen dat het genoemde inventarisnummer 14664 betrekking heeft op het Soldijboek
van de Brug, folio 112-113, waarin de gegevens van Pierre van 1711 tot zijn dood in
1742 opgetekend staan.
Op het eerste gezicht is deze informatie duidelijk. Toch vraagt de opmerking van het
archief in Den Haag dat Pierre „later [is] overleden in Azië‟ en dat hij daar ook was
ontslagen om een verklaring. Hij is namelijk nooit in Azië geweest, zoals ik straks zal
uitleggen. De Brug had als eindbestemming Batavia, tevens de plaats waar de
bedrijfsadministratie van de VOC gevestigd was. Pierre‟s ontslag als VOC-dienaar en
zijn dood zijn dus niet in de Kaap geregistreerd, maar in Batavia. Daarom heeft het
archief voetstoots aangenomen dat Pierre ook daar is ontslagen en overleden.

76

Hier volgt een fotokopie van bladzijde 113 van het Soldijboek van de Brug:
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En hier is de transcriptie van bladzijde 113:

A[nn]o 1711 voor Enchuÿsen
Credit
Ult[tim]o meÿ p[…]r d‟e[dele] comp[agnie] ƒ 42.-.- over 4 m[aanden] en 20 d[agen] gagie
à ƒ 9.-.- p[e]r maand, verdient tzed[er]t den 11en januarÿ a[nn]o stantie,
dat met desen bodem uÿt Texel sijn gezeÿld,
tot heden dat door indispositie aan Cabo de Goede Hoop in ‟t hospitaal verblÿft ƒ 42.-.D[it]o
idem over soo veel te quaat blÿft
ƒ 126.-.Somma
ƒ 168.-.D[it]o

heeft alhier zÿn nevenstaande schult van ƒ 150.-.- inged[ien]t
ƒ 24.-.‟t […] aan de Cabo de Goede Hoop…………………………
ƒ 126.-.[…] nog aan de Caap, dat met stilstand van
gag[ie] en verbonden tÿt in leningh gaat
ƒ 150.-.per saldo te goet……………………………………………………………. ƒ 27.-.-

1712 aug[ustus], nog aan de Caap, onder stilstant van gagie, dog in comp[agnies] kassa
getelt voor de 3 m[aanden] vermakinge een zomma van
ƒ 27.-.1713 d[it]o als vooren en wederom in cassa getelt
ƒ 27.-.1714 d[it]o als vooren en wederom in cassa getelt
ƒ 27.-.1715 d[it]o idem als vooren
ƒ 27.-.1716 d[it]o idem als vooren
ƒ 27.-.1717 d[it]o idem als voren
ƒ 27.-.1718 d[it]o idem als voren van syn dienst ontslagen en tot burger aangestelt
1719 d[it]o continueert in vrydom
1720 d[it]o continueert in vrydom
1721 d[it]o als vooren
1722 d[it]o als vooren
1723 d[it]o als vooren
1724 d[it]o als vooren
1725 d[it]o als vooren
1726 d[it]o als vooren
1727 d[it]o als vooren
1728 d[it]o als vooren
1729 d[it]o als vooren
1730 d[it]o als vooren
1731 d[it]o als vooren
1732 d[it]o als vooren
1733 d[it]o als vooren
1734 d[it]o als vooren
1735 d[it]o als vooren
1736 d[it]o als vooren
1737 d[it]o als vooren
1738 d[it]o als vooren
1739 d[it]o als vooren
1740 d[it]o als vooren
1741 d[it]o als vooren
1742 d[it]o als vooren
1743 d[it]o als vooren
1744 d[it]o als vooren
1745 d[it]o als vooren tot den 21 october 1742, vrouw en kind nalatende is overleden
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Uit dit cruciale document kunnen we de volgende harde gegevens afleiden:










Pierre is op 11 januari 1711 aan boord van de Brug uit Texel vertrokken.
Zijn rang als dienaar van de VOC was die van „tamboer‟.
Op 31 mei betaalt de VOC hem zijn loon voor 4 maanden en 20 dagen.
Op dat moment verbleef hij in het hospitaal van Kaap de Goede Hoop.
Hij had nog een lening van ƒ150 bij zijn werkgever uitstaan en ƒ27 te goed.
Vanaf 1712 krijgt hij geen loon meer, maar blijft toch in dienst van de VOC.
Vanaf 1712 tot 1717 stelt de VOC jaarlijks ƒ27 beschikbaar voor zijn vrouw.
In 1718 neemt Pierre ontslag uit dienst van de VOC en wordt vrijburger.
Vanaf 1719 tot 1745 blijft zijn status als vrijburger onveranderd tot 21 oktober
1742 toen hij overleed, „vrouw en kind nalatende‟. Dit levert het bewijs dat zijn
vrouw hem heeft overleefd. Het kind dat hij naliet was Jean, want op dat
moment waren zowel François als Jeanne Bernardine al overleden.

Aan de hand van deze gegevens, aangevuld met documenten uit het Kaapse Argief,
ben ik nu in staat een historisch betrouwbaar overzicht te geven van de lotgevallen
van Pierre en zijn familie in Kaap de Goede Hoop vanaf zijn aankomst daar in 1711.
Wat de zeereis betreft is het alleen van belang te vermelden dat Pierre bij aankomst
in het hospitaal opgenomen moest worden. Mijn interpretatie van de mededeling in
het Soldijboek dat hij “heden (…) door indispositie (…) in „t hospitaal verblÿft” is dat
hij niet pas in Kaapstad ziek was geworden, maar reeds tijdens de zeereis. Dat houdt
in dat we eigenlijk niet kunnen zeggen dat hij „voet aan wal heeft gezet‟, want hij is
heel waarschijnlijk op een draagbaar vanaf het schip naar het hospitaal gebracht.
Zijn achterstallige loon, ƒ42,- “tzedert den 11en januarÿ anno stantie (…) tot heden”
(sedert 11 januari tot 31 mei 1711) is dus in het ziekenhuis aan hem uitbetaald.
Daarbij had hij nog ƒ27,- te goed, gelijkstaande aan 3 maanden loon. Hoe lang hij in
het ziekenhuis verbleef is onbekend. Maar we weten met zekerheid dat hij twee
maanden later zodanig aangesterkt was dat hij zijn werk weer kon hervatten. Echter
niet als tamboer, maar als onderwijzer, want op 16 juli is hij als zodanig in dienst
getreden. Financieel betekent dit dat hij na de uitbetaling op 31 mei nog 3 maanden
loon, ƒ27,- (vanaf 1 juni tot 31 augustus) mocht ontvangen – een bewijs van de
goede zorg van de VOC voor haar dienaren.
Over de aard van Pierre‟s ziekte is helaas niets bekend doordat het scheepsjournal
van de Brug verloren is gegaan toen het schip enkele jaren later met man en muis
verging op de Ganges. De kapiteins van de schepen lieten alle gebeurtenissen,
onder andere gevallen van ziekte of overlijden tijdens de vaart, nauwkeurig
optekenen. Aan boord van de Brug had Pierre natuurlijk allerlei ziektes kunnen
opdoen, zoals het gevreesde scheurbuik, maar volgens mij was hij overgevoelig
voor zeeziekte. Daardoor komt het dat hij zijn werk op zee niet naar behoren kon
doen en bij aankomst in de Kaap in het hospitaal opgenomen moest worden. Je kunt
je voorstellen wat zeeziekte met je doet: misseliijkheid, vergrote speekselproductie
en braken, waardoor je weinig binnenhoudt, op den duur ondervoed raakt, uitdroogt
en vermagert.
De reden waarom Pierre bij aankomst opgenomen moest worden was daarom naar
alle waarschijnlijkheid dat hij aan de gevolgen van zeeziekte leed. Uitgemergeld,
verzwakt en slechts vel over been kwam hij in Tafelbaai aan. Mijn diagnose van zijn
ziekte wordt in hoge mate ondersteund door het feit dat er in het Soldijboek niet
wordt gezegd dat hij „door ziekte‟ in het hospitaal verbleef, maar „door indispositie‟.
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Daarmee wordt bedoeld dat hij in slechte staat van gezondheid verkeerde en hij dus
fysiek onwel was.65 Mijn veronderstelling wordt bevestigd door het feit dat de VOC
ervoor gezorgd heeft dat hij een andere baan kreeg en niet meer als tamboer de zee
op hoefde. Als hij niet aan de gevolgen van zeeziekte maar aan een andere kwaal
had geleden, dan had hij bij herstel ongetwijfeld weer zijn werk op zee moeten
hervatten. Dat gebeurde echter niet. Toen de Brug in juni de reis naar Batavia
voortzette, was hij nog in het hospitaal en kon hij niet mee, als hij dat ooit had gewild!
Integendeel, hij heeft nooit meer een voet op een schip durven zetten en is daardoor
nooit meer naar Nederland teruggekeerd. De vrees voor een herhaling van de
ellende op zee was kennelijk sterker dan het verlangen naar zijn vrouw en kinderen.
Hij had geen andere keus dan te aanvaarden dat hij tegen wil en dank emigrant was.
Gelukkig had de Politieke Raad alle begrip voor zijn situatie: hij was totaal ongeschikt
als zeeman.66
Er is besloten dat hij in dienst van de VOC kon blijven, maar dan zonder betaling. Hij
werd namelijk „uitgeleend‟ aan een privé werkgever bij wie hij als onbezoldigde VOCdienaar in dienst kon treden. De nieuwe werkgever zou hem betalen en tevens voor
zijn levensonderhoud en huisvesting zorgen. Deze uiterst begripvolle maatregel van
de Politieke Raad bevestigt niet alleen mijn stelling dat de VOC goed gezorgd heeft
voor haar werknemers, maar ook mijn vermoeden dat Pierre overgevoelig was voor
zeeziekte en daardoor noodgedwongen in de Kaap is blijven hangen.
Het is nogal ironisch dat de familie Labuschagne in Zuid-Afrika haar ontstaan te
danken heeft aan de overgevoeligheid van hun stamvader voor zeeziekte!

Pierre als huisonderwijzer (16 juli 1711–21 oktober 1716)
Volgens het Soldijboek heeft zijn diensttijd bij de VOC geduurd tot het einde van
1717, want in het jaar 1718 was hij “van sijn dienst ontslagen en tot vrijburger
aangestelt”. Toen de situatie van Pierre voor de Politieke Raad duidelijk was, heeft
men hem in een andere functie aangesteld: als huisschoolmeester bij een Frans
gezin met schoolgaande kinderen. De VOC had er namelijk alle belang bij dat de
hugenoten zo spoedig mogelijk integreerden in de Kaaps-Nederlandse samenleving.
Daartoe volgde men een beleid dat op de tweede generatie was gefocust: de
kinderen werden verplicht Nederlands te leren. De eerste generatie werd met rust
gelaten, maar moest wel betalen voor de inburgeringscursus van hun kinderen.
Dit beleid was uitermate succesvol, want de Franse taal was binnen de kortste keren
uitgestorven en heeft nauwelijks enige sporen in de taal van de Kaap nagelaten. De
Kaap was snel weer gewoon Hollands en is dat gebleven tot de komst van de Britten.
Ten einde dit integratiebeleid uit te voeren is dus besloten huisonderwijzers erop uit
te sturen, die de kinderen niet alleen moesten leren lezen, schrijven en rekenen,
maar ook moesten onderrichten in de taal van de Kaap en de beginselen van de
gereformeerde godsdienst. Het is de Politieke Raad ongetwijfeld ter ore gekomen –
mogelijk reeds tijdens Pierre‟s verblijf in het ziekenhuis – dat hij als Fransman het
Nederlands beheerste en daardoor uiterst geschikt was voor het beoogde onderwijs.
Daarom heeft men ervoor gezorgd dat hij een aanstelling kreeg in een Frans gezin.
Twee maanden na zijn aankomst in de Kaap en toen hij weer aangesterkt was, kon
hij met zijn nieuwe werk beginnen. Een Franse boer op de „plaas‟ (boerderij) La Bri in
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de prachtige Franschhoekvallei, destijds Olifantshoek genoemd, Jacques de
Villiers, was bereid om hem in dienst te nemen. Derhalve zijn op 16 juli “den
landbouwer Jacob Villiers” en “den Tamboer Pieter Labuscaignie” in het kasteel voor
een klerk van het Politieke Secretariaat verschenen om een arbeidsovereenkomst te
sluiten. Volgens het contract heeft De Villiers Pierre “in zÿn dienst en Leening”
genomen – Pierre is dus aan hem „uitgeleend‟ – “omme hem ten tÿde van een geheel
jaar trouw en naarstigh te dienen als Schoolmeester” tegen vergoeding van ƒ10,- per
maand “boven en behalve „t onderhoud van spÿs, drank, en goede huisvesting”. De
akte is in tegenwoordigheid van twee getuigen ondertekend door Pierre en één van
de getuigen namens De Villiers (die kennelijk ongeletterd was).67
In de linker kantlijn staat een aantekening dat de comparanten op 28 oktober 1712
nogmaals voor de klerk zijn verschenen, deze keer om het contract te beëindigen.
Daarbij is tevens verklaard dat Pierre zijn werk met „voldoeninge‟ had verricht. Het
feit dat Pierre in het contract als „tamboer‟ wordt aangeduid bewijst dat hij nog steeds
een VOC-dienaar was. Wat ook opvalt is dat Pierre, anders dan volgens het contract
overeengekomen, langer dan een jaar voor De Villiers heeft gewerkt. Het jaarcontract
is vermoedelijk op 16 juli 1712 verlengd, maar om een of andere reden heeft Pierre
besloten bij een ander gezin in dienst te treden.
Het gezin DeVilliers telde zeven kinderen van 21, 16, 14, 12, 10, 6 en 4 jaar, van wie
vijf of zes van schoolgaande leeftijd waren. Of er ook kinderen van de naburige
boerderijen bij Pierre onderwijs hebben gekregen is vrij onwaarschijnlijk, omdat de
andere boerderijen relatief ver af lagen van La Bri en het bovendien te gevaarlijk was
om kinderen te voet naar Pierre‟s schooltje te laten gaan. De streek heette immers
Olifantshoek en men kon onderweg vast roofdieren tegenkomen!
We kunnen ons voorstellen dat Pierre niet de hele dag met onderwijs bezig was,
maar dat hij in zijn vrije tijd ook werkzaamheden op de boerderij moest verrichten.
Dat verwachtten de boeren immers van hun inwonende huisonderwijzer en veelal is
dat ook contractueel vastgelegd. We moeten trouwens ook niet vergeten dat Pierre
kleermaker was en dat hij ongetwijfeld geholpen heeft met het herstel en het maken
van kleren voor het gezin. Of hij daarmee een extraatje heeft verdiend, hing ervan af
hoe vrijgevig zijn werkgever was. Mogelijk kon hij ook in een deel van zijn vrije tijd
tegen betaling kleren maken voor mensen in de buurt. Als onderwijzer verdiende hij
weliswaar ƒ10,- per maand – dat is ƒ1,- meer dan hij als tamboer kreeg – maar dat
was toch nog zo karig dat hij iedere extra gulden goed kon gebruiken.
Na een verblijf van 15 maanden bij de familie De Villiers nam Pierre zijn intrek bij de
familie Jaubert. Op 28 oktober 1712, op dezelfde dag dat het contract met De Villiers
werd beëindigd, tekende hij de nieuwe arbeidsovereenkomst met Pierre Jaubert.
Het contract is met gebruikmaking van de stereotiepe formuleringen opgesteld: dat
Jaubert “in Zÿn Dienst en Leeningh over-genomen te hebben [den Tamboer Pieter
Labúscaigne] om hem voor den tÿd van een geheel jaar trouw en naarstig te dienen
als school-meester. Maandelÿks (…) voor de somma van thien guldens boven en
behalve ‟t onderhoud van spÿs drank en goede huÿsvestingh”.
De familie Jaubert woonde op de „plaas‟ La Provence, eveneens in Olifantshoek aan
een zijtak van de Bergrivier en telde 10 kinderen, van wie weer vijf of zes van Pierre
onderwijs kregen. Pierre is vermoedelijk onder dezelfde voorwaarden in dienst
genomen als in zijn vorige betrekking golden. Deze keer heeft zijn diensttijd 13
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maanden geduurd. Volgens een aantekening in de linker kantlijn van het contract is
zijn dienst beëindigd op 25 november 1713. Daarbij is tevens verklaard dat zijn
diensttijd “vermits de wedersÿdse voldoeningh van dien” verlopen is. Pierre is dus,
zoals bij zijn eerste werkgever, eervol ontslagen.68
Hier volgt een gedeelte van dit contract, met daarop o.a. Pierre‟s handtekening:

Als Getuigen

Get. G. Rannewe

Dit merk heeft de Comparant eÿ+
genhandigh gesteld
Pietre LabusCaigne
Mÿ Present

Pierre Jaubert was kennelijk ongeletterd, want hij heeft een kruisje „eÿgenhandigh
gesteld‟. Volgens de mode van die tijd heeft Pierre de letter c in zijn naam met een
deftige hoofdletter C geschreven. Ook heeft hij zijn voornaam Pierre min of meer
verhollandst tot Pietre. Op alle andere contracten heeft hij steeds als P. of Pierre
Labuscaigne getekend, zoals hij altijd in Nederland had gedaan.
Drie dagen later, op 28 november 1713, is hij uitgeleend aan ene Philipe Mesnard
(later als Minnaar gespeld), die op Calais in Klein Drakenstein een boerderij had.
Merkwaardig genoeg is Pierre deze keer “sonder eenighe beloninge” in dienst
genomen, en “tot wat redelijke diensten hem verder mogte benodigen”. Wat dat
inhield zal ik zo dadelijk uit de doeken doen.
Het enige kind van Philipe was nog te jong om onderwijs te krijgen, maar zijn vrouw
was een weduwe met vier kinderen, van wie twee van schoolgaande leeftijd waren.
Omdat de Mesnards niet arm waren – Philipe had later niet minder dan drie
boerderijen - is het een raadsel waarom Pierre geen loon ontving. Hier is veel over
gespeculeerd. F.J. Labuschagne was van mening dat Pierre “nie al te effektief in sy
pligsvervulling kon gewees het nie” en dat de Mesnards hem “uit erbarming en
genade in diens geneem het om die swerweling tog kos en onderdak te kan gee”.
Maar Pierre was toch alles behalve een versukkelde zwerveling! Hij was immers
voorheen succesvol in loondienst bij de familie Jaubert. Daarom ben ik van mening
dat we zijn onbezoldigde diensttijd bij de Mesnards eerder in verband moeten
brengen met het feit dat hij kleermaker was en dat hij daarmee zoveel kon verdienen
dat hij niet afhankelijk was van bezoldiging voor zijn werk als onderwijzer. Het
spreekt boekdelen dat hij ook bij zijn volgende werkgever zonder bezoldiging in
dienst was. Dat kan natuurlijk niet toevallig zijn! Zou zijn kleermakerij voor hem een
veelbelovend perspectief geboden hebben? Dat dit zo was blijkt uit wat nu volgt.
Na een verblijf van twee jaar bij de Mesnards is Pierre in dienst genomen door een
„chirurgÿn en barbier‟ van Duitse afkomst, Johann Heinrich Melius, in Stellenbosch.
Op 19 november 1715 verschenen “den búrger Jan Miliús (…) en den tamboer Pieter
68

Volgens F.J. Labuschagne (p. 16) was dat op 2 december, maar dit is onjuist.
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Labúscaigne” voor de klerk van het Politieke Secretariaat, waarbij contractueel is
bepaald dat Melius Pieter Labuscaigne “in sÿn dienst en leening overgenomen [heeft]
om hem over tÿd van een geheel jaar troúw en naarstigh als schoolmeester en tot
wat redelÿke Dienste hem verder benodigen (…) sonder Eenige belooninge”. Melius
zou uiteraard zorgen voor “spÿs, drank en goede húÿsvestinge”.
F.J. Labuschagne was ook in dit verband van mening dat Pierre “hoogstens tuinwerk
en ander los werkies gedoen het” en dat hij ook hier “op genade en ongenade ‟n
tydelike heenkome en onderdak” gevonden heeft. Volgens mij was Pierre ervan
overtuigd dat het dorp Stellenbosch hem voor zijn kleermakerij betere perspectieven
zou bieden dan het uitgestrekte, dunbevolkte Olifantshoek. Daarom greep hij de kans
die Melius hem in het vooruitzicht stelde. Mogelijk was het van meet af aan de
bedoeling van Melius om naast zijn praktijk als „chirurgÿn en barbier‟, een
kleermakerij te beginnen met Pierre als zijn werknemer. Dat is dan kennelijk wat
Melius verstond onder de “redelÿke Dienste hem verder benodigen”. Dat was een
slimme formulering om een onderwijzer als kleermaker te laten werken. Maar dat
was allemaal in Pierre‟s voordeel. Een leuke bijkomstigheid was dat Pierre door zijn
verblijf in Frankfurt voldoende Duits had geleerd om met de Duitser zo nodig in zijn
eigen taal te kunnen communiceren.
Hier komt nog iets belangrijkers bij: Johann Melius was getrouwd met Hester Roux,
een dochter van de ziekentrooster Paul Roux die een Franse school in Drakenstein
had opgericht. Dit project mislukte echter omdat het schooltje moeilijk bereikbaar was
voor de kinderen van de buurt. Bovendien kreeg Roux geen subsidie van de Politieke
Raad die absoluut niet geïnteresseerd was in een Franse school. Het ligt daarom
zeer voor de hand aan te nemen dat Pierre zijn kans bij Melius schoon zag om, naast
de kleermakerij, samen met Hester Roux een schooltje in Stellenbosch te beginnen.
Op deze manier kon hij met een rein geweten zijn aanstelling als onderwijzer in een
gezin zonder kinderen van schoolgaande leeftijd rechtvaardigen en voor de Politieke
Raad verantwoorden. Mogelijk zou nader onderzoek in het archief van Stellenbosch
documentair bewijs aan het licht kunnen brengen ter onderbouwing van deze
veronderstelling.
In hoeverre de mooie plannen ten uitvoer gebracht zijn, is onbekend. Blijkens een
aantekening in de linker kantlijn van het contract, gedateerd 21 oktober 1716, weten
we in elk geval dat Pierre‟s diensttijd “volgens ordonnantie van de Edele heer
goúverneúr nog voor [een] jaar gecontinúeert” is. Dat zou echter van korte duur zijn,
want nog geen twee maanden later was het de betrokkenen duidelijk dat zowel de
kleermakerij van Melius als het project van Pierre en Hester Roux waren mislukt.
Pierre moest Stellenbosch dus verlaten en op zoek gaan naar ander werk. Maar dat
zou zeker niet makkelijk zijn. Na de traumatische zeereis en zijn verblijf in het
hospitaal in 1711, brak er vanaf december 1716 voor Pierre de moeilijkste periode
van zijn leven aan. Hij zou benarde tijden tegemoetgaan. Er was echter één
lichtpuntje: Hester Roux had een broer in Drakenstein die hem misschien zou kunnen
helpen zich daar te vestigen. Laten we nu nagaan wat er verder met hem gebeurd is.
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Pierre als Koster en Gerechtsbode
Toen Pierre afscheid nam van de familie Melius en Stellenbosch moest verlaten, had
hij maar één optie: terug naar Klein Drakenstein (Paarl). Hij kende die streek en had
er vrienden en kenissen die hem mogelijk konden helpen een onderkomen en werk
te vinden. Daarom pakte hij zijn biezen en trok noordwaarts richting Paarlberg, waar
hij in december 1716 aankwam. Op voorspraak van zijn vrienden bij de kerkeraad
van Drakenstein kreeg hij de baan van koster aangeboden. Dat gebeurde uiteraard
met goedvinden van de Politieke Raad, want in die tijd was Pierre nog steeds in
onbezoldigde dienst van de VOC.
Hij kreeg een vergoeding van ƒ 36,- per maand. Dat was veel meer dan hij eerder als
schoolmeester had verdiend, maar nu moest hij zelf voor zijn levensonderhoud en
huisvesting zorgen. Als koster kon hij enkele rijksdaalders bijverdienen met het
graven van een graf en het leveren van een doodskleed, maar dat was niets meer
dan een fooitje. Uiteraard kon hij, zoals in het verleden, een inkomen genereren als
kleermaker. Het grootste probleem was echter zijn huisvesting. De gemeente
Drakenstein had wel een kerkje en een pastorie, maar geen kosterswoning. In dit
verband kwam zijn kennis aan Hester Roux, de vrouw van Melius, hem goed van
pas. De boerderij van haar broer, Jeremias Roux, grensde aan de grond van de kerk.
Toen de Franse boeren eerder hun „plaas‟ daar hadden laten uitmeten, onder andere
de grond van dominee Bosman en Jeremias Roux, was er een lapje grond van iets
meer dan 2 morgen (ongeveer 2 hectare) naast de boerderij van Roux overgebleven.
Op dat braakliggende perceeltje is Pierre neergestreken. Achteraf beschouwd, lag
dat ongebruikte stukje grond op hem te wachten, want dat zou een kleine zeven jaar
later zijn „plaas‟ Pontac worden.
Geholpen door zijn vrienden en de gemeente Drakenstein, heeft hij daar een pondok
gebouwd, een strodakhuisje, vermoedelijk met twee of drie kleine vertrekken. Hij had
een dak boven zijn hoofd en daar kon hij zijn kleermakerij onderbrengen en zijn gezin
onderdak bieden, dat in datzelfde jaar uit Nederland zou overkomen. Rond deze tijd
deed hij de nodige stappen om zijn dienstverband met de VOC te beëindigen.
Daardoor kon hij de status van vrijburger verwerven en het recht om zich „in vrijdom‟
in de kolonie te vestigen. Pas dan kon hij zijn vrouw en kinderen laten overkomen.
Volgens de inventaris van het VOC-archief, die ik boven heb besproken, is Pierre in
1718 uit dienst getreden, maar de aantekening in het Soldijboek bij het jaar 1718,
“van sijn dienst ontslagen en tot burger aangestelt”, kan zo geïnterpreteerd worden
dat hij in dat jaar reeds de status van vrijburger had. Dat is hem al in 1717 verleend,
want het is op grond van zijn vrijburgerschap dat hij zijn gezin kon laten overkomen.
En dat gebeurde ongetwijfeld in het jaar 1717.
Doordat ik in het VOC-archief geen gegevens over de zeereis van Marie Anne en de
kinderen kon vinden, weten we alleen uit Kaapse bronnen dat het gezin Labuscaigne
in 1717, na meer dan zes jaar, eindelijk weer herenigd was. Pierre‟s steun en
toeverlaat, die hij al die jaren in de Kaap had moeten missen, was weer aan zijn
zijde. Zij kon op haar manier meewerken aan de kleermakerij, want zoals ik in het
vorige hoofdstuk heb verteld, had ze in Enkhuizen het werk van haar man
voortgezet. Desondanks rustte de verantwoordelijkheid voor zijn gezin zwaar op de
schouders van Pierre. Hij en zijn gezin zouden de volgende zes tot zeven jaar
benarde, bijna ondragelijke tijden tegemoetgaan.

84

Hun situatie zou extra bemoeilijkt worden door de geestesgesteldheid waarin Pierre
zich juist in die tijd bevond. Ik heb daar al eerder op gewezen. Pierre werd juist in
deze moeilijke jaren in Paarl geconfronteerd met de negatieve effecten van zijn
traumatische ervaringen als kind tijdens de wrede vervolgingen in Bergerac. Iedere
psycholoog zal ons kunnen vertellen dat de negatieve effecten van dergelijke
ervaringen zich bij de slachtoffers juist op latere leeftijd doen gelden. Pierre was in
die tijd een man van middelbare leeftijd, een stadium in zijn leven waarbij mannen
vaak een midlifecrisis beleven.
Daarom is het alleszins begrijpelijk dat het niet goed ging met zijn werk als koster en
er bij de kerkeraad klachten binnenkwamen over zijn functioneren. Hier komt nog bij
dat de gemeente Drakenstein uitgerekend in de jaren 1718-1720 een grotere kerk liet
bouwen op het terrein van het oude gebouwtje, de Hugenotenkerk. Het nieuwe
godshuis is ingewijd in 1720. Hier volgt mijn foto uit 2005 van een tekening die in het
huidige gebouw hangt. We kunnen ons
goed voorstellen dat de chaotische
toestanden
in
verband
met
de
bouwwerkzaamheden op het terrein van
de bestaande kerk Pierre‟s kosterswerk
zeer bemoeilijkten. Bovendien stelde het
schoonhouden van de grotere kerk hogere
eisen aan hem.
Alles wijst erop dat Pierre in die tijd ernstig
overspannen raakte en dat hij als gevolg
van endogene depressie zijn taak als
koster niet naar behoren kon vervullen.
Kennelijk kon de kerkeraad dan ook niet
anders dan hem ontslaan en door een
ander vervangen. Voor mij was het een
pijnlijke ervaring toen ik de brief las van dominee Van Aken uit 1720 aan de Politieke
Raad waarin hij de reden voor Pierre‟s ontslag als volgt verwoordt, namelijk dat de
gemeente van Drakenstein “genootsaakt sijn geworden in de plaats van Pieter de la
Buscagne, tot nog toe onse koster, van wegen desselfs onbequaamheijt en
gebrekkelijkheijt om onse nieuwe kerk in die hoedanigheijt te bedienen, Jeremias
Roux in desselfs plaatse te verkiesen....”.
Pierre is dus als koster opgevolgd door dezelfde persoon, Jeremias Roux, die hem
indertijd geholpen had zich op het ongebruikte stukje grond bij de oude kerk te
vestigen. Pierre is gelukkig niet werkloos geraakt, want hij kreeg direct een
aanstelling als bode. Er heeft zich namelijk een dubbele ruil voltrokken: Jeremias
Roux volgde Pierre op als koster en Pierre volgde Jeremias‟ broer Paul op als bode.
Pierre is er met zijn nieuwe baan financieel niet op vooruitgegaan. Integendeel, het
was armoe troef, want hij miste niet alleen zijn kostersloon van ƒ 36,- per maand,
maar verdiende als bode, volgens F.J. Labuschagne (aangehaald werk, p. 17),
slechts ƒ 50,- per jaar, dat is een schamele ƒ 4,- per maand. Het enige voordeel was
dat hij, nu hij koster af was, meer tijd kon besteden aan zijn kleermakerij.
Een bode was in dit geval geen heraut die boodschappen moest rondbrengen, maar
een speciale functie bij het gerecht, een assistent van de baljuw. Hij moest vonnissen
van het hof helpen uitvoeren, bijvoorbeeld door dagvaardingen te bezorgen bij
personen die voor de rechter moesten komen. Voor dit soort werk had Pierre
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uiteraard een paard nodig. Hoe hij aan een rijpaard kwam, weten we niet, maar
misschien had hij er zelf een.
De functie van gerechtsbode was een aanzienlijk ambt waarvoor alleen mensen van
onberispelijk gedrag in aanmerking
kwamen. Ze moesten daarom een
eed van trouw afleggen voor een
landdrost. Ook moesten ze een
zilveren borstspeld dragen met een
wapen en vier zilveren kettinkjes, om
in de uitoefening van hun ambt geen
twijfel te laten bestaan over hun
identiteit en waardigheid.69
Pierre‟s werk als bode bracht mee
dat hij vaak op pad was en zich
daarom onmogelijk iedere dag aan
zijn kleermakerij kon wijden. Daar
staat echter tegenover dat hij per rit
een paar rijksdaalders kon eisen, als
De Strooidakkerk, ingewijd in 1805 (portret in de kerk).
hij een gerechtelijke verkoping moest
bijwonen of moest helpen bij het opstellen van boedel-inventarissen. Maar dergelijke
extraatjes waren slechts druppels op een gloeiende plaat. Het gezin Labuscaigne
moest alles in de strijd werpen om met hun schamele inkomen rond te komen. Als
Marie Anne haar bijdrage in de kleermakerij niet had kunnen leveren, dan zouden ze
in die jaren nog minder in staat geweest zijn het hoofd boven water te houden. Op
den duur konden ze dat echter niet meer, want Pierre moest op een gegeven
moment de noodklok luiden.

Pierre wordt eigenaar van Pontac
Het jaar 1723 was een beslissend keerpunt in het leven van de Labuscaigne-familie.
Kennelijk ging het economisch niet zoals gedacht met de kleermakerij, de hoofdbron
van hun inkomsten. Daardoor zaten ze letterlijk aan de grond. Om beter in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien, besloten ze om hun eigen groente te kweken
en hun eigen graan te verbouwen. Ten einde raad en om dat te kunnen realiseren,
diende Pierre een verzoekschrift in bij de Politieke Raad en de gouverneur waarin hij
hen dringend verzocht hem “een stukije huÿs en teuÿn lant” toe te wijzen. Dat stukje
land wordt zo specifiek omschreven dat er geen twijfel over kan bestaan dat het gaat
om het ongebruikte lapje grond tussen de „plaas‟ van Jeremias Roux en de grond
van de kerk. Pierre had daar sedert zijn aankomst in 1716 al bijna zeven jaar
gebivakkeerd. Dat was geenszins uitzonderlijk, want het is meermalen gebeurd dat
de hugenoten zich ergens in een van de valleien vestigden en dat de grond pas jaren
later officieel aan hen werd toegekend. Het ongebruikte stukje grond behoorde
eigenlijk aan niemand en er is ook nooit een klacht bij de autoriteiten binnengekomen
dat Pierre en zijn gezin daar bivakkeerden. Pierre kon de grond echter niet wettig
exploiteren en in cultuur brengen. Vandaar zijn smeekschrift aan de autoriteiten in
Kaapstad om hem het land toe te wijzen.
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Voor de functie van bode, vergelijk het mooie boek van Ad Biewenga, De Kaap de Goede Hoop.
Een Nederlandse Vestigingskolonie,1680-1730, Bert Bakker: Amsterdam,1999, pp 64-65.
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Pierre’s verzoekschrift en het antwoord van de Politieke Raad
Op het moment dat ik dit schrijf, is het niet bekend of dit unieke document
(geschreven in Pierre‟s handschrift!) in het Kaapse Argief bewaard is gebleven. Maar
gelukkig wordt een deel van Pierre‟s verzoekschrift geciteerd in het antwoord van de
Raad aan Pierre, waarin hem wordt medegedeeld dat zijn verzoek is ingewilligd. Ook
dit document heb ik helaas niet te zien gekregen, daarom moet ik noodgedwongen
gebruikmaken van een transcriptie die van Herman Labuschagne afkomstig is.70
In de inleiding van het schrijven van de Raad en Gouverneur M. Pasques de
Chavonnes wordt gesteld dat zij het verzoekschrift hebben gelezen:
Waar naar gelesen is geworden 't request door den geweesene coster aan Drakensteijn,
Pieter de la Buscagne, in volgende bewoordinge overgegeven (dan volgt het citaat):
Aan den Wel Edelen en Hoogh Welgebooren Heer M. Pasques de Chavonnes Presidient van
den Aghbare Politicque Raat, als ook aan de overigen lieden van dien. Wel Edele Hoogh
Welgeboren E.E. Aghbaare Heeren, Geeft met de aller diepste eerbiet a[a]n Uwel Eedele
Agtb. Pieter de la Busscagne te kennen dat hÿ (…), na het aanlanden van zÿn vrouw en drie
kinderen, bÿ na ses jaaren van het eene op het andere en van het eene tot den anderen op de
aller armbermstelÿke wÿse op een anders genade en ongenade, zonder het minste eÿgendom
heeft moeten om swerven.
Pierre schrijft op een bijzonder nederige wijze over zichzelf in de derde persoon,
maar maakt tegelijkertijd in onmiskenbare bewoordingen de Raad duidelijk dat het
hoogst ongepast is dat hij in zulke erbarmelijke omstandigheden moet leven “op een
anders genade en ongenade”, en dit “zonder het minste eÿgendom”. Kortom, zijn
leefomstandigheden de afgelopen zes jaar en zijn schrijnende gebrek aan een eigen
„plaas‟ - vooral sedert de komst van zijn vrouw en kinderen - zijn ronduit jammerlijk
en behoren hun deernis te wekken. Anders dan andere auteurs doen, geloof ik niet
dat Pierre hiermee overdreef. Integendeel, zijn situatie was inderdaad benard en
deerniswaardig. Bovendien vond hij het onverdragelijk dat hij en zijn gezin van de
gunsten en gaven van anderen moesten leven. Met een eigen stukje grond zou hij
zijn gezin naar behoren en op een fatsoenlijke wijze kunnen onderhouden.
Het is aandoenlijk te zien dat Pierre in de tweede paragraaf, waarin hij zijn aanvraag
specifiek formuleert, een even nederige, zo niet nog nederiger toon aanslaat (citaat):
Uwel Edele Aghbaaren op het aller ootmoedighst hierom te voet vallende, smeekt de
supipliant [suppliant = indiener van een verzoekschrift, CJL] dat Uwel Edele Aghbaaren aan
hem een stukije huÿs en theuÿn lant, leggende tusschen de plaas van Jeremiesas Roux en onse
kerk, en met voorkennisse van Zÿn Edele den 25 April deses jaars door de landmeeter
Cocc[h]ius gemeeten, groot tw[e]e morgen vÿf roeden en ses voeten, gelieven en vrÿen
eÿgendom te vergunnen.
Helaas ontbreekt in dit citaat het slot van Pierre‟s verzoekschrift, alsook de datum
van indiening en zijn handtekening. Het is in ieder geval duidelijk dat hij deze brief
geschreven heeft nadat een landmeter op 25 april 1723 de grond had opgemeten en
er verslag van had gedaan aan de Politieke Raad. Dat opmeten geschiedde met
voorkennis van de Raad die de landmeter daartoe kennelijk opdracht had gegeven.
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Resoluties van de Politieke Raad van Kaap de Goede Hoop, 1723-08-03, Verwysing C. 67, p. 4354.

87

Pierre was er bij en kon precies aangeven hoe groot het lapje grond was: “twee
morgen, vÿf roeden en ses voeten”.
In het antwoord van de Politieke Raad volgt dan hun besluit dat de grond hem “in
eÿgendom sal worden verleend” en dat daarvan een „erfbrief‟ of akte opgemaakt en
afgegeven zal worden:
Over welkers inhoude geraadpleegt en daarnevens geconsidereert zÿnde, aan de eene
zeÿde de behoeftigheÿd en lastige familie van den supplt., zonder dat denselven tot nog
toe eenige eÿgendom of lÿfberging voor deselve heeft kunnen magtig werden, en aan de
andere kant dat het versogte stukje huÿs en thuÿn erf van geringe groote tot 2 morgen, 6
roeden en 5 voeten in desselfs geheele uÿtstreckinge is, en daaromme ook geensints als
een plaatse of hofsteede behoorde en kan aangemerkt werden, daaromme ook goed
gevonden en geresolveerd aan denselven het voorsz versogte stukje huÿs en thuÿn erf
uÿt consideratien als hier boven is gesegt, in eÿgendom zal werden verleent, zoo als
verleend werd bÿ deesen, ten welken eÿnde de behoorlÿke erfbrief zal werden
opgemaakt en afgegeven.
Deze eigendomsakte (in het Afrikaans Titelakte, ook Kaart en Transport genoemd) is
gelukkig bewaard gebleven in het Kaapse Argief.71
Op de transcriptie hebben mijn vrouw en ik lang gezwoegd maar we zijn er eindelijk
toch in geslaagd alles te ontcijferen. Het document omvat twee bladzijden. Rechts
bovenaan de eerste bladzijde staat een schetsje met de afmetingen van de grond
zoals uitgemeten door de landmeter.
De zwierige handtekening bovenaan de tweede bladzijde is van H. Swellengrebel, de
latere gouverneur (1739-1751). Het historische dorp Swellendam in Wes-Kaap is
naar hem en zijn vrouw, Helena ten Damme, vernoemd.
Rechts onderaan de tweede bladzijde heeft iemand (in 1926?) de handtekening van
de gouverneur om een of andere reden afgeplakt! Dat iets dergelijks in een archief
met een historisch document kan gebeuren is onbegrijpelijk en zeker onvergeeflijk.
Op de kleurenfoto schijnen de afgeplakte letters gelukkig net voldoende door zodat
de woorden Cabo de Goede Hoop en de handtekening toch te herkennen zijn.
Hier volgen nu de fotokopieën van de twee bladzijden en mijn transcriptie:
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Herman Labuschagne heeft het document opgespoord en fotokopieën laten maken, die ik hieronder
in zwart-wit heb afgedrukt. Er zijn namelijk ook prachtige fotokopieën in kleur, maar de zwart-wit foto‟s
zijn, als ze afgedrukt zijn, beter leesbaar. Misschien zal Herman de kleurenfoto‟s kunnen afdrukken in
zijn binnenkort te verschijnen boek over de geschiedenis van de familie de eerste honderd jaar in de
Kaap. Ze zijn te mooi om de familie en de eigenaars van Pontac niet te laten zien.
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Mijn transcriptie van de Eigendomsakte:
Dese Nevenstaande figúúr van
[Het kaartje is te zien op het originele document]
den landboúwer Pieter de la Búscagne, groot 2 morgen
en 6 roeden 5 voeten
gemeten door E.G.J. Coohiús
ges[wore] landmeter

Maúrits Pasqúes de Chavonnes raad
ordinaris van India, Goúverneúr weegens den Vereenigde nederlanden
geoctroÿeerde oostÿndische Comp: aan Cabo de goede hoop en denselven resorte,
benevens den Raad, doen te weeten.
Hoe wÿ aan den landboúwer Pieter de Labúscagne „t
Sÿnen versoeke vergúnt, toegestaan ende gegeven hebben, gelÿk wÿ
hem volgens beslúÿt heden in rade genomen, vergúnnen, toestaan
en geven bÿ dezen Seekers Stuk huÿs/tuÿn land gelegen aan de Paarl
onder Drakensteÿn gen[aamt]: Pontak – sÿnde groot twee morgen,
6 roeden en vÿf voeten, strekkende noordwaarts naar Jeremias
roux, Oostwaart naar ‟t wagenpad, Zuidwaarts naar dat van
Domine Bosman en Westwaarts aan de Paarl Sodanig en als
klaarder komt te blÿken bÿ de bovenstaande Caarte ofte figuur
door den landmeter daar af geformeerd; en sich met volkomen
magt en aúthoriteÿt, omme het selve van nú af aan te mogen
besaÿen, beplanten, bepoten, betimmeren en erflÿk te besitten
mitsÿns naderhand des van sinte sÿnde, ook wederom te verkopen
verhúren of andersints met Commúnicatie van de overhÿd alhier te veraliëneren (= vervreemden CJL); blÿvende gehoúden nevens sÿn Coornland so wel tot sÿn eigen
als ander Ingesetenen gebrúÿk en gerief te gedogen een gemeenen wagenweg mitsga(ders)
een doordrift ten minsten ter breete van drie roeden, alsmede verpligt
in plaats van ‟t afgekapte hoút op sÿn land telkens Jonge eÿke bomen
of ander hout gewasse te planten, daar en boven met dese dienstbaarheÿt
dat hÿ Jaarlix van sÿn gesaÿde coorn aan den Heer ofte d‟E[dele] Comp[agnie]
sal moeten opbrengen de thiende sÿner ingesamelde granen, op de
Verbeúrte van ‟t gegeven land, indien bevonden werd dese ordre te hebben
overtreeden, of dat hÿ selve niet na behooren of naar lúÿd den
placcaten sal beboúwen en cultiveren, in welken geval het de
overheÿd vrÿ sal staan hem het wederom af te nemen ende aan een
ander te geven, blÿvende ‟t selve verder onderworpen sodanige
Impositiën en geregtigheden, mitsga[ders] verpligt alsúlks ‟s heeren
weegen te gedogen als bÿ overheÿd alhier reets gestelt sÿn ofte
in ‟t toekomende ten dienste der E[dele] Comp[agnie] en …….. soude
mogen gestelt worden.

Cabo de Goede Hoop

Aldus verleend ende gegeven
Desen 3e Aúgústús 1723

O

M.P. de Chavonnes

Ter ordonn[antie] van den Edelen heer

Op het oorspronkelijke document is dit hoekje
afgeplakt, maar wat er onder staat is toch
leesbaar op de kleurenfoto.

Goúverneúr en den raad

C.W. Kervel
De akte is afgegeven op 3 augustus 1723, Pierre en Marie Anne‟s trouwdatum!
Uit dit unieke document kunnen we de volgende gegevens afleiden:
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1. De Politieke Raad voldoet aan Pierre‟s verzoek en wijst de grond aan hem toe
onder bepaalde voorwaarden. Pierre had ze vooraf laten weten dat hij er de
naam Pontac aan wilde geven. Dat was ter nagedachtenis aan zijn grootvader
die op Pontacq in Frankrijk geboren is en daarvandaan moest vluchten.
2. De ligging van het perceel wordt haarfijn aangegeven, evenals de grootte,
namelijk 2 morgen, 6 roeden en 5 voeten. De oppervlaktemaat „morgen‟ is een
stuk grond dat in één ochtend (morgen) omgeploegd kan worden. Een morgen
was in die tijd iets minder dan een hectare, maar met de 6 roeden en 5 voeten
erbij, stonden 2 morgen ongeveer gelijk aan 2 hectare (2 x 100 x 100 =
20.0002 meter).
3. Pierre mag dit in volle vrijheid “besaÿen, beplanten, bepoten en betimmeren”.
Dat wil zeggen, hij mag het voor tuin- en landbouwdoeleinden gebruiken en de
nodige gebouwen oprichten. Of hij een paard, een koe of een geit mocht
houden wordt niet gezegd.
4. Hij krijgt Pontac in erflÿk bezit en mocht hij het later willen verkopen of
verhuren, dan mag dat, maar dan moet hij de Raad daarvan in kennis stellen.
5. Hij moet voor zijn eigen gebruik, evenals voor het gebruik van anderen, erin
toestemmen dat er een „wagenpad‟ gemaakt wordt, dat ten minste 3 roeden
breed is (13 voet of bijna 4 meter).
6. Hij is verplicht om “jonge eÿke bomen of ander hout gewasse” te planten in de
plaats van houtgewassen die hij gekapt heeft.
7. Verder moet hij jaarlijks van zijn „ingesamelde granen‟ een tiende deel afstaan
aan „den Heer ofte de Edele Compagnie‟. Als met „den Heer‟ de kerk, dat wil
zeggen zijn jaarlijkse kerkelijke bijdrage, bedoeld wordt, dan heeft hij de keuze
om de tienden aan de gemeente Drakenstein af te staan of aan de VOC. Dat
was een verplichte dienstverlening aan de samenleving („dienstbaarheÿt‟) die
zo streng was dat, als hij in gebreke zou blijven, hij zijn grond zou kwijtraken
(“op de verbeurte [verlies] van ‟t gegeven land”).
8. Als het de Politieke Raad ter ore zou komen dat hij deze verplichting niet
nakomt en dat hij het „bebouwen en cultiveren‟ van zijn grond niet naar
behoren of overeenkomstig de eigendomsakte zou verrichten, dan staat het
de overheid vrij om hem dit te ontnemen en aan een ander te geven.
Er is geen enkele reden eraan te twijfelen dat Pierre zijn verplichtingen trouw
nagekomen is, want Pontac is vele jaren in handen van de familie gebleven.
Op de dag dat de akte afgegeven is, 3 Augustus 1723, was Pierre bijna 48 jaar
oud en Marie Anne 44. En op die historische dag konden ze hun 20ste trouwdag
op hun eigen „plaas‟ vieren!
Hun kinderen waren toen tieners: Jeanne Bernardine, de oudste, was 19, Jean
was 17, en François bijna 15. Evenals hun ouders waren ze geletterde mensen
en volkomen tweetalig. Ze waren immers in Nederland op school geweest, waar
ze een degelijke opleiding hadden genoten. In de Kaap voelden ze zich als een
vis in het water: ze spraken zowel vloeiend Frans als Nederlands. Daarmee
hadden ze een voorsprong op de andere kinderen in de Kaap. Bovendien waren
hun beide ouders, door hun Europese opvoeding, goed in staat om ervoor te
zorgen dat de kinderen zichzelf verder konden ontwikkelen.
Hoewel Pontac maar een klein „plasie‟ was, hebben de Labuscaignes het vlijtig en
met zorg ontwikkeld en opgebouwd als een „wynplaas‟ waar de kwaliteitswijnen
van Pontac vanouds verbouwd werden en nog steeds worden verbouwd: onder
andere een mooie Cabernet Sauvignon.
Hier is Pontac Manor‟s webadres: http://www.pontac.com/
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Uitzicht op de bergen vanaf Pontac, met zijn rode dak op de voorgrond (met dank aan Herman)

Op deze historische familiehoeve zouden de Labuscaignes veel lief en leed beleven:
-

Het huwelijk van Jeanne Bernardine met Johan Marisse (Maritz) in 1724.

-

De dood van Frans (21 jaar oud) net vóór of op 26 mei 1730.

-

Het huwelijk van Jean met Elisabeth Beysselance op 11 november 1731.

-

De dood van Jeanne Bernardine en Jan Maritz kort na elkaar in 1734.

-

De dood van Elisabeth bij de geboorte van Pieter op 2 september 1736.

-

Het huwelijk van Jean met Gesina Steenkamp op 17 november 1739.

-

De dood van Pierre (67 jaar oud) op 21 oktober 1742.

-

De dood van Marie Anne Bacot (datum onbekend; in elk geval na 1742).

-

De dood van Jean (47 jaar oud) op 17 november 1753.

Hoewel sommige Franse boeren, wanneer ze ver van de kerk woonden, hun
dierbaren op hun eigen begraafplaats ter aarde bestelden, zijn de Labuscaignes van
Pontac zo goed als zeker op het kerkhof van de Hugenotenkerk in Paarl begraven.
Volgens een mededeling van Dhr. Ritzema de la Bat, die nauw betrokken was bij de
restauratie van het kerkhof, is hierover helaas geen documentatie van te vinden.
In een brief van 2010/9/20 schrijft hij mij:
“Die Strooidak se publikasie deur Koos van der Walt (nou op KS verkrygbaar van die
kerkkantoor) oor die 6000 gestorwenes, begin slegs in ongeveer 1800, alhoewel
die kerkhof aangelê is in 1720. Alle vroeër dokumente (en grafstene!) is ongelukkig
verlore. Ek was toevallig betrokke by die restourasie van die kerkhof en dit was 'n
ewige gesoek om die ou grafte se inligting op te spoor.”
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In 1805 is de huidige Strooidakkerk ingewijd. Rondom de eeuwwisseling, bij de
restauratie van het kerkhof, is een monument voor de hugenoten opgericht.

Het herdenkingsmonument in Paarl

Het linker paneel van het monument

Op 14 mei 2011 is de aankomst van onze stamvader in de Kaap, precies 300 jaar
geleden (14 mei 1711) met een jubileumviering worden herdacht. Bij die gelegenheid
is een gedenksteen van graniet ter nagedachtenis aan Pierre Labuscaigne onthuld in
de prachtige tuin van Pontac Manor. Daarmee eren al zijn nakomelingen hem, diep
onder de indruk van zijn veelbewogen leven als vervolgde hugenoot en ontheemde
vluchteling ter wille van zijn protestantse geloofsovertuigingen.
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Pontac Manor, met een gedenksteen in de voortuin ter nagedachtenis aan Pierre Labuscaigne
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Afstammingslijn van de Labuschagnes in Nederland
Eerste Generatie (in Monbazillac, Frankrijk)
Abram Labuscagne ± 1615 geboren op Pontacq; getrouwd ± 1636 in Monbazillac, met
Jeanne Artieu in Monbazillac geboren en gedoopt
Kinderen:
Jean Labuscagne gedoopt 10-5-1637 in Monbazillac
Isaac Labuscagne gedoopt 23-6-1641 in Monbazillac
Estienne Labuscagne vermoedelijk ook in Monbazillac geboren en gedoopt ± 1643

Tweede Generatie (in Bergerac, Frankrijk)
Estienne Labuscaigne in Bergerac getrouwd 17-3-1664 met
Suzanne Fredet/Fradet (dochter van NN Fredet en Françoise Denugon)
Kinderen:
Isaac Labuscaigne geboren 29-12-1664, gedoopt 3-3-1665 in Bergerac
Jacob Labuscaigne geboren 24 Juli 1666, gedoopt 15-8-1666 in Bergerac
Jean Labuscaigne geboren 28-12-1668, gedoopt 3-5-1669 in Bergerac (jong overleden)
David Labuscaigne geboren 23-8-1670, gedoopt 1-9-1670 in Bergerac
Elizabeth Labuscaigne geboren 28-11-1671, gedoopt 25-12-1671 in Bergerac
Pierre Labuscaigne (geboortedatum onbekend) gedoopt 23-9-1675 in Bergerac
Abraham Labuscaigne geboren 31-10-1677, gedoopt 31-10-1677 in Bergerac
Suzanne Labuscaigne gedoopt 19-10-1678 in Bergerac
Jean Labuscaigne geboren 26-9-1682 in Bergerac, gedoopt 4-10-1682 in Lamonzie
Catherine Labuscaigne geboren 26-12-1686, katholiek gedoopt 29-12-1686 in Bergerac

Derde Generatie (in Nederland)
Pierre Labuscaigne overleden in Paarl 21-10-1742; getrouwd op 3-8-1703 met
Maria Anna Bacot (Marie Anne) in Leeuwarden geboren 2-3-1679 en gedoopt 2-3-1679
(dochter van Francois Bacot en Josine Hulscher) overleden in Paarl na 1742
Kinderen:
Jeanne Bernardine Labuscaigne in Enkhuizen geboren en gedoopt zondag 13-7-1704;
overleden in Paarl juni 1734 . Getrouwd met Johann Marisse/Maritz in 1724
Jean Labuscaigne in Enkhuizen geboren 16-10-1706, gedoopt 17-10; overleden 17-11-1753
François Labuscaigne in Enkhuizen geboren 6-10-1708, gedoopt 7-10-1708; overleden net
voor of op 26 mei 1730

Vierde Generatie (in Zuid-Afrika)
Jean Labuscaigne (Labuscagne, La Buscagne) in Paarl getrouwd op 11-11-1731 met
Elisabeth Beysselance afkomstig uit Amsterdam, dochter van Pierre Beysselance, geboren
vermoedelijk in Cork, Ierland, overleden in Paarl op of na 2-9-1736 (bij geboorte van Pieter)
Kinderen:
Maria Anna Labuscagne (La Buscagne) gedoopt in Paarl 28-11-1732
Anna Catharina Labuscagne (La Buscagne) gedoopt in Paarl 19-9-1734
Pieter Labuscagne (La Buscagne) gedoopt 2-9-1736 (getrouwd met Maria Nortjé 3-5-1756,
en later met Johanna Botha 26-2-1769 ), overleden voor 10-2-1786
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Jean Labuscaigne (Labuscagne, La Buscagne) in Paarl hertrouwd 17-11-1739 met
Gesina Steenkamp in Drakenstein geboren en gedoopt 4-7-1723 (dochter van Jan
Harmenszoon Steenkamp en Jannetje van Eck)
Kinderen:
Jan Harm/Harmse Labuscagne (La Buscagne) in Paarl geboren en gedoopt 21-8-1740
Casper Jeremias Labuscagne (La Buscagne) in Swartland geboren en gedoopt ± 1746
Frans Labuscagne (La Buscagne) gedoopt 6 April 1749, jong overleden
Johanna Labuscagne (La Buscagne) gedoopt in Swartland 8-11-1750
Frans Labuscagne (La Buscagne) gedoopt in Cradock(?) 22-10-1752, vervangkind

Vijfde Generatie
Jan Harm Labuscagne (La Buscagne) in Paarl getrouwd 29-5-1766 met
Johanna Dorothea Coetzer geboren 19-11-1747 (dochter van Johannes Jacobus Coetzer en
Johanna Nel)
Kinderen:
Jan Labuscagne (La Buscagne, Lang Jan) in Kamdebo geboren, in Paarl gedoopt 12-4-1767
Casper Jeremias Labuscagne (La Buscagne, Jan Soon, de Oude) gedoopt in Cradock 2-121779, overleden op Kliprivier, district Ladysmith, Natal 13-3-1860
Johanna Maria Labuscagne (La Buscagne) in Kaap gedoopt 4-4-1773
Gesina Labuscagne (La Buscagne) in Paarl of Graaff Reinet geboren voor 2-4-1775
Frans Jacob Labuscagne (La Buscagne) in Swellendam gedoopt 9-11-1777
Johannes Jacobus Labuscagne (La Buscagne) in Paarl gedoopt 29-10-1781

Zesde Generatie
Casper Jeremias Labusc(h)agne (La Buscagne) (Jan Soon, de Oude) 5-7-1795 getrouwd
met
Petronella Catharina Nel gedoopt 7-2-1779 (dochter van Willem Nel en Petronella
Catharina Botha)
Kinderen:
Jan Harm Labusc(h)agne (La Buscagne, Rooi Jan) in Graaff Reinet gedoopt 2/3-10-1796,
overleden op Bedrog, district Utrecht
Willem Adriaan Labusc(h)agne (La Buscagne) in Graaff Reinet gedoopt 23-12-1798,
overleden op Elandskraal, Kliprivier, ditrict Ladysmith
Casper Johannes Labusc(h)agne (La Buscagne) in Graaff Reinet geboren 18-11-1801
(tweelingbroer van Casper Jeremias), jong overleden
Casper Jeremias Labusc(h)agne (La Buscagne, Casper Soon, Veldkornet en Volksraadslid)
in Graaff Reinet geboren 18-7-1801, overleden 5-4-1872 op Vaalbank, Harrismith/Warden
Jacobus Johannes Christoffel Labusc(h)agne (La Buscagne) geboren 5-11-1805, gedoopt 313-1806 in Tulbach, overleden oktober 1868 (op Vaalpoort?) Harrismith/Warden
Johanna Dorothea Aletta Labusc(h)agne (La Buscagne) in Graaff Reinet geboren 27-1-1807,
gedoopt 22-5-1808, overleden in 1846
Frans Lourens Labusc(h)agne (La Buscagne) in Graaff Reinet geboren 9-4-1811 en gedoopt
1-3-1812, overleden op Mains, Ladysmith 15-1-1870
Petronella Catharina Geertruida Gesina Labusc(h)agne (La Buscagne) in Graaff Reinet
geboren 18-7-1813 en gedoopt 5-6-1814.
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Zevende Generatie
Casper Jeremias Labusc(h)agne (La Buscagne) (Casper Soon, Veldkornet) 4-8-1822 in
Cradock getrouwd met
Catharina Sophia Steenkamp (overleden in 1823 en ook hun kindje Casparus Jeremias)
Enig kind overleden
Casper Jeremias Labusc(h)agne in 5-1-1824 hertrouwd met
Anna Susanna Duporetta Labusc(h)agne (La Buscagne) weduwe van Willem Botha
(dochter van Jan Hendrik Labusc(h)agne (La Buscagne, Lang Jan) en Dorothea van Deventer)
geboren te Tarkastad, gedoopt 28-10-1804, overleden 18-3-1877 op Vaalbank, Harrismith
Kinderen:
Geertruida Susanna Labusc(h)agne (La Buscagne) in Cradock geboren 1-1-1825, gedoopt op
4-4-1825
Casper Jeremias Labusc(h)agne (La Buscagne) in Cradock geboren 27-11-1826, gedoopt op
2-4-1827
Petronella Catharina Johanna Aletta Labusc(h)agne (La Buscagne) Cradock geb. 16-5-1829
Jan Hendrik Christoffel Labusc(h)agne (La Buscagne) in Cradock geboren 27-1-1830 en
gedoopt 5-6-1831, overleden 7-2-1912
Anna Susanna Elizabeth Labusc(h)agne (La Buschagne) in Cradock geboren 9-10-1833 en
gedoopt 8-4-1834
Johannes Jacobus Gerhardus Labusc(h)agne (La Buscagne) in Cradock geboren 7-10-1834,
gedoopt 23-11-1834
Frederik Johannes Jacobus Labusc(h)agne in Ladysmith, Natal, gedoopt 25-5-1837,
overleden 16-6-1881 op Vaalbank, Harrismith/Warden
Casper Jeremias Labusc(h)agne (Groot Casper, Kommandant/Senator) in district Ladysmith
geboren 2-3-1838, gedoopt 16-9-1838
Willem Adriaan Labusc(h)agne (Kommandant) in Weenen of Pietermaritzburg geboren 28-11842, in Weenen gedoopt 6-2-1842, overleden 14-9-1878 in Escourt

Achtste Generatie
Frederik Johannes Jacobus Labuschagne in Pietermaritzburg 25-5-1857 getrouwd met
Anna Elizabeth Labuschagne geboren ± 1838 (dochter van Jan Harm Labuschagne en Hilla
Delvina du Plessis)
Kinderen:
Casper Jeremiah Labuschagne in district Ladysmith, Natal, geboren 1-4-1858 en gedoopt
15-5-1858, overleden 20-7-1932 op Jakkalskop, Heilbron
Pieter Labuschagne jong overleden
Jan Hendrik Christoffel Labuschagne in Weenen geboren 9-7-1861, gedoopt 19-1-1862
Frederik Jacobus Johannes Labuschagne in Weenen geboren 6-2-1863, gedoopt 5-7-1863
Anna Susanna Debretta/Deboretta Labuschagne in district Ladysmith geboren 1-5-1865 en
gedoopt 21-1-1866
Barend Christoffel Labuschagne (Bennie/Blou Bêrend) in Weenen geboren 17-6-1867,
gedoopt 24-11-1867, overleden 1939 op Sodas, Heilbron
Gerhardus Marthinus Labuschagne (Martiens)
Willem Adriaan Labuschagne
Susara Johanna Gesina Labuschagne
Jacobus Labuschagne (Groot Koos)
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Negende Generatie
Casper Jeremiah Labuschagne in Weenen op 28-8-1882 getrouwd met
Maria Susanna Dorothea van Greuning (dochter van Johannes van Greuning en Carolina
Ignasina Jordaan) geboren 21-7-1861, gedoopt 24-7-1861, overleden 5-2-1952 op Jakkalskop
Kinderen:
Frederik Jacobus Labuschagne (Klein Koos, Ouboet) geboren op Jakkalskop, Heilbron, op
15-12-1883 (getrouwd met Hester (Hettie) Smit en later met Isabella (Bellie) Keyter)
Carolina Ignasina Labuschagne (Kerlina, Ousus, Outan) geboren op Jakkalskop, Heilbron,
24-4-1886 (getrouwd met Marthinus Petrus Wessel Maartens)
Jan Johannes Labuschagne geboren op Jakkalskop, Heilbron, 27-4-1888; overleden 7-7-1919
(getrouwd met Catharina (Kitty) Steyn)
Anna Elizabeth Labuschagne geboren op Jakkalskop, Heilbron, 5-7-1889, overleden in 1918
(getrouwd met Charles Petrus Malherbe)
Casper Jeremiah Labuschagne (Cassie) geboren op Jakkalskop, Heilbron, 20-10-1891
(getrouwd met Marthina (Tienie) Geyser)
Gerhardus Jacobus Albertus Labuschagne (Gert) geboren op Jakkalskop, op 21-2-1894;
overleden 13-7-1960 (getrouwd met Johanna Catharina Maria (Hannie) Steyn, geboren in
Brandfort 18-10-1893; overleden 1-8-1985)
Barend Christoffel Labuschagne (Ben/Mannetje) geboren op Jakkalskop 16-9-1896,
overleden 12-5-1967 in Heilbron
Ignatius Michael Brooks geboren 5-1-1899, aangenomen weeskind, overleden 20-11-1901

Tiende Generatie
Barend Christoffel Labuschagne getrouwd in Heilbron 5-10-1920 met
Hester Maria Catharina Linde (dochter van Stefanus Lourens Linde [1873-1957] en Maria
Glaudina van der Merwe [1871-1962]) geboren op McIvor, district Heilbron 26-4-1898,
overleden 2-5-1987 in Heilbron
Kinderen:
Maria Glaudina Labuschagne geboren Jakkalskop, Heilbron, 2-2-1922, overleden 15-8-1924
Maria Susanna Dorothea Labuschagne geboren op Jakkalskop, Heilbron, 6-11-1923,
overleden 21-8-1990 (Dora, getrouwd met Paul Zylka en later met Petrus Johannes de Bruyn)
Hester Maria Labuschagne geboren op Jakkalskop, Heilbron, 13-8-1925 (Hettie, getrouwd
met Jan Adriaan Albertus Abraham Stoop)
Berdina Christina Labuschagne geboren op Hoopwel, Heilbron, 14-4-1927 (Berdien,
getrouwd met Lucas Cornelis Viljoen)
Casper Jeremiah Labuschagne (Cas, Boet) geboren op Hoopwel, Heilbron, 4-4-1929
Stefanus Lourens Labuschagne geboren en overleden op Hoopwel, Heilbron, 1931
Barend Christoffel Labuschagne geboren en overleden op Hoopwel, Heilbron, 1931
Carolina Ignasina Labuschagne geboren op Hoopwel, Heilbron, 20-11-1932 (Lien, getrouwd
met Johannes (Hannes) Pretorius)
Maria Glaudina Labuschagne geboren op Hoopwel, Heilbron, 4-5-1934 (Marietjie, getrouwd
met Gerhardus Rossouw)
Anna Elisabeth Labuschagne geboren op Hoopwel, Heilbron, 15-8-1937 (getrouwd met John
(Bill) van Rooyen)
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Elfde Generatie
Casper Jeremiah Labuschagne in Pretoria op 6-12-1952 getrouwd met
Helena Alida Spruijt (Lenie, dochter van Gerard Spruijt en Geertruida van der Spuij)
geboren op 5-2-1931 in Heemstede, Nederland
Kinderen:
Barend Christoffel Labuschagne (Bart) geboren in Pretoria op 28-4-1962, gedoopt in
Brixton, Johannesburg, op 4-9-1962
Gertruida Johanna Christina Labuschagne (Trudy), geboren in Pretoria op 26-9-1963 en
gedoopt op 1-12-1963

Twaalfde Generatie (in Nederland)
Barend Christoffel Labuschagne in Haren getrouwd op 20-5-1988 met
Maria Frederika Agnes van Hoffen (Marieke, dochter van Korstiaan van Hoffen en Janke
Bosch) geboren in Zwolle 6-6-1963
Kinderen:
Janke Elisabeth Labuschagne (Lisanne) geboren in Groningen 4-12-1991 en gedoopt in
Zuidlaren 12-1-1992
Helena Alida Labuschagne (Heleen) geboren in Leiden 21-2-1994 en gedoopt 17-4-1994
Maria Johanna Labuschagne (Marjolein) geboren in Leiden 17-8-1996 en gedoopt 1-12-1996
Gertruida Johanna Christina Labuschagne in Groningen getrouwd 5-6-1989 met
Johannes Berend Thomas Kruiger (Johan, zoon van Frans Kruiger en Wilmina Jantje
Mulder) geboren in Ulrum 8-6-1962
Kinderen:
Alida Hester Kruiger (Lily) geboren in Groningen 14-10-1990, gedoopt in Haren 21-4-1991
Johannes Frans Kruiger (Han) geboren in Groningen 3-9-1992, gedoopt in Haren 13-12-1992

Dertiende Generatie
Alida Hester Kruiger (Lily, 14-10-1990)
Janke Elisabeth Labuschagne (Lisanne, 4-12-1991)
Johannes Frans Kruiger (Han, 3-9-1992)
Helena Alida Labuschagne (Heleen, 21-2-1994)
Maria Johanna Labuschagne (Marjolein, 17-8-1996)
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Bronnen en literatuur
Archieven in Frankrijk:
Archieven in Pau, Bordeaux en Perigueux en de Archives Municipales de Bergerac,
met dank aan Len v. d. Spuij, René Costedoat, Michel Rateau en Bart Labuschagne.

Literatuur over de hugenoten in Bergerac
- René Costedoat, “Les Poumeau, une famille d‟amphibies bourgeois de Bergerac".
Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord (verder: BSHAP),
tome CXIII, 1986, pp. 53-74.
- René Costedoat, Le peuple "Rebelle" des huguenots de Bergerac, entre
despotisme et tolérance. Perigueux, Guliver, 1987.
- René Costedoat, “André Loche, "réfugié" à Amsterdam (1734-1750) et son père
Élie Loche, négotiant à Bergerac”. BSHAP, tome CXV, 1988, pp. 315-347.
- René Costedoat, "Bergerac: circulations et identité de la ville au XVIIIe siècle.
Quelques observations", in: Bergerac et le Bergeracois, Actes du XLIIe Congrès
d'études régionales de la Fédération Historique du Sud-Ouest tenu à Bergerac les 21
et 22 avril 1990. Bordeaux, 1992, pp. 345-386.
- René Costedoat, “Quatre registres protestants de la Force (1665-1685) et quelques
autres”. BSHAP, tome CXXI, 1994, pp. 389-428.
- René Costedoat, Les origines du protestantisme en Bergeracois (conférence du
30/4/1994). Publications du Cercle d'Histoire et de Généalogie du Périgord, no. 4,
mars 1995.
- René Costedoat, “Les Pinet. Bible et comptes, Bergerac et Hollande, XVIe-XVIIe
siècle”. BSHAP, tome CXXII, 1995, pp. 189-215, en twee bijdragen in BSHAP CXXII,
1995, pp. 731-738, en CXXII, 1997, pp. 275-296.
- René Costedoat, Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français,
tome 147, 2001, 549-577 (Archiefstukken over de Eglise Reformée de Monbazillac).
- Gaston Tournier, Les galères de France et galèriens protestants des XVIIe et XVIIIe
siècle. Les Presses du Languedoc, 1984 (2 delen).
- Gaston Tournier, Publications du Musée du Désert, en Cévennes, 1942 (mooie
uitgave van de Mémoires van Jean Marteilhe, van noten voorzien).
- Jean Marteilhe, Mémoires, voor de eerste keer in 1757 gepubliceerd te Rotterdam,
daarna in Den Haag, Nîmes en verschillende keren herdrukt in Parijs. Opnieuw
uitgegeven door Mercure de France. Er zijn vertalingen in het Engels, Duits en
Nederlands. De Engelse vertaling kan kosteloos gelezen worden op internet:
http://www.archive.org/stream/frenchprotestant00martuoft.
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Stadsarchief in Frankfurt am Main, Duitsland
Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, das Stadtarchiv, vooral het
Austeilungenbuch der Diakonie van de Französisch-reformierte Gemeinde. Met dank
aan Bart Labuschagne en Michelle Magdelaine.

Literatuur over de hugenoten in Frankfurt
- Georg Altrock e.a., Migration und Modernisierung. 450-jähriges Bestehen der
Evangelischen Französisch-Reformierten Gemeinde Frankfurt am Main, Haag und
Herchen Verlag, 2006.
- Michelle Magdelaine, “Geschichte einer Paradoxie: Frankfurt am Main und das
hugenottische Refuge” (artikel op internet).
- Michelle Magdelaine et Rudolf von Tadden, Le Refuge huguenot, A. Collins, 1985.
- Claude Martin, “Réfugiés de la Basse-Dordogne après la Révocation de l‟Édit de
Nantes”, Revue Histoire de Bordeaux et du Département de la Gironde, tome XIV
Nouvelle Série, Bordeaux, 1965, pp. 91-102.
- Irene Dingel (Hrsg.), Abraham Mangon. Kurze doch wahrhafftige Beschreibung der
Geschichte der Reformierten in Frankfurt. 1554-1712, EVA Leipzig, 2004.
- Luise Hubel, Die Hugenotten in Frankreich und Deutschland, insbesondere in
Offenbach, zusammengestellt von Luise Hubel, Offenbach im Januar 1999.

Archieven in Nederland
Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
Nationaal Archief in Den Haag, met dank aan Lisanne Labuschagne
De Dousa-zaal in de Bibliotheek van de Universiteit Leiden.
West-Fries Archief in Hoorn, met dank aan archivaris Jan de Bruin
Rijksarchief en Gemeentearchief in Leeuwarden
Stadsarchief in Amsterdam, met dank aan Trudy Labuschagne.

Literatuur over de hugenoten in Enkhuizen
- "Fransche geslachten te Enkhuizen, medegedeeld door M.C. Sigal Jr.", uit het
Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap "De Nederlandsche
Leeuw", 1927.
- De Fransche Gemeente te Enkhuizen 1686-1721. Een bijdrage tot de geschiedenis
der Réfugiés in Nederland, door V.F.J. Boonacker, Rustend Predikant van de Ned.
Herv. Gemeente te Enkhuizen, Haarlem 1874 (manuscript in het West-Fries Archief
te Hoorn).
- Dit manuscript is onder dezelfde titel in druk verschenen in: Studiën en Bijdragen op
het gebied der Historische Theologie, verzameld door W. Moll en J.G. de Hoop
Scheffer, 3de deel, Amsterdam, G.L. Funke, 1876.
- Casper Labuschagne, “De Hugenoten in Enkhuizen. „Ik was een vreemdeling en gij
hebt mij geherbergd‟”, in: Steevast 2009, Jaaruitgave van de Vereniging Oud
Enkhuizen, pp. 6-48. Ook digitaal op www.labuschagne.nl/familie/familie.htm.
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- Marc A. van Alphen, “The Female Side of Dutch Shipping: Financial Bonds of
Seamen Ashore in the 17th and 18th Century”, in: J.R. Bruijn (ed.), Anglo-Dutch
Mercantile Marine Relations, 1700-1800, Amsterdam/Leiden 1991, pp. 125-132.
Marc A. van Alphen, “Ronselaars voor de VOC in Enkhuizen omstreeks 1710", in:
Steevast 1995, Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen, 1995, pp. 28-34.
- Danielle van den Heuvel, „Bij uijtlandigheijt van haar man‟. Echtgenotes van VOClieden, aangemonsterd voor de kamer van Enkhuizen (1700-1750), Aksant:
Amsterdam, 2005.
-Idem, “Een zwaar bestaan? Het wel en wee van Enkhuizer zeemansvrouwen in de
eerste helft van de achttiende eeuw”, in: Steevast 2006, pp. 7-20.

Literatuur over de hugenoten in het algemeen
- Pierre van Enk, Frankrijk en de hugenoten. Drie eeuwen onderdrukking en verzet,
Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2009 (van harte aanbevolen).
- Ulrich Niggemann, Hugenotten, Köln: UTB / Böhlau, 2010.
- Albert Martin Steffe, De Hugenoten. Tragiek en lijden omwille van een eigen geloof,
Baarn: Tirion, 1994. Nederlandse vertaling van de Duitse uitgave met de
veelzeggende titel Die Hugenotten: Macht des Geistes gegen den Geist der Macht.
Gernsbach: Katz, 1989. Een goed leesbaar overzicht van de Hervorming in Frankrijk.
- H. Bots, G.H.M. Posthumus Meijes, F. Wieringa, Vlucht naar de vrijheid – De
Hugenoten en de Nederlanden, Amsterdam/Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1985
(mooi uitgegeven met vele illustraties).
- M. Bakker, e.a., Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en
1720, Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985 (met een inleidend hoofdstuk van de
hand van prof. dr. F.R.J. Knetsch, 'De Hugenoten in Frankrijk: 1520-1725').
- Jean Migault, Verdrukking, vlucht en toevlucht. Het dagboek van Jean Migault over
de geloofsvervolging onder Lodewijk XIV, ingeleid en genoteerd door G.H.M.
Posthumus Meyes, Kampen: J.H. Kok, z.j. (Nederlandse vertaling van Journal de
Jean Migault, maître d'école (1681-1688), voor de eerste keer gepubliceerd en van
een inleiding en noten voorzien door N. Weiss en H. Clouzot, Paris 1910, Société de
l'Histoire du Protestantisme Français).
- W.E.J. Berg, De Réfugiés in de Nederlanden na de herroeping van het Edict van
Nantes, Amsterdam, 1845.
- H.J. Koenen, Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche
vluchtelingen in Nederland, Leiden, 1864.
- F.R.J. Knetsch, Pierre Jurieu, Theoloog en Politikus der Refuge, Kampen, 1967.
- F.R.J. Knetsch, „Een vluchtelingen probleem uit de zeventiende eeuw. Hugenoten
in Nederland‟, in: Spiegel Historiael, 1971, pp. 71-79.
- Pieter Coertzen: Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988: Gedenkboek by die
300-jarige koms van die Hugenote na Suid-Afrika, Tafelberg Uitgewers, 1988.
- Pieter Coertzen, Die Hugenote in Suid-Afrika: hulle koms, vestiging en invloed
(1688-1988), in: POST TENEBRAS LUX, uitgegee deur die Instituut vir Reformatoriese
Studie, No. 241, Potchefstroom 1988.
F.J. Labuschagne, Die Labuschagnes...waarvandaan en waar het hulle meetsnoere
geval?, Potchefstroom 1981.
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