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Over de hugenoten in Utrecht was vrijwel niets bekend. Daar waar
andere groepen Utrechtse nieuwkomers de afgelopen jaren onderworpen werden aan serieuze historische
Joost van der Spek (1974) studeerde Algemene

onderzoeken, bleef de geschiedenis

Letteren aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde in

1998 af in de richting Economische en Sociale
Geschiedenis op een onderzoek naar de ontvangst en

van de gevluchte Franse protestanten
nagenoeg ongeschreven. D e herden-

integratie van hugenoten in Utrecht, Dit artikel is een
bewerking van deze scriptie. Momenteel is hij onder
andere werkzaam als freelance journalist.

king van de opheffing van het Edict
' van Nantes in 1985 bracht een
stroom publicaties op gang over het

wel en wee van de hugenoten in veel steden in de Republiek, maar niet
in Utrecht. Deze bijdrage moet hier verandering in brengen.
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Réfugiés pour la religion: de hugenoten in Utrecht '
Vrijwel elke Utrechter kent de Pieterskerk, het oudste kerkgebouw van Utrecht gelegen
aan het verstilde Pieterskerkhof. Dat hier al eeuwenlang de leden van de Franstalige
Waalse gemeente ter kerke gaan, weten daarentegen al aanzienlijk minder mensen. Over
één van de roerigste periodes uit de geschiedenis van de Utrechtse Eglise Wallonne was

Cezicht op de Pieterskerk vanuit het zuidwesten. Tekening door J. de Beijer, IJ44 (HUA, TA, tb 3.10).

echter vrijwel niets bekend: de komst van de hugenoten, de Franse protestanten die aan
het eind van de zeventiende eeuw in groten getale hun vaderland ontvluchtten om onder
meer in de Republiek een veilig heenkomen te vinden. Eenmaal in de Republiek aangekomen, speelde de Waalse kerk een belangrijke rol bij de opvang van de vluchtelingen.
Zelfs in een recente studie van de hand van R.N.J. Rommes, waarin de verschillende
migratiestromen naar Utrecht van begin zestiende tot begin negentiende eeuw de
revue passeren, ontbreken de hugenoten nagenoeg geheel.; Vreemd, aangezien de hugenoten toch één van de 'bekendste' groepen nieuwkomers in de vaderlandse geschiedenis vormen. Rommes denkt echter dat deze religieuze vluchtelingen voor Utrecht van
verwaarloosbare betekenis waren en laat hen voor wat ze zijn: een vrijwel onbekende
factor in de Utrechtse geschiedenis. Was dat wel zo? Zijn er hugenoten naar Utrecht
gekomen en zo ja, wie waren dat? Waar kwamen ze vandaan, wat waren hun beroepen,
waar gingen ze wonen? En hoe ging de Utrechtse gemeenschap om met deze nieuwkomers, feitelijk voorgangers van de huidige asielzoekers? Werden zij goed opgevangen?
En valt er misschien iets te zeggen over hun integratie? Voor een beter begrip van de zo
dadelijk volgende taferelen, is het nuttig een beeld te hebben van de achtergrond
waartegen deze gebeurtenissen zich afspeelden. '
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Vervolging in Frankrijk
Sinds het midden van de zestiende eeuw had het protestantisme zich in Frankrijk verbreid. De Franse aanhangers van de leer van Johannes Calvijn noemden zich al snel
'hugenoten'. 4 Calvijns ideeën vonden ook gehoor in de gegoede kringen, waaronder
leden van de hoge adel. Al snel was niet alleen de vrijheid om haar geloof te belijden
het enige streven van de protestantse adel; zij kreeg ook politieke aspiraties. Decennia
lang streden protestanten en katholieken om de troon. Uiteindelijk was het de katholieke koning Hendrik IV (een voormalig hugenoot) die in 1598 het Edict van Nantes uitvaardigde waarin de positie van het protestantse deel van de bevolking gewaarborgd
werd; een groot aantal vrijheden en rechten 'voor eeuwig en onherroepbaar' veilig voor
de hugenoten. Het rooms-katholicisme bleef weliswaar de geprivilegieerde religie,
maar dat een afwijkende godsdienst (beperkt) beleden mocht worden, was zonder
weerga. De daaropvolgende 60 jaar konden de hugenoten in betrekkelijk rust genieten
van de voorrechten die hun verleend waren. Zij verloren in de loop der tijd weliswaar
weer een behoorlijk deel van de vrijheden en rechten die hun in het Edict waren toegekend, maar zolang ze zich koest hielden, werd hun niet al te veel in de weg gelegd. De
gewelddadige onderdrukking van de protestanten leek langzaam in de vergetelheid te
raken.
Met het aantreden van Lodewijk XIV (1643-1715) kwam hier echter verandering in.
Geïnspireerd door het idee dat de glorie van zijn rijk zou toenemen als zijn onderdanen
één en hetzelfde geloof aanhingen (Une foi, une loi, un roi) en aangemoedigd door de
hoge geestelijkheid, begon hij meteen na zijn persoonlijke ambtsaanvaarding in 1661
voortvarend met de uitholling van het Edict van Nantes. Allerhande middelen werden
aangewend om de religieuze verdeeldheid onder de bevolking opte heffen. Missionaire
propaganda, omkoperij, lijfelijke en juridische dwang; de aanloop tot de herroeping van
het Edict was begonnen. Nadat op 'juridische' gronden grote aantallen kerken gesloten
of gesloopt waren, kwam in 1666 de eerste vluchtelingenstroom opgang. Deze vluchtelingen vestigden zich meestal net over de grens.
Na een intermezzo in de onderdrukking ten gevolge van de oorlog waarin Frankrijk verwikkeld was geraakt, begon na de Vrede van Nijmegen (1678) de vervolging pas goed.
Geen omkoperij of propaganda, maar bot geweid moest nu het gewenste doel dichterbij brengen. De eerste zogenaamde dragonnadess vonden plaats in Poitou in 1681.
Soldaten dwongen de hugenoten, vaak met het geweer op de borst, hun geloof af te
zweren. Niemand werd gespaard en de wreedheden begaan door de dienaren van de
Franse koning misten hun uitwerking niet. Een stroom vluchtelingen kwam op gang.
Protesten uit het buitenland leidden in eerste instantie nog tot de terugtrekking van de
troepen uit Poitou, maar heel lang trok de Franse koning zich de mening van anderen
niet aan. De 'Apocalyps' van de protestantenvervolging begon in de lente van 1685.
Vanuit het zuiden van Frankrijk trokken grote groepen dragonders langzaam noordwaarts. Overal richtten zij slachtingen aan. De al veel eerder op gang gekomen vlucht,
Ijl
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De dragonnade in Orange in oktober 168;. Deze plaats was een wijkplaats geworden voor vele Hugenoten die elders reeds waren
verdreven. Gravure door Jan Luyken (Bibliothèque wallonne, Leiden).

bereikte nu haar hoogtepunt. In totaal zijn naar schatting 200.000 hugenoten naar het
buitenland uitgeweken. Op 18 oktober 1685 trok Lodewijk XIV op plechtige wijze het
Edict van Nantes in, waarmee een eind gekomen was aan een eeuw van relatieve vrijheid en tolerantie.
Predikanten kregen twee weken de tijd om naar het buitenland te vertrekken, hun lidmaten was het verboden naar het buitenland te gaan. Veel hugenoten bezweken voor
het fysiek geweld en zwoeren voor de buitenwacht hun geloof af, de nouveaux convertis. Vaak bleven zij in het geheim hun oude religie belijden. Anderen hielden voet bij
stuk en kwamen in de gevangenis of op de galeien terecht. De overigen, naar schatting
een kwart van alle hugenoten, slaagden erin naar het buitenland uit te wijken; een
hachelijke onderneming waar grote risico's aan verbonden waren. Ze staken de dichtstbijzijnde grens over naar Zwitserland, Duitsland, de Zuidelijke Nederlanden en - per
boot - Engeland,waar ze zich vestigden of plannen maakten om verder te reizen, bijvoorbeeld naarde Republiek.
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Vluchtelingen in de Republiek
Het grootste deel van de réfugiés zocht een veilig heenkomen in de Republiek.6 Vanaf
haar ontstaan eind zestiende eeuw had de Republiek de reputatie genoten 'andersdenkenden' te tolereren. Deze relatieve vrijheid trok met name in de zeventiende eeuw
groepen en individuen aan uit heel Europa, die hun eigen land om godsdienstige en/of
politieke reden ontvlucht waren. Portugese joden, Hoog-Duitse joden, Poolse socinianen, puriteinse Engelsen, allen zochten zij de relatieve rust van de Republiek. Pierre
Bayle sprak niet geheel zonder reden over La grande arche des fugitifs. Naast het tolerante klimaat zorgden de bloeiende economie en het leger natuurlijk voor veel 'nieuwkomers'. Dienstbodes, kooplieden, soldaten, matrozen uit alle windstreken vestigden
zich hier voor kortere of langere tijd, allen met hun eigen gewoonten en gebruiken.
Deze, door de relatieve welvaart aangetrokken groep, was beduidend omvangrijker dan
de groep die de Republiek om haar tolerantie verkozen had. De bovengenoemde religieus/politieke motieven zullen overigens vaak hand in hand zijn gegaan met de economische; je vlucht immers niet naar een land waar geen droog brood te verdienen valt
en anderzijds zoek je geen werk in een land waar je gewetensbezwaren verwacht/
Natuurlijk waren de hugenoten op de hoogte van de welvaart in de Republiek, en kenden
zij haar faam als toevluchtsoord. Ook het feit dat zich hier reeds een netwerk van
Franstalige Waalse kerken bevond, zal als een voordeel gezien zijn. Toch zijn dit niet de
enige drijfveren geweest om noordwaarts te trekken. Waarschijnlijk belangrijker nog was
de actieve werving die veel steden op touw hadden gezet. Zodra in de Republiek de notie
begon te ontstaan dat er wel eens grote groepen hugenoten vanuit Frankrijk naar de
Republiek konden komen, begonnen zij hun best te doen de réfugiés in spe voor hun stad
te winnen. Gratis burgerschap, makkelijke toegang tot het gilde, vrijstelling van belastingenvooreen aantal jaren, en eenvoudige kredietverstrekking, behoorden tot de lokkertjes
die de hugenoten vanaf eind 1681 voorgespiegeld werden." De steden vaardigden resoluties uit waarin zij deze gunstige voorwaarden bekend maakten. Vervolgens lieten ze deze
ook afdrukken in gazetten en pamfletten die in Frankrijk verspreid werden.
Deze bijzonder ruimhartige 'vestigingsvoorwaarden' kwamen niet alleen voort uit solidariteit met hun Franse geloofsbroeders, maar ook uit economische overwegingen.
Men hoopte dat de kennis en vaardigheden die de hugenoten zouden meebrengen, een
impuls konden geven aan de sukkelende economie. De Republiek was nog altijd een
zeer welvarend land, maar haar leidende rol werd langzaam minder. Andere landen
(met name Frankrijk en Engeland) werden steeds sterker, terwijl de economische ontwikkeling in de Republiek stagneerde. Tussen 1670 en 1680 was er zelfs sprake van een
depressie. Het was in deze sfeer van magere jaren, dat veel stadsbesturen de, naar later
bleek wat ijdele, gedachte koesterden, dat met behulp van de kennis en vaardigheden
van Franse handwerks- en kooplieden hettij gekeerd kon worden. "Alhoewel de meeste
hugenoten richting de Hollandse steden trokken, waren er ook die zich daarbuiten vestigden. Eén van die plaatsen was Utrecht.
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Utrecht in de Gouden Eeuw
Na de Middeleeuwen, waarin Utrecht de belangrijkste stad in deze contreien was
geweest, had hettegen het begin van de Gouden Eeuw aan belang ingeboet. Het speelde weliswaar een belangrijke rol als marktstad en industrieel centrum voor de omgeving, maar had geen direct aandeel in de internationale handelsbloei, zoals de Hollandse steden die in de zeventiende eeuw doormaakten. Ondanks haar beperkt aandeel in
de glans van de Republiek, groeide de bevolking en pikte de economie een graantje
mee van de nationale voorspoed.
Aan de Utrechtse 'Gouden Eeuw' kwam een eind in 1672, toen troepen van Lodewijk XIV
de stad bezetten. Alhoewel zijn manschappen geen schrikbewind uitoefenden, heeft de
stad zeer geleden onder de Franse bezetters, die met zware schattingen grote sommen
geld persten uit de bevolking. Na het vertrek van de Fransen in 1673 bleef een zwaar
gekneusde stad achter. Het aantal inwoners nam aanzienlijk af; voor, tijdens en na de
bezetting hadden namelijk veel mensen de stad verlaten, van wie de meesten niet
terugkeerden en daarnaast hadden epidemieën ook hun tol geëist. '" De voorspoed die
de stad gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw gekend had, was definitief
ten einde. Nadat in 1674 ook nog eens een orkaan het uiterlijk van de stad aanzienlijk
had gewijzigd, kroop Utrecht in de navolgende jaren heel voorzichtig uit het dal.
De zeventiende-eeuwse bevolkingsgroei had er halverwege de eeuw voor gezorgd dat
de stad vol was geraakt. Voor het laatste kwart van de zestiende eeuw gaan de meeste
schattingen uit van 25.000 inwoners, terwijl bijna een eeuw later (1650-1670) het inwonertal rond de 32.500 moet hebben gelegen. " Zoals voor alle steden in de vroegmoderne tijd gold, was ook voor Utrecht een migratieoverschot noodzakelijk om bevolkingsgroei mogelijk te maken; de sterfte overtrof de natuurlijke aanwas en zodoende
was voortdurend 'vers bloed' gewenst. Hieruit volgt (gezien de bevolkingsgroei) dat de
Utrechtse bevolking zeer gewend moet zijn geweest aan migranten. Voor een zeventiende-eeuwse Utrechter was een migrant waarschijnlijk een heel normaal verschijnsel,
vanuit hun stedelijk perspectief zullen de Utrechters overigens alle niet-Utrechters als
migrant hebben beschouwd. Zowel Duitsers (die er in Utrecht veel waren) als Friezen
waren 'vreemd', Friezen misschien zelfs vreemder omdat die niet vaak richting Utrecht
trokken.
Evenals andere steden in de Republiek was er in Utrecht naast de officiële godsdienst
zoals die in de Nederduits-gereformeerde kerken verkondigd werd, plaats voor andere
geloofsgemeenschappen. Remonstranten, katholieken, doopsgezinden en lutheranen
hadden hun eigen kerken waar zij een zekere vrijheid genoten om hun geloof te belijden. Binnen de structuur van de Nederduits-gereformeerde kerk bestonden er echter
nog twee gemeentes. Deze maakten deel uit van de officiële kerk, maar onderscheidden zich voornamelijk door het gebruik van hun moedertaal. Naast de Engelse kerk was
dit de reeds genoemde Waalse kerk.
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De Waalse kerk in Utrecht vóór de refuge
Sinds het eind van de zestiende eeuw had Utrecht een Waalse kerk binnen haar muren
gehad. De vervolging in de Zuidelijke Nederlanden door de Spanjaarden had een
stroom protestantse vluchtelingen op gang gebracht. Het Frans sprekende deel hiervan
(de Walen) wilde hun geloof graag in zijn eigen taal belijden. Op de Dordtse Synode van
1578 kregen de Walen toestemming om een eigen organisatorische structuur op te zetten binnen de Nederduits-gereformeerde kerk. Dit werd de Waalse Synode, waar zich
gaandeweg steeds meer, nieuw opgerichte Waalse kerken bij aansloten.
Ook in Utrecht ontstond een kleine Waalse gemeenschap. Na de val van Doornik in 1581
waren zijdewevers uit deze plaats in Utrecht terecht gekomen. Na op verschillende
plekken diensten te hebben gehouden, betrokken zij in 1585 de Janskerk. De gemeente
vond zonder veel ophef haar plaats in Utrechtse religieuze spectrum. Tijdens het conflict tussen Maurits en Oldenbarnevelt koos een meerderheid weliswaar de kant van de
laatste, maar toen deze het onderspit dolf op de synode van 1619, reorganiseerde zij
zich zonder al te veel moeite naar contra-remonstrants model. In 1658 verruilden zij de
Janskerk voor de Pieterskerk. Daar zijn zij tot op de dag van vandaag gehuisvest.
Na sterk gegroeid te zijn in de eerste helft van de zeventiende eeuw, nam het aantal
idmaten in de tweede helft behoorlijk af. Rond 1670 lijkt het een vrij elitaire club te zijn
geworden.12 Voor de predikant die
in deze periode aantrad, de Fransman Elie Saurin (1639-1703), was in
het laatste, turbulente kwart van
de zeventiende eeuw een bijzonder belangrijke rol weggelegd. In
1671 aanvaardde hij de functie van
pasteur in Utrecht. Al in een vroeg
stadium realiseerde hij zich wat de
gevolgen

zouden

zijn

van

de

steeds verder gaande vervolgingen
van zijn geloofsgenoten in zijn vaderland. Om voldoende financiële
middelen ter beschikking te hebben voor het moment dat een grote stroom vluchtelingen op gang
zou komen, riep hij al in 1680 de
leden van de Waalse synode op,
lokale regenten en kerkbesturen
Elie Saurin (1639-1703), Waals predikant in
Utrecht van 1671-1703. Schilderij door Z.
Blijhooft,
1678 (Iconografisch
Bureau,
22059).
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aan te sporen tot oprichting van een fonds dat ten goede moest komen aan de réfugiés.
Hij was hiermee één van de eersten in de Republiek die het probleem openlijk aankaartte. Hier doen de Utrechtse hugenoten hun intrede in het verhaal.

Schattingen van het aantal hugenoten
Dat er hugenoten in Utrecht waren geweest, stond vast, maar veel meer dan dat niet.
Van een enkele hugenoot was iets meer bekend, maar de meeste informatie bleef steken in vaagheden: 'Het vorstelijke Zijdebalen door Jacob van Mollem aangelegd, kon
zeker niet zonder hulp en medewerking van de réfugiés'. '"• Een veronderstelling uit de
overlevering. De weinige, concrete feiten die vermeld werden ('er waren meer dan honderd gezinnen van Franse vluchtelingen' ! '), waren eveneens weinig overtuigend onderbouwd. Het was onbekend waarop de auteur zich baseerde zodat ook de waarde van
deze gegevens acuut kelderde.
Grafiek 1. Het aantal hugenoten dat per jaar in Utrecht voor het eerst genoemd wordt. De lichtere kolommen
geven aan welk deel van het totaal 'zekere' hugenoten waren.
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Hoeveel hugenoten waren er geweest en wie waren dat? In verschillende bronnen worden vluchtelingen met naam en toenaam genoemd. Over deze namen bestaat geen
twijfel, zij behoorden toe aan hugenoten. Allereerst zijn zij te vinden in het livre de consistoire, de kerkenraadsnotulen van de Waalse gemeente. Hierin worden de namen vermeld van diegenen die in Frankrijk onder druk van de dragonnades bezweken waren en
hun geloof hadden afgezworen. Later waren ze evenwel toch gevlucht en eenmaal in
Utrecht beleden deze nouveaux convertis schuld en verzochten de gemeente weer toegelaten te worden tot de gereformeerde kerk. Dan is er het livre de réfugiés, het kasboek
dat de diaconie bijhield van 1686 tot en met 1689 en waarin werd opgetekend hoeveel
de lidmaten op zondag schonken en wat de behoeftige vluchtelingen ontvingen. Niet
altijd worden de namen van de begunstigden genoemd, maar vaak wel. Verder bevindt
zich in het stadsarchief nog een aantal verzoeken tot verlening van het burgerschap
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van Fransen die dit aanvroegen op basis van hun status als vluchteling. Tenslotte bevatten de eerste vier delen van het Bulletin delà commission pour l'histoire d'église Wallonne
(BHEW), die eind vorige eeuw zijn uitgegeven, veel informatie over de gevluchte predikanten. Deze vier bronnen, het livre de consistoire, het livre de réfugiés, de aanvragen tot
burgerschap en het BHEW leveren de informatie waaruit de grootste groep mensen kan
worden gedestilleerd van wie zekerheid bestaat omtrent hun positie van 'gerefugieerde
om het geloof'. Deze categorie wordt verder nog aangevuld met incidentele vermeldingen van het vluchtelingenschap. Met name in de notariële akten, maar ook in het doopboek van de Eglise Wallonne, de begraafboeken van de stad, en de 'requesten tot inwoning' wordt af en toe melding gemaakt van het feit dat iemand 'Fransch vluchteling' of
réfugié pour la religion was. Uit deze bronnen komen in totaal 139 vluchtelingen naar
voren, van wie met zekerheid gezegd kan worden dat het hugenoten waren.
De enorme beperktheid van de bronnen (de eerste categorie bevat immers slechts predikanten, herbekeerden, behoeftigen uit de periode 1686-1689 plus nog wat incidentele
vermeldingen) nodigt uit tot het bedenken van alternatieve criteria aan de hand waarvan een deel van de 'andere' hugenoten opgespoord kan worden. Er moeten wel 'anderen' zijn geweest ook al waren het alleen maar de welgestelden die zich niet bekeerd
hadden en geen predikant waren of de armen die na 1689 om hulp vroegen. Door alle
namen te nemen die tussen 1685 en 1700 nieuw voorkwamen in het doopboek van de
Waalse gemeente, ontstaat een beeld van wie die 'ontbrekende' hugenoten kunnen
zijn. Zij vormende basis voor de tweede lijst, de mensen die waarschijnlijk hugenoot waren
maar van wie dat nergens uitdrukkelijk vermeld staat. Meestal wordt het vermoeden dat in
het doopboek is ontstaan, ondersteund door andere bronnen. Vooral uit de notariële akten
komt vaak naar voren dat iemand die alleen in de doopboeken werd genoemd, familie
blijkt te zijn van een'echte' hugenoot. De 306 namen in deze tweede categorie hebben vrijwel zeker ook toebehoord aan 'echte' hugenoten, alleen bestaat voor deze groep geen
direct bewijs (de vermelding: 'vluchteling'), slechts circumstantial evidence. Deze twee
groepen samen (445 personen) vormen het uitgangspunt voor dit artikel.
Het gebruik van het doopboek om een groter aantal hugenoten te ontmaskeren, neemt
niet weg dat er nog steeds enkele groepen buiten beeld blijven. Echtparen die al hun
kroost in Frankrijk reeds op aarde hadden gezet, komen bijvoorbeeld niet in het doopboek voor, evenmin als degenen die geen kinderen kregen. De behoeftigen die niet bij
naam genoemd werden in het livre de réfugiés (het betreft 50 vermeldingen), waren
duidelijk réfugiés maar ontbreken ook in de lijst. De beperktheid van de aanwezige
bronnen en indicaties uit andere bronnen, suggereren dat er nog behoorlijk wat meer
'om het geloof gerefugieerde immigranten' uit Frankrijk naar Utrecht moeten zijn
gekomen. Eén aanwijzing die hiervoor uit de bronnen komt, is het voorkomen van veel
Franse namen in notariële aktes, wat op zich niet aantoont dat het hugenoten betreft
en die daarom ook niet meegeteld zijn, maar van wie een aantal zeer waarschijnlijk wel
réfugié was. De belangrijkste reden waarom ik denk dat er beduidend meer hugenoten
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in Utrecht zijn geweest, zijn echter de schattingen van het totaal aantal vluchtelingen
dat naar de Republiek trok. Zelfs door de laagste schatting van 35.000 te nemen en te
veronderstellen dat de hugenoten zich regelmatig verspreid hebben over het land
(onwaarschijnlijk: ze hadden een voorkeur voor de steden) dan zouden toch zo'n 515
personen zich permanent in Utrecht gevestigd hebben. Vanwege hun voorkeur voor
steden mag waarschijnlijk wel uitgegaan worden van 774 permanente vestigingen.
Uitgaande van het meer geaccepteerde totaal van tussen de 50.000 en 100.000 vluchtelingen, zouden tussen de 737 en 2211 réfugiés zich permanent in Utrecht gevestigd
moeten hebben. Ik vermoed dat in Utrecht hun aantal rond de 800 heeft gelegen.1'
In dit artikel zal alleen gebruik gemaakt worden van de groep van 445 mensen, die vrijwel allemaal hugenoot geweest moeten zijn. Deze 445 (waarvan 223 vrouwen, en 221
mannen "') zijn niet geleidelijk binnen gekomen. Na een korte aanloop kwam het grootste deel binnen in de jaren 1686-1688. '" In deze groep bevonden zich veel predikanten.
Na een scherpe daling begin jaren negentig, was er sprake van een kleine opleving van
de instroom in 1694. Dit is op meer plaatsen gesignaleerd; een verschijnsel dat wordt
toegeschreven aan mislukte oogsten en hongersnoden in Frankrijk in 1693 en 1694, ls
die mensen aanspoorden hun geluk ergens anders te zoeken. Dat er zoveel vrouwen
met naam en toenaam bekend zijn, is verrassend en vooral te danken aan het gedetailleerde doopboek. De vrouwen aan wie alleen werd gerefereerd als 'de huysvrouw van',
heb ik niet meegeteld; het heeft er dus alle schijn van dat zij een grotere meerderheid
vormden dan nu uit de cijfers naar voren komt. "
Het probleem van migratiestudies is dat het dynamische processen betreft. Mensen
komen en gaan, een verschijnsel dat zoveel jaar na dato moeilijk te reconstrueren valt.
Het is echter heel belangrijk om dit niet uit het oog te verliezen. Je kunt iedere immigrant wel als één tellen, maar iemand die na een paar maanden (of weken) weer verder
trok, had natuurlijk een hele andere invloed en betekenis dan iemand die voor de rest
van zijn leven neerstreek. Na het vaststellen van de grootte van de groep, diende het
tweede probleem zich dus aan: wie bleef? Van Amsterdam weten we dat veel hugenoten snel weer vertrokken. ; " Helaas werd in Utrecht niet bijgehouden wie wanneer en
waar naartoe vertrok. Gezien de slechte economische situatie in Utrecht is het onwaarschijnlijk dat het vertrekpercentage hier lager heeft gelegen dan in Amsterdam. '' De
beperkte gegevens bevestigen dit idee ook. Utrecht was geen aantrekkelijke plek eind
zeventiende eeuw. Een relatief groot percentage lijkt na enige tijd weer te vertrekken.
Zo besloot Jacques Truffeau, die op 5 januari 1686 voor het eerst genoemd werd in het
livre de réfugiés, " in het in het voorjaar van 1687 om Utrecht achter zich te laten. Met
zijn hele gezin ging hij zijn geluk beproeven in Deventer. " Ook voor Claude Platel was
Utrecht niet het ideale domicilie. Ondanks het feit dat hij in 1686 direct was toegelaten
tot het gilde van de goudsmeden en dat een groot deel van zijn familie in Utrecht
woonachtig was, had de Domstad hem blijkbaar toch te weinig te bieden. In 1694
woonde hij in Londen.21 De overige leden van de familie Platel verdwenen aan het
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begin van de achttiende eeuw uit de boeken en zijn waarschijnlijk dus ook verder
getrokken.25 David Martin daarentegen, die in 1686 direct tot pasteur ordinaire werd
aangesteld tegenover de talrijke pasteurs réfugiés, had in Utrecht zijn plek gevonden. De
man, later bekender vanwege zijn bijbelvertaling, stierfin 1721 en werd waardig met acht
dragers begraven,2''een teken dat hij bemiddeld was. Slechts van een kleine groep vluchtelingen is met zekerheid te zeggen dat zij tot hun dood in Utrecht gebleven is, alhoewel
dat voor de één slechts een kwestie van maanden was en voor de ander één van tientallen jaren. Zo overleed predikant David Billot uit Civonne in 1686, het jaar waarin hij in
Utrecht arriveerde, terwijl Pierre Amartelle meer dan 43 jaar na zijn aankomst stierf.

De herkomst van de Utrechtse vluchtelingen
Voor de gemiddelde Utrechter zal een Fransman een Fransman geweest zijn. Hij zal er
niet bij stil hebben gestaan dat al die mensen weliswaar dezelfde nationaliteit deelden,
maar dat ze veelal uit verschillende steden en streken afkomstig waren. Generaties
lang hadden de hugenoten in hechte gemeenschappen gewoond en gewerkt, en vrij
plotseling hadden zij deze vertrouwde omgeving moeten verlaten. Ze woonden in
Utrecht samen met landgenoten die ze niet kenden, maar met wie ze zo goed en zo
kwaad als dat ging een nieuwe gemeenschap moesten vormen. Uit de stukken komt
wel naar voren dat mensen hier soms al iemand kenden; kleine scherven van de maatschappij van daar verhuisden als het ware, om in de nieuwe omgeving oud met nieuw
te lijmen. Waar kwamen ze vandaan en waarom kozen ze Utrecht als bestemming?
De duidelijke uitschieter in Utrecht wat betreft de herkomst van de vluchtelingen is de
Noord-Franse provincie Champagne.2" Bijna een vijfde (19,8%) was Champagnois. In
totaal was ruim veertig procent van de Utrechtse vluchtelingen afkomstig uit noordelijke streken (naast de Champagne waren dat Picardie, Bretagne, Lotharingen, Normandie, en Ile-de-France). Ondanks het relatief grote aantal vluchtelingen dat uit NoordFrankrijk kwam, mogen het zuiden en westen niet vergeten worden. In het zuidwesten
(Guyenne, Saintonge, Aunis) en het zuiden van Frankrijk (Dauphiné, Languedoc) bevonden zich sterke protestantse bolwerken van waaruit ook een aantal hugenoten Utrecht
wist te bereiken. Dit gold ook voor enkele réfugiés afkomstig uit het stroomgebied van
de rivier de Loire, waar zeer veel hugenoten woonden.28
Vluchten is een hectische bezigheid die niet echtte plannen valt in de zin van 'we gaan
hier wegen daar en daar naartoe om een nieuw bestaan opte bouwen'. De mensen die
in Utrecht terecht kwamen, hadden meestal al enige tijd op andere plaatsen gebivakkeerd en zoals al eerder aangegeven, was ook Utrecht vaak slechts een tussenstop. Zo
ook voor Abraham Borel, die in de eerste helft van 1686 het burgerschap aanvroeg in
Utrecht. Met vrouw en zes kinderen was hij vanuit Piémont (tegenwoordig Italië) gevlucht naar Genève. Vandaar uit waren zij verder getrokken naar Utrecht (met achterlating van één kind dat in Zwitserland bleef om te studeren).2'' Buiten deze aanvraag is
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Grafiek 2. Het aantal Utrechtse vluchtelingen per streek onderverdeeld. Van onder naar boven is van noord
naar zuid, de grens tussen noord en zuid is de Loire. Van Les Royave ken ik de ligging niet.
Zwitserland
Frankrijk
Duitsland
Les Royave
Piémont
Languedoc
Dauphiné
Guyenne
Saintonge
Aunis
Poitou
Loire
Nivernais
Anjou
Bretagne
Ile de France
Champagne
Lorraine
Normandie
Picardie

hier verder niets bekend over Borel en het is dus aannemelijk dat ook Utrecht geen
eindbestemming was. Voor anderen werd Utrecht wel een 'thuis', nadat zij jaren op
andere plekken gewoond hadden. Voor Judith Prévost bijvoorbeeld, die na het overlijden van haar man Henrick Gilbert uit Amsterdam naar Utrecht kwam, waar ze blijkbaar
meer mensen kende.
Sommige vluchtelingen lijken wel vastbesloten direct naar Utrecht te zijn gekomen. De
belangrijkste reden hiervoor was waarschijnlijk dat zij hier familie of vrienden hadden
die hun voorgegaan waren. Zo zullen Susanne Maty en haar (schoon)kinderen niet hebben getwijfeld over het doel van hun vlucht. Elie Saurin, respectievelijk hun zoon en
broer, woonde al jaren in Utrecht en was daar als pasteur een gerespecteerd man.30
Utrecht was voor hen een vanzelfsprekende keuze, want waarom zou je naar een andere stad toe gaan als je ergens iemand kent die het altijd moeilijke begin kan vereenvoudigen? Dit gold waarschijnlijk ook voor Eléonor Babault,

!l

de moeder van Estienne

Auconte. Haar zoon had Gien-sur-Loire in het voorjaar van 1688 verlaten en was naar
Utrecht gegaan. Eléonor kwam hem in de herfst van dat zelfde jaar achterna. Het is
aannemelijk dat zij aanvankelijk had besloten in Gien-sur-Loire te blijven (zij was in
tegenstelling tot haar zoon overgegaan tot het katholieke geloof), maar dat zij toen
haar man overleed, toch haar zoon achterna kwam. Niet alleen familieleden gingen
elkaar achterna, maar ook dorps- of stadsgenoten lijken elkaar gevolgd te zijn. Het
stadje Châlons in de Champagne is hier een goed voorbeeld van, ruim zes procent van
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de vluchtelingen was uit deze plaats afkomstig. Blijkbaar onderhielden de réfugiés contact met het thuisfront, en spoorden ze achterblijvers aan ook de gok te wagen. Met
andere woorden, als er één schaap over de dam was, volgden er meer.

Predikanten
Hoe kwamen de réfugiés aan de kost? In de literatuur wordt er van uitgegaan dat de
Fransen vooral actief waren als handwerkslieden, in het leger en als predikanten. Voor
zover de bronnen hier iets over loslaten, ging dit beeld aardig op voor Utrecht. Van de
predikanten weten we het meest. In totaal hebben 21 predikanten kortere of langere
tijd in Utrecht verbleven.32 Het verloop in deze groep was groot; niet verwonderlijk
want het aanbod van Franstalige predikanten overtrof natuurlijk sterk de vraag. Zeven
van hen vertrokken in ieder geval weer redelijk snel en waarschijnlijk gold dat voor nog
vijf anderen. De meesten hadden hier de status pasteur pensionair tegenover een enkele pasteur ordinaire. De eerstgenoemde predikanten hadden geen eigen gemeente onder hun hoede maar kregen een toelage van de provincie en hielpen mee in de Waalse
gemeente. Zodra ze de kans kregen ergens anders als volwaardig pasteur aan de slag te
gaan, deden ze dat. Jacob Matthieu bijvoorbeeld arriveerde in 1688 uit Dordrecht, in
1693 kwam echter de preekstoel in Montfoort vrij, waarna hij terstond vertrok. Jean
Truc hield het na twee jaar voor gezien in Utrecht, hij aanvaardde in 1691 een baan als
predikant in Schiedam. Nog sneller was Lodewijk Bénion, die in 1686 al na een paar
maanden Utrecht achter zich liet om zich in Amersfoort te vestigen.33
Negen gerefugieerde predikanten zijn in ieder geval tot hun dood in Utrecht gebleven.
Onder hen David Martin en Michel Janiçon die in maart 1686 aangesteld werden tot
pasteur ordinaire. Hun kostje was met deze vaste aanstelling gekocht; zij hadden dus
geen reden te vertrekken. De aanleiding om Utrecht te verlaten lijkt voornamelijk economisch van aard te zijn geweest. Werd een pasteur hulpbehoevend genoemd, dan vertrok hij vroeger of later om ergens anders zijn geluk te beproeven. Degenen die bleven,
waren welvarend. Jean Jenet bijvoorbeeld woonde bij zijn overlijden in 1705 op de
Nieuwegracht (een huis dat hij in 1697 voor ƒ 6300 had gekocht34) en zijn nabestaanden betaalden ƒ 12-12 voor zijn begrafenis.33 De rijkdom van de pasteurs lijkt voornamelijk bepaald te zijn geweest door in Frankrijk vergaard kapitaal, dat ze mee hadden kunnen nemen naar Utrecht. Sommigen zaten er warmpjes bij, zoals de zojuist genoemde
Jean Jenet, die afkomstig was uit een vermogende familie blijkens de 6833 francs die hij
in 1687 van zijn moeder Louise Persod erfde.36

Textielnijverheid
Over de activiteiten van hugenoten in de textielnijverheid is in tegenstelling tot die van
de gerefugieerde predikanten zeer weinig bekend. Volgens de overlevering hebben de
JOOST

VAN DER SPEK

R É F U G I É S P O U R LA R E L I G I O N

réfugiés een heroïsche rol gespeeld in het oppeppen van de in de versukkeling geraakte
textielindustrie. Het beroemde velours d'Utrecht (een soort trijp, een fluweelachtige
stof die bijvoorbeeld gebruikt werd bij de bekleding van meubels) zou tot ver over de
landsgrenzen grote bekendheid hebben genoten en zou honderden, zo niet duizenden,
aan het werk hebben gehouden.37 Ook de beroemde fabriek 'Zijdebalen' van David van
Mollem zou vele hugenoten in dienst hebben gehad." Bewijzen hiervoor ontbreken ten
enen male. Mogelijk heeft het velours d'Utrecht later in de achttiende eeuw een rol
gespeeld, maar eind zeventiende begin achttiende eeuw zeker niet. Voor veel steden
zijn pogingen bekend om tamelijk grootschalige textielbedrijven op te zetten. Ook in
Utrecht heeft de vroedschap getracht dit te stimuleren. In 1686 wilde zij vier of vijf
families aantrekken. Dit moesten 'considerabele manufacturiers van draperijen' zijn, die
in plaats van vrijstelling van belastingen en dergelijke, subsidie zouden ontvangen. "
Buiten deze plannen is er nooit meer iets vernomen van dit idee. Slechts één grootschalig door hugenoten opgezet project op het gebied van textielfabricage is terug te
vinden in de archieven en dit was twaalf jaar later. Het betrof hier een zijdemanufactuur
waarover zo dadelijk meer. De zijdeïndustrie lijkt inderdaad een impuls gekregen te hebben met de komst van de hugenoten, maar voor het overige konden ook de Fransen het
al eerder ingezette verval niet stoppen. De wol- en linnenweverijen leden in de stad een
kwijnend bestaan; zij waren in de tweede helft van de zeventiende eeuw langzaam naar
het platteland getrokken waar de productie goedkoper kon plaatsvinden.
Vooral in de eerste jaren van de refuge kwamen er nogal wat 'wollenayers', wolververs,
wolkammers, en lakenwevers naar Utrecht. Het is veelzeggend dat de meesten aangetroffen zijn in het livre de réfugiés: geen inkomen, geen werk. Dat is treurig, want in
sommige gevallen hadden de vluchtelingen zich juist een vaardigheid in de textielbranche eigen gemaakt om hier de kost te kunnen verdienen. Zo verzochten Marie Anne
Rouleau en haar moeder, die via Delft in Utrecht waren beland, in 1688 om gratis toegangtot het gilde en vermeldden zij in hun aanvraag dat ze 'het kantwerken wollenayen' hadden geleerd met als doel hier werk te vinden.4" Alhoewel er dus weinig werk
was in de textiel is een aantal er toch in geslaagd om in deze sector aan werkte komen.
Zoals de gezusters Amiote, ook wel les trois filles genoemd, die aan de slag konden met
'het wollenayen en kledermaken'. Na achttien maanden in Utrecht verbleven te hebben, kregen zij van de vroedschap toestemming 'tot exercitie van hare handwerken
sonder gilderecht te betalen' en dit voor twaalf jaar.41
De zijde-industrie lijkt echter de grootste invloed gehad op het economisch leven in
Utrecht. Met name Zuid-Franse vluchtelingen worden verantwoordelijk geacht voor de
veronderstelde opleving in de productie van dit luxe weefsel. In eerste instantie waren
zij nog aangesloten bij het lamperwerkersgilde (lamper is een fijn gaas), maar in 1692
verenigden zij zich in hun eigen 'stofjeswerkergilde'. Vreemd genoeg zijn wel alle
namen van de stoffen bekend die verwezen naar de Zuid-Franse orgine van de makers,
maar is er maar één concreet voorbeeld bekend van een zijdemanufactuur van Franse
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afkomst. Dit is de société die in 1698 door David Pouchoud, André Brieux en François
Fabré werd opgericht.42 Zij kwamen overeen om tien jaar lang crespesfasson d'Italie te
maken, oftewel Italiaanse krip: een luchtig geweven, gaasachtige, zijden stof. De stad
steunde hen financieel; bovenop de gebruikelijke vrijstellingen werd ook een premie
van 300 gulden per jaar in het vooruitzicht gesteld zodra ze 30 weefgetouwen aan de
gang hadden, en zelfs 400 gulden, boven de 50 getouwen. Of de heren geslaagd zijn in
hun onderneming is twijfelachtig. Na de vlotte oprichting van hun manufactuur lieten
zij voornamelijk bewijzen van onenigheid achter en is het de vraag in hoeverre er nog
daadwerkelijk krip is gemaakt.43

Andere handwerkslieden
Naast de vluchtelingen die zich bekwaamd hadden in verschillende takken van de textielnijverheid, waren er ook réfugiés die hun brood verdienden met andere handwerken. Omdat de réfugiés vrijgesteld waren van betaling van hun bijdrage aan het gilde,
komen zij niet voor in de registers waarin dit werd bijgehouden. Hierdoor is het moeilijk om een goed inzicht te krijgen in het soort werk dat de hugenoten deden. Vooral
voor de handwerkslieden geldt dat zij slechts bij toeval 'ontdekt' kunnen worden. Het
goudsmedengild is het enige waarvan het meestersboek44 uit deze tijd bewaard is gebleven. Maar liefst vijf Franse goudsmeden werden in i686en 1687 tot het gilde toegelaten. Dat lijken er echter wat te veel geweest. Claude Platel, die in 1686 samen met Daniel
Tibault Guicharderie werd toegelaten en samen met hem een bedrijfje opzette aan de
Oudegracht, " was in 1694 vertrokken, misschien wel samen met zijn partner, want van
hem ontbreekt elk spoor. Hetzelfde geldt voor Samson Malezy. Binnengetreden in 1687,
doet hij nog van zich spreken als getuige bij de doop van het kind van Jacques Chartier
en Jeanne Ponsigard in 1691, maar dat was ook zijn laatste teken van leven in Utrecht.
Het is niet bepaald ondenkbaar dat een dergelijke toename van goudsmeden niet
gepaard is gegaan meteen evenredige groei van de vraag naar producten van hun hand.
In de periode 1685-1699 vestigden zich ook twee Franse pruikenmakers in de stad.
Pierre du Cros en Philippe Jenotteau beoefenden een vak dat gezien werd als één van
de typische beroepen voor hugenoten. De pruikenmode was in de Republiek nog niet
sterk doorgedrongen, en vormde daarmee op z'n minst een klein gat in de markt voor
de immigranten afkomstig uit het land waar dit modeverschijnsel zijn oorsprong vond.
Voortbordurend op de steeds belangrijker wordende Franse mode verdiende ook
Jacques la Verge zijn kost. Zijn stiel, het handschoenmaken, ondervond ongetwijfeld
een groeiende belangstelling. Een ander beroep dat altijd in verband wordt gebracht
met de komst van de réfugiés is dat van horlogemaker. Er bestaan aanwijzingen dat Nicolas du Quesne, die in Montfoort horlogemaker was, zich in de loop van de jaren
negentig van de zeventiende eeuw in Utrecht heeft gevestigd. Dit is echter onduidelijk.
Daniel Grenat, één van zijn leerlingen, deed dit in ieder geval wel, maar het is niet duiJOOST
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delijk of hij dat in de hoedanigheid van horlogier deed.4'' Het is dus onduidelijk of
gevluchte horlogemakers in Utrecht gewerkt hebben. Dit geldt tevens voor boekbinders en drukkers, beroepen waarvan altijd verondersteld wordt dat ze door hugenoten
werden uitgeoefend, maar die niet zijn aangetroffen in de Utrechtse archieven. De
enige uitzondering hierop vormt Jacques Truffeau, boekbinder, maar die hield het na
anderhalfjaar weer voor gezien en was in deze tijd voornamelijk op steun voor de
armen aangewezen geweest.
De glasblazerij van David Bretton, Seigneur des Cambons, is het enige voorbeeld van
overheidsbetrokkenheid bij ambachten anders dan de textiel. In de lente van 1688 leenden de Staten van Utrecht maar liefst 4000 gulden aan Bretton om de oprichting
mogelijk te maken van een glasblazerij.4" In hoeverre dit een succes is geweest, is de
vraag. Nadat zijn vrouw Susanne de Portal in 1693 van hun kindje bevallen was, blijft
het stil rond hem. Vormt dit een aanwijzing dat ze niet lang meer in Utrecht hebben
gewoond, of betekent het slechts dat ze in stilte hebben geleefd en niets opzienbarends hebben gedaan? Verder waren er nog Pierre Flottier die in 1696 voor het eerst
genoemd werd en die timmerman was, en Jean Courreau die wapens smeedde. Of
althans daarvoor geleerd had, want hij wordt alleen genoemd in de boeken van de diaconie en het is dus onzeker of hij zijn beroep in Utrecht heeft uitgeoefend.

Het leger
Utrecht was een belangrijke garnizoensstad en had sinds mensenheugenis troepen
binnen de muren gehad die voor een groot deel van buitenlandse afkomst waren; ook
in deze tijd was de vaderlandse jeugd niet makkelijk warm te krijgen voor een baan bij
de krijgsmacht. De huurlingen waren afkomstig uit heel Europa en niet op de laatste
plaats uit Frankrijk. Het is dus niet zo dat achter elke Franse naam in het garnizoen na
1685 een hugenoot schuil ging; lang voor 1685 woonden in Utrecht al Franse soldaten.
Wel is het zo dat veel protestantse officieren de wijk namen naar de Republiek omdat
zij niet langer voor de katholieke Lodewijk XIV wilde vechten en zich daarom aansloten
bij zijn grootste opponent, stadhouder Willem III. Deze nam hen graag in dienst, enerzijds om uiting te geven aan de deugd van christelijke naastenliefde, en anderzijds om
zijn voordeel te doen met deze goed geoefende soldaten.I8 Dertien procent van de aangetroffen hugenoten van wie het beroep bekend is, was in het leger werkzaam. Bij het
verzamelen van deze gegevens is geen gebruik gemaakt van de archieven van het garnizoen en het werkelijke percentage lag waarschijnlijk dus hoger.

Overige beroepen
Buiten de zojuist behandelde beroepsgroepen, was er ook nog een aantal hugenoten
werkzaam in andere sectoren. Zo waren er drie chirurgijns en een apotheker. Vooral
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Beroepen die dikwijls door gevluchte Hugenoten werden uitgeoefend: horlogemaker, stoffeerder en zilversmid. Gravures
door Gerard Valck naar Franse voorbeelden (Atlas van Stolk,
Rotterdam, AVS4001 (bn), (f:3) en (es).

Charles Bachelé, duikt met grote regelmaat op in
de archieven. De dokter arriveerde in 1686 getrouwd en wel in Utrecht en werd in 1729 nog
steeds genoemd. r' Ook in de horeca werkte een
aantal Fransen. Zowel Jean Middelet als Pierre
Forest verdienden hun brood als hospes van 't
Casteel van Antwerpen, één van de bekendste
herbergen in Utrecht in die tijd. "•" Louis Houillet
uit Metz verzocht de vroedschap in 1693 toestemming om een koffiehuis te openen, hiermee
inspelend op het in de mode rakende koffiedrinken. s En Estienne Auconte meldde bij zijn tweede verzoek om het verkrijgen van het burgerschap, dat hij 'occasie had gevonden om met het
logeren van drie Engelsche heeren aen der kost te geraken'; een pensionnetje derhalve.
Later was hij werkzaam als wijnkoper. In deze hoek treffen we nog wat Fransen aan.
Pierre Amartelle" : was aanvankelijk bakker maar legde zich later eveneens meer toe op
het vak van wijnkoper.53 De al eerder genoemde zijdekoopman David Pouchoud, een
vluchteling van het eerste uur, was als kruidenier begonnen, maar had zich weten op te
JOOST

VAN DER SPEK

RÉFUGIÉS P O U R LA R E L I G I O N

werken. Hij komt uit de stukken naar voren als een echte scharrelaar die van alles en
nog wat aanpakte. Aanvankelijk nog wat onbesuisd getuige het grote aantal conflicten
waar hij bij betrokken was, maar na verloop van tijd lijkt hij een respectabel man te zijn
geworden. Zo was hij 'waarnemer' bij de vredesbesprekingen in Utrecht in 1713, een
goede baan waarvoor hij 1000 gulden ontving. M Op het congres heeft hij mogelijk de
contacten gelegd die de basis vormden voor zijn latere werkzaamheden: 'agent van
zijne koninklijke majesteit van Groot Brittanië', een functie die hij waarschijnlijk tot zijn
overlijden in 1736 heeft vervuld. "
Onder de vluchtelingen die in Utrecht belandden, bevond zich ook een aantal onderwijzers. Van hen heeft Phillipe Platel die eind 1685 tegelijkertijd met Pouchoud was gearriveerd, het meest van zich doen spreken. Op 30 november 1685 had hij samen met Pierre
Ie Jeune en Magedelaine Cottin toestemming gekregen een school te voeren en les te
geven. ' 6 Hij en Le Jeune zijn toen waarschijnlijk samen een school begonnen op het
Domkerkhof (mogelijk met assistentie van Cottin); hier huurden zij halverwege 1686 in
ieder geval een pand.s" In 1695 kwam hij met Pierre Ie Jeune, inmiddels zijn zwager, tot
overeenstemming de 'exploitatie van de kostschool te continueren'. Blijkbaar was de
onderneming gegroeid en was deze school op een bepaald moment kostschool geworden. Le Jeune overleed in 1696 en Platel vatte niet lang daarna het plan op de school te
sluiten. In 1702 woonde Platel in 's-Hertogenbosch waar hij in 1724 nog steeds verbleef,
maar in 1729 was hij in ieder geval weer terug in Utrecht, waar hij zeker nog tot 1734
gewoond heeft. Een soort re-immigratie dus.
Tot slot herbergde de vluchtelingengemeenschap nog twee advocaten en een hoogleraar. Deze laatste, Paul Bauldry d'lberville, was vreemd genoeg de enige réfugié die op
de Utrechtse academie les gaf, vreemd omdat op andere universiteiten meer Franse
academici werden aangesteld. Bauldry was in 1685 verkleed als knecht met zijn vrouw
en kinderen gevlucht uit Rouen, waarbij hij al zijn goederen moest achterlaten. In eerste instantie was hij predikant en buitengewoon hoogleraar in de kerkgeschiedenis. In
1695 werd de in 1639 geboren Bauldry gewoon hoogleraar. Hij schijnt een redelijk aanzien te hebben genoten in zijn tijd, alhoewel onbekend is waaruit zijn wetenschappelijke prestaties nu precies hebben bestaan.,K In 1706 overleed hij, zijn vrouw Magdelaine
Basagne achterlatend in hun huis aan de Ridderschapsstraat.v'

Welvaart
De vluchtelingen die naar Utrecht kwamen, voldeden - voor zover dat te overzien is aan het algemene beeld dat over de welvarendheid van de réfugiés bestaat: zowel rijk
als arm en alles wat daar tussenin zat, vond zijn weg naar Utrecht. Van behoeftige
vluchtelingen uit de Champagne, via wolwevers naar baronnen. Wel lijkt het erop dat
in de groep hugenoten die zich in Utrecht vestigde, de middenklasse veruit het sterkst
was vertegenwoordigd. Veel mensen die het redelijk tot goed hadden, zonder buitenJOOST
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gewoon rijk te zijn; knechten, meesters en kooplieden. In steden als Amsterdam en
Leiden lijken de maatschappelijke extremen beter vertegenwoordigd: meer behoeftigen en meer rijken.

Waar woonden ze?
Het grootste deel van de réfugiés vestigde zich in de noordoostelijke hoek van de stad.
Vooral de wijk Fortuin was geliefd bij de hugenootse vluchtelingen. Ook in de aan
Fortuin grenzende wijken, Bloedkuil en Papenvaandel (het meest gegoede stadsdeel),
woonden hugenoten. Deze hoek van de stad was de meest welvarende, waarmee dus
iets verteld wordt over de welstand van de vluchtelingen. Vooral de straten achter het
Lucasbolwerk herbergden heel wat réfugiés. De tot driemaal toe getrouwde ritmeester
Alain de Brueil, woonde bijvoorbeeld op de Vuyle Slooth, tegenwoordig het zuidelijke
deel van de Keizerstraat. Het zelfde gold begin achttiende eeuw voor pasteur Martin en
zijn vrouw; na de dood van zijn vrouw is hij verhuisd, want in 1721 (het jaar dat hijzelf
overleed) bewoonde hij een huis op de Nieuwegracht ter hoogte van de Romerburgerstraat (tegenwoordig Hamburgerstraat). Een stukje verderop in de Keizerstraat woonde
Anne Girard, de ongetrouwde dochter van de gerefugieerde predikant Estienne Girard
en zijn vrouw Anne Chandorat, die zelf even verderop in de Jufferstraat vertoefden. In
deze straat woonden ook de advocaat Jean Ricard met zijn vrouw en de weduwe
Susanne Chartier. Een blokje verder, op en rond het Janskerkhof waren eveneens heel
wat réfugiés gehuisvest.

Grafiek 3. De verspreiding van de hugenoten over de Utrechtse wijken. a=Oranjestam, b=Pekstokken,
c=Handvoetboog, d=Turkije, e=Zwarte Knechten, f=Papenvaandel, g^Fortuin, h=Bloedkuil, i=Buiten
Wittevrouwen, x-Onbekend.
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De opvang van de vluchtelingen
Tegenwoordig richt de overheid asielzoekerscentra in om grote groepen vluchtelingen
te kunnen opvangen en biedt zij andere faciliteiten. Aanvullend hierop bieden individuen, onafhankelijke organisaties en de kerken steun. Door te collecteren, speelgoed in te
zamelen, mensen te leren fietsen of Nederlandse les te geven. Hoe ging dat in de vroegmoderne tijd? Ging alle hulp aan de hugenoten van de kerk uit of waren er ook anderen
bij de opvang betrokken?

300

200
- in kas

•o 150

uitgaven

- 00

peildatum
Grafiek 4. Het livre de réfugiés. De bedragen in kas en de uitgaven in de periode 1686-16

Bron: Livre de

réfugiés, HUA, WC, 26g.

De eerste jaren dat de hugenoten hun land ontvluchtten (vanaf de jaren zestig), was er
in het geheel geen sprake van enige georganiseerde opvang. Waarschijnlijk bekommerden de afzonderlijke diaconieën zich om de gevluchte geloofsgenoten, maar er bestonden geen specifieke regelingen waarop de ontheemden aanspraak konden maken. De
eerste aanzet tot georganiseerde steun kwam uit Utrecht. Het was de Utrechtse delegatie onder leiding van pasteur Elie Saurin, die in september 1680 op de halfjaarlijkse
Waalse synode in Breda opriep tot het opzetten van een landelijk fonds van waaruit
hulp geboden kon worden aan de vluchtelingen; degenen die zich reeds in de Republiek
bevonden, maar vooral degenen die gezien de ontwikkelingen in Frankrijk nog zouden
kunnen komen. Het voorstel werd met instemming ontvangen door de overige leden
van de kerkvergadering en Saurin en de zijnen kregen de opdracht uit te zoeken of dit
plan te realiseren viel.
Terug in de Domstad zocht Saurin contact met de église Flamande (zoals de Nederduitsgereformeerde gemeente genoemd werd in de kerkenraadsnotulen van de Waalse
gemeente), die het plan steunde. Ook had Saurin een onderhoud met burgemeester
Voet van Winssen60 die hem aanraadde om met de president van de gewestelijke staten, Dijkveld, te gaan praten. In de gesprekken die de pasteur op 10 en 13 maart 1681 met
JOOST
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Dijkveld had, uitte deze zijn waardering voor het plan, maar ook zijn twijfels omtrent
de uitvoerbaarheid. Hij dacht dat de Staten-Generaal nooit een openbare inzameling
zouden toestaan, omdat Lodewijk XIV dit als een belediging zou kunnen opvatten. De
Franse koning moest zoveel mogelijk te vriend worden gehouden. Omwille van de
internationale politieke situatie suggereerde Dijkveld daarom geen openbare, landelijke inzameling te houden, maareen besloten fonds opte richten dat door de kerkenraad
en het stadsbestuur zou worden beheerd." Op deze manier konden particulieren giften
doen, zonder dat de Republiek Lodewijk XIV direct krenkte. De voorzichtige houding
van de Staten-Generaal veranderde overigens volledig toen de Franse koning op 18 oktober 1685 het Edict van Nantes herriep. Door deze openlijke aanval op het protestantisme, voelden de Hoogmogende Heren in Den Haag zich niet langer verplicht zich terughoudend opte stellen.''2
Alhoewel er tussen 1680 en 1685 uitgebreid gesproken is over de frères persécutés en de
mogelijke manieren waarop zij gesteund konden worden, lijkt geen enkel plan effectief te
zijn uitgevoerd. Dit betekende overigens niet dat in de tussentijd de vluchtelingen geheel
aan hun lot werden overgelaten. Integendeel, veel steden boden gunstige voorwaarden
aan de hugenoten die zich in hun stad wilden vestigen. En ook de beurzen bleven niet
gesloten. Stadsbestuur, de Staten, particulieren; allen deden zij een duit in het zakje.61

De Waalse kerk
Toen in de jaren vanaf eind 1685 de grootste groep zich in de Republiek vestigde, konden de hugenoten hulp verwachten vanuit dezelfde hoeken als daarvoor. De steun
werd echter beter georganiseerd en was grootschaliger. De belangrijkste hulpverlener
was de Waalse kerk die, doordat de réfugiés zich bij haar aansloten, het dichtst bij de
vluchtelingen stond, maar daarnaast boden ook de stad, provincie en particulieren
steun. De prioriteit van de Utrechtse Waalse gemeente was zich te ontfermen over de
behoeftige vluchtelingen. Vaak waren de hugenoten in hun vaderland tamelijk welvarend geweest, maar door plunderingen, het gehaaste vertrek, en de barre tocht hadden
velen hun bezittingen verloren. Om de berooide en haveloze geloofsbroeders die langzaam binnendruppelden zo goed mogelijk te kunnen helpen, vonden vanaf 5 januari
1686 wekelijks collectes plaats.64 Elke zondagavond ging de schaal de kerk rond en
gaven de gemeenteleden. Zeker in het begin waren de gaven gul. Omdat het aantal
hulpbehoevenden de eerste maanden van 1686 nog niet zo groot was, kon de Waalse
diaconie hen royaal steunen.
Daniel Rousel uit Metz bijvoorbeeld kreeg ƒ 12-12 voor zijn studie, terwijl Israel Craffin,
die was aanbevolen door pasteur réfugié Zacharie Bar 31 gulden kreeg. Vermoedelijk
een soort'starterspremie' om een eigen zaakje op te zetten, want daarnaast ontving hij
ƒ 9-9 om zijn huur te betalen en 7 gulden voor proviand. De veronderstelling dat de
Waalse kerk in deze periode trachtte de nieuwkomers te helpen een zelfstandig
JOOST
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bestaan op te bouwen, wordt versterkt door het geval van Jacques Truffeau. Deze boekbinder kreeg in zeventien dagen tijd maar liefst 55 gulden en 4 stuivers. Zo'n bedrag
kan haast niet anders bedoeld zijn geweest dan om een eigen boekbinderijtje te beginnen, zeker gezien het feit dat de diaconie hem ook nog geld gaf voor 6 pan de quir (lappen leer). Ook als er geen eigen bedrijfje of studie was om te subsidiëren, was de diaconie goedgeefs. Un jeune homme réfugié uit de Dauphiné kreeg op aanbeveling van
Madame Saurin ƒ 9-9, veel geld voor een anonieme begunstigde. Financiële middelen
waren in deze eerste maanden dan ook ruimschoots voorhanden. Het minimum bedrag
dat per week werd opgehaald, was 10 gulden, maar vaak lag dit aanzienlijk hoger.
Na enige maanden laten de uitgavenposten in het livre de réfugiés doorschemeren dat
het aantal vluchtelingen toenam. Vanaf mei 1686 groeide het aantal begunstigden
sterk. Zij moesten dan ook genoegen nemen met aanzienlijk lagere bedragen dan aanvankelijk werden uitgekeerd. Daarnaast leek de hulp enigszins van aard veranderd;
meer er op gericht om mensen 'de week door te helpen' dan ze een hele nieuwe start te
bieden. Bijspringen indien nodig dus; bij ziekte bijvoorbeeld, zoals in het geval van wolverver Jean Pierard die op 7 juli 17 stuivers kreeg om hemzelf en zijn moeder te onderhouden tijdens zijn ongesteldheid. Of bij specifieke behoefte aan een paar dekens of
een aantal hemden, zoals Guillaume Maureau een week later. Buiten deze incidentele
hulp begon zich langzamerhand ook een groepje af te tekenen dat structureel van de
vrijgevigheid van de gemeenteleden afhankelijk was. Ook door de diaconie werd dit
onderkend, want in plaats van elke week een klein bedrag te noteren, verschijnen er
vanaf augustus posten als à Jacques Trufeau, relieur des livres ou sa famme en le temps
de 10 sepmaine par ordre de consistoire ƒ 47-19. Een soort vaste uitkering dus.
Er waren twee manieren om in aanmerking te komen voor de hulp. Ofwel door aanbeveling van een gemeentelid dat aanzien genoot, of op bevel van de kerkenraad.
Overigens was de drempel om voor enige steun in aanmerking te komen laag. 'Een
vluchteling', 'een dame van kwaliteit', 'twee vluchtelingen' waren soms de enige termen die werden gebruikt ter rechtvaardiging van de uitkering. Een enkele keer was het
nog vager, zoals op 20 oktober 1686: 'aan enkele voorbijgangers op aanbeveling van de
één of ander: ƒ 3-18'. De diaconie kon zich enige nonchalance wel veroorloven, want
bijna twee jaar lang waren de inkomsten onveranderlijk hoger dan de uitgaven. Wel
verdwenen langzaam de uitschieters uit de collectes en kwamen er weken dat maar 5
gulden werd opgehaald. Deze trend zette zich de gehele periode voort: geleidelijk
namen de opbrengsten uit de collectes af. Sporadisch luisterde een individu de collecte
nog wel op met een grote gift, zoals de heer Pampillion die de zondag voor kerst 1686
226 gulden schonk, "" maar de tendens was neerwaarts. Eind 1687 trad voor het eerst
een tekort op, maar op dat moment hadden de lidmaten van de Waalse kerk reeds twee
jaar lang hun gevluchte broeders helpen overleven zonder daarbij één keer de bodem
van de kas te bereiken.
De gemiddelde uitkering voor een hulpbehoevende familie schommelde rond 1 gulden
JOOST
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Pagina uit het livre de réfugiés, het kasboek van ontvangsten en
uitgaven ten behoeve van de gev/uchte Hugenoten, i686 (HUA,
WC, 269).
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families. Ongeacht de exacte grootte van de groep

bevestigt.
Dat deze min of meer vaste uitkeringen werden
verstrekt, betekende niet dat de diaconie geheel
het pad van 'lange termijn hulp' had verlaten. Zij
bleef geld schenken voor de aanschaf van werktuigen en dergelijke, hopende dat haar 'zorgenkindjes' in staat zouden zijn op den duur voor zich zelf
te zorgen. Dit lukte niet altijd, getuige de eerder
genoemde Israel Graffin, die op 16 maart 1686 een

fiks bedrag had gekregen, vermoedelijk voor het opzetten van een eigen nering; ruim
een jaar later moest hij echter weer aankloppen bij de diaconie. In eerste instantie op
30 mei 1687, omdat zijn vrouw ziek was geworden. Daarna is hij echter niet meer in
staat geweest zelf zijn brood te verdienen. Zijn gezin werd één van de zes, die structureel afhankelijk waren van de kerkelijke armenzorg.
De inkomsten uit de collectes bleven teruglopen; halverwege 1688 bedroeg de gemiddelde weekopbrengst nog maar zo'n 4V2 gulden . Desondanks bleef er geld voor 'de reis
naar Engeland van de vrouw van Eliseé Pesse', of voor 'pasteur Martin om uitte delen'.
Aanvankelijk probeerde men de ontstane tekorten weer aan te vullen met buitengewone giften. Deze konden echter niet voorkomen dat het gat tussen inkomsten en uitgaJOOST
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ven steeds verder groeide. Het kasboek werd besloten met de balans van mei 1689 die
luidde: ontvangen: ƒ 27-1-8; gewone kosten: ƒ 33-5; buitengewone kosten: ƒ 59-19;
tekort:/66-2-8.

Wat hierna is gebeurd, is niet geheel duidelijk. Het meest waarschijnlijke is dat de nieuwe diaken, die op 30 mei 1689 het werk overnam, besloot het onderscheid op te heffen
tussen de hulp aan arme vluchtelingen en de overige bezigheden van de diaconie.'" De
behoeftige réfugiés verdwenen in ieder geval niet, sterker nog, als de ontwikkelingen in
Utrecht gelijk op zijn gegaan met die in andere steden zal het aantal behoeftigen in de
jaren negentig alleen maar zijn gegroeid.68 Vermoedelijk ging de Waalse kerk op oude
voet door met het steunen van haar armen, maar was er minder geld (afgaande op de
afnemende inkomsten) voor meer mensen (aannemende dat de vluchtelingen in de
jaren negentig armer waren dan de eerste groep). Dit vermoeden wordt gesteund door
een ongedateerd stuk '•'': een rekening van de Waalse diaconie vermoedelijk uit het
begin van de achttiende eeuw. Uit deze rekening blijkt dat maar liefst 63 individuen en
gezinnen structureel geld ontvingen van de Waalse diaconie. Per week ontvingen zij
samen ƒ 55-10, wat neer komt op gemiddeld zo'n 17V2 stuiver per 'gezin'. Meer mensen
en minder geld derhalve. '"

De Nederduits-gereformeerde kerk
In hoeverre de Nederduits-gereformeerde kerk in Utrecht concreet hulp heeft geboden
is onduidelijk, evenals het feit of er ook hugenoten lid zijn geworden van deze kerk. "
Dat er grote sympathie bestond voor de hugenoten lijdt echter geen twijfel. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de notulen van de Provinciale synode van Utrecht op 7 september 1680
naar aanleiding van de vraag of de synode Saurins plan steunde om een fonds op te
richten. 'Ende de geweldenarijen der vijanden zoo groot zijnde dat die geene aan wie
God de genade gedaan heeft van de suiverheid van religie te kenne die zelve niet en
zullen kunnen afzweren sonder haar selven aan merkkelijk schaden bloot te stellen,
inzonderheid dat de magistraat Paaps is'. Vervolgens stelde men voor om voor deze
mensen, de oprecht gelovigen, geld vrij te maken omdat zij anders gedwongen zouden
zijn te gaan bedelen of erger, door de verschrikkingen zich alsnog tot het katholieke
geloof zouden laten bekeren."

De stad Utrecht
De Utrechtse vroedschap heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de opvang van de
ontheemden. Allereerst door de welwillende rol van burgemeester Voet van Winssen,
die in 1681 de lobby van de Waalse Kerk voor de oprichting van een fonds voluit steunde. Vervolgens in het verlenen van voorrechten aan Fransen die zich hier wilden vestiJOOST
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Voorstel van de Provinciale Synode van de Nederduits-gereformeerde

û'

kerk over de oprichting van een steun-

fonds voor de vervolgde hugenoten, 1680 (HUA, WC, 2, p. 41).

gen, en niet te vergeten in de steun aan de gevluchte predikanten. De eerste keer dat
de magistraten concreet 'over de brug kwamen' was op 28 november 1681, toen besloten werd aan ene Du Fort 'om wichtige redenen overkomende uyt Vranckrijck', gratis
het burgerschap te schenken. Tevens kreeg hij 'vrijdom van tocht ende wacht' 73 en vrijJOOST
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Stelling van alle aanslagen en belastingen. Alsof dat nog niet genoeg was, werd hem
ook nog voor de periode van één jaar een huister beschikking gesteld, plus twee huizen
om zijn handwerk uit te voeren, voor een periode van drie jaar. Een bijzonder hartelijk
welkom dus! Twee weken later werd de eerste 'publicatie tot nodiginge van de uitheemsche die om de religie delogeren' uitgebracht die voortkwam uit de afspraken die
met de provincie waren gemaakt. ~' Hierin konden potentiële vluchtelingen kennis
nemen van het feit dat ze welkom waren in het gewest Utrecht.
Het is onduidelijk waarom de stad Utrecht niet onmiddellijk zelf bekendmakingen
heeft uitgevaardigd waarin officieel de vrijheden werden aangeboden, zoals steden als
Groningen en Amsterdam dat eind 1681 deden. 75 In eerste instantie handelde de stad
Utrecht in samenwerking met de provincie. Pas in november 1685 stelde de vroedschap
haar eigen resoluties op. Wat de reden voor dit afwijkende beleid was, is onbekend maar
in de praktijk maakt dit niet veel uit.76 Ook voordat de stad haar eigen (en uitgebreidere)
voorrechten bekend maakte, was de vroedschap met het lot van de vluchtelingen
begaan en ontvingen de vluchtelingen een redelijke toelage zoals een burgemeester in
1682 meldde.77 Op 9 november 1685, drie weken na de herroeping van het Edict, werd
besloten dat Franse vluchtelingen in Utrecht dezelfde immuniteiten en conditiën zou
worden verleend als in de steden van Holland. Een week later werd dit voornemen
bekrachtigd met de bekendmaking van de precieze voorrechten en vrijstellingen.
De eersten die van de nieuwe voorrechten gebruik maakten, waren Phillipe Platel,
Pierre Ie Jeune, Magdelaine Cottin en David Pouchoud. Op 30 november 1685 verkregen
zij het burgerrecht en de bij het vluchtelingenschap behorende gunsten. Naast deze
'algemene' maatregelen sprong de vroedschap ook wel eens bij in individuele gevallen.
Of dit vaak gebeurde, is onbekend, maar van een enkel geval is bewijs bewaard gebleven. Op 25 mei 1686 besloot de vroedschap gehoor te geven aan een verzoek tot ondersteuning van Francois Pierrat en Jacques Chartier, respectievelijk wolkammer en borduurwerker. Zij ontvingen drie dukatons. Ook lijkt het erop dat de vroedschap het
armenbeleid van de Waalse kerk ondersteunde. In september 1688, toen de vluchtelingenkas van de Waalse kerk krap zat, besprak de vroedschap de noodzaak tot het geven
van steun aan de arme réfugiés. Hierover zou de vroedschap overleg gaan voeren met
de Waalse gemeente."8
Na 1690 worden de 'France vluchtelingen' niet vaak meer genoemd in de stukken van
de vroedschap. Er wordt niet gemeld dat ze geld ontvingen, maar ook niet dat de verleende voorrechten werden ingetrokken. Vermoedelijk verdwenen de hugenoten van
de politieke agenda nadat men enigszins gewend was geraakt aan hun verschijning en
de maatregelen, genomen naar aanleiding van hun komst, in werking waren getreden.
Wanneer de 'positieve discriminatie' werd opgeheven, is niet helder. Vanaf 1690 werd
landelijk een steeds restrictiever beleid gevoerd ten aanzien van de vluchtelingen.

In

1698 weigerde de Republiek zelfs tienduizend réfugiés toe te laten nadat de Zwitsers
dringend verzocht hadden hen te verlossen van deze last. Er werd van deur tot deur
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gecollecteerd voor 'opvang in de eigen regio' en ook werd er morele steun uitgesproken, maar, zoals de Staten-Generaal lieten weten, het kleine grondgebied van de
Republiek was vol met gereformeerde vluchtelingen en het was onmogelijk om nog
meer monden te voeden I s " Waarschijn lijk zal deze afnemende gastvrijheid ook hebben
doorgewerkt in het Utrechtse beleid en zullen de voorrechten selectiever zijn toegepast
en op een gegeven moment verdwenen zijn.

De Staten van Utrecht
De eerste resolutie van de Staten van Utrecht betreffende de vluchtelingen dateert van
28 november 1681. Hierin maakten de Staten bekend dat zij op verzoek van de Waalse
gemeente een commissie oprichtten die de mogelijkheden ging onderzoeken om een
fonds op te zetten dat gebruikt kon worden om de réfugiés te helpen bij hun vestiging
in de Republiek. sl Drie maanden later, op 24 december, maakten de Utrechtse Staten
bekend dat alle personen van de gereformeerde religie afkomstig uit een ander land 82
die zich in de provincie Utrecht vestigden, gedurende tien jaar vrijstelling van belastingen en contributies zouden genieten. Deze beslissing werd genomen in samenspraak
met het stadsbestuur van Utrecht."
De Staten droegen de hugenoten een warm hart toe en lieten dit regelmatig blijken. Zo
organiseerden zij in 1688 een collecte in alle steden en dorpen van de provincie Utrecht
voor alle vluchtelingen in het gewest84 en doneerden zij in 1691100 gulden bij een inzameling voor nog in Frankrijk gevangen zittende protestanten.85 Daarnaast verstrekten
zij beurzen aan leden van de Waalse kerk die theologie gingen studeren.""'

Particulieren
Tot nu toe is alleen de hulp aan bod gekomen die de kerkelijke instanties en de verschillende overheden boden, maar soms droegen ook particulieren op eigen initiatief een
steentje bij aan de opvang van de ontheemden. In de meeste gevallen zullen de bewijzen voor 'particuliere' hulp verloren zijn gegaan; als er al 'tastbare' bewijzen bestaan
hebben, want als je een brood aan je buurman gaf, zullen na een paar dagen hoogstens
nog wat kruimels gewezen hebben op je naastenliefde. Toch wordt soms een tipje van
de sluier opgelicht. Zoals de inzameling die enkele vooraanstaande Utrechters (voornamelijk domheren) in 1686 hielden om de Franse kerk te subsidiëren. Zij trokken zich het
lot aan van een aantal gevluchte predikanten dat zich in de stad bevond en besloten in
eigen kring geld op te halen. Het streefbedrag was 300 gulden, wat met de aanvankelijke toezeggingen ook gehaald werd. Toen puntje bij paaltje kwam waren velen toch wat
zuiniger, maar uiteindelijk zamelden de heren van het domkapittel toch 261 gulden i n . "
Uitbesteding is een andere vorm van hulp waarbij individuele personen een belangrijke
rol speelden. Uit het livre de réfugiés blijkt dat gemeenteleden soms een gevlucht kind
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voor bepaalde tijd in huis namen en daarvoor dan een tegemoetkoming in de kosten ontvingen die betaald werd uit de opbrengsten van de wekelijkse collecte. Een soort pleeggezinnen dus, mensen die zich bekommerden om het lot van mensen in nood, en in deze
zorg financieel ondersteuning kregen. Zo zorgde Pierre Livresone enige tijd voor een jongen genaamd Davit en had Monsieur la Borde, Jeanno Villemission onder zijn hoede.

Een geval apart: de hulp aan de pasteurs
Vooral voor de pasteurs réfugiés was de opvang uitstekend geregeld. Omdat de organisatie van deze hulp een samenspel was tussen de Staten van Utrecht en de stad Utrecht
wordt deze groep hier apart behandeld. In november 1685 nog, besloot de vroedschap
om vier gevluchte predikanten te onderhouden voor een periode van twee jaar.88 Deze
predikanten zouden 400 gulden per jaar krijgen. In december bleek echter dat de provincie en de stad de handen ineen sloegen en dat zes predikanten in Utrecht gestationeerd zouden worden, veel meer dan de stad kon gebruiken, maar ze moesten ergens
ondergebracht worden. Voor een periode van driejaar kregen ongetrouwde predikanten 400 gulden per jaar en diegenen met een gezin vijfhonderd. Daarbij droeg de stad
zorg voor het onderdak van de predikanten. De traktementen van de pasteurs werden
grotendeels betaald door de stad en staten (900 gulden elk); het overige geld kwam
van andere bestuursorganen. In de
drie jaar waarvoor deze regeling
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door de afzonderlijke instanties, werd het geld nu uitgekeerd door ontvanger De Vrij
van de Staten van Utrecht. Uit de gewestelijke resoluties van dat jaar blijkt dat van de
inmiddels negen predikanten er acht getrouwd waren en dat Bachele en de weduwe
Bilot een pensioen van 100 gulden per jaar kregen. Tezamen met de vergoedingen voor
de huishuren betekende dit dat alleen al voori68g een bedrag van 5236 gulden begroot
diende te worden voor het onderhoud van de predikanten!90 Hier bovenop kwam dan
nog de toelage voor de vaste predikanten Martin en Janiçon, die in de nieuwe opzet
voor rekening van de Utrechtse vroedschap kwam. In tegenstelling tot de andere vormen van hulpverlening nam die aan de pasteurs réfugiés niet na enige jaren al langzaam af. Tot diep in de achttiende eeuw hebben de Staten het onderhoud van de pasteurs gefinancierd, waarbij tot op het laatst de term 'gerefugieerde predikanten' werd
gebruikt. " De groep die in eerste instantie de meeste aandacht trok, wist deze ook het
langst te behouden.

In goede aarde gevallen?
Een groep Fransen kwam eind zeventiende eeuw naar de Domstad. Een deel daarvan
trok na verloop van tijd weer verder, maar een aantal vestigde zich in ieder geval permanent in Utrecht. Tot zover een inmiddels bekend verhaal. Maar hoe verging het deze
nieuwkomers? Vormden zij een gemeenschap binnen een gemeenschap of deden zij
juist hun best aansluiting te vinden bij de autochtone bevolking? Integreerden de
hugenoten soepel of hielden zij juist lang vast aan hun eigenheid? Voordat de ontwikkelingen in Utrecht onder de loep genomen worden eerst even aandacht voor de situatie in de Republiek.
Vaak ontvluchten mensen hun land met het idee dat dit slechts een tijdelijke aangelegenheid is; zodra de situatie ten goede keert, denken zij terug te kunnen gaan naar hun
bakermat. Niet zelden blijkt later het vertrek definitief te zijn geweest. Zo ook bij de
hugenoten. De hoop terug te keren naar Frankrijk had grote invloed op de houding van
de nieuwkomers tegenover hun nieuwe domicilie. Zolang de Republiek als tussenstation werd beschouwd, leefde men in vrij gesloten kringen, wachtende op de repatriëring. De eerste keer dat deze hoop ijdel bleek, was in 1697. Met name de intellectuelen
onderde hugenoten hadden gehoopt dat Willem III de situatie van de réfugiés onderde
aandacht zou brengen op de vredesbesprekingen in Rijswijk dat jaar. Hun teleurstelling
was groot toen bleek dat de stadhouder andere prioriteiten had en niet opkwam voor
de belangen van de hugenoten in de Republiek. Vijftien jaar later bloeide de 'terugkeer
illusie' nog één keer op tijdens de Spaanse successieoorlog, maar de Vrede van Utrecht
in 1713 sloeg deze hoop definitief de bodem in. 92
De droom om zich ooit weer in Frankrijk te vestigen leefde het sterkst onder diegenen
die zich aan de uiteinden van de maatschappelijke ladder bevonden: de armen en de
elite. De middenklasse kon zich een dergelijke wens moeilijk veroorloven, hun positie in
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de maatschappij maakte het onmogelijk zich terug te trekken in hun eigen kring. Hun
werkzaamheden lieten geen andere keus dan contacten aan te gaan met de plaatselijke bevolking. De door de overheid verleende privileges bevorderden hun opname in het
economisch bestel wat uiteindelijk gepaard ging met sociale integratie. Het is deze
middengroep die als eerste 'opging' in de Nederlandse samenleving. De armsten en
rijksten behielden nog generaties lang hun Franse identiteit. De toenemende integratie
van met name de middengroep uitte zich bijvoorbeeld in een groeiend aantal gemengde huwelijken, waarbij de echtparen de kinderen die voortkwamen uit deze verbintenissen in de Nederduits-gereformeerde kerk lieten dopen. De belangstelling voor de
Waalse kerk nam vanaf 1700 langzaam af; de tweede generatie zag geleidelijk minder
de noodzaak in van een aparte Waalse kerk en op sommige plekken werden al weer
gemeenten opgeheven die nog geen 20 jaar daarvoor opgericht."

De geborgenheid van de eigen kring
Hoe verhield de situatie in Utrecht zich met dit algemene beeld? Vooral de middengroep zouden onmiddellijk na hun aankomst al gedwongen zijn geweest te integreren,
dit in tegenstelling tot de armen en de elite. Van de Utrechtse hugenoten is voor een
groot deel onbekend welk beroepen ze uitoefenden en op welk deel van de maatschappelijke ladder zij geplaatst moeten worden. Het lijkt er echter op dat veel réfugiés gerekend kunnen worden tot de middenklasse. Zij zouden dus relatief snel geassimileerd
moeten zijn. Aanvankelijk was dit evenwel moeilijk; zij waren de Nederlandse taal niet
machtig en voelden zich veel meer verbonden met de andere réfugiés, ook al waren dit
eveneens onbekenden uit andere streken. Deze mensen deelden de ervaring ontheemd
en gevlucht te zijn. Een band die werd versterkt doordat ze lid waren van dezelfde kerk,
het belangrijkste sociale netwerk in die tijd.
Het belang van dit netwerk komt goed naar voren uit de notariële archieven. Een groot
deel van de hugenoten liet zijn aktes opstellen bij twee notarissen: Henri van Hees
(notaris van 1681-1739) e n Matthijs van Lobbrecht (notaris van 1687 tot 1640). De eerste
was niet alleen lid van de Waalse kerk, maar hij was daarnaast twee maal diaken
geweest; in 1683 en in 1687. Vanuit deze hulpverlenende functie had hij, in de meest
hectische jaren van de refuge, goede contacten aangeknoopt met de vluchtelingen; jaren later maakten zij nog van zijn diensten gebruikt. Dit geeft niet alleen aan dat Van
Hees een slimme zet deed door diaken te worden in deze roerige tijd, maar vooral ook
dat in sommige opzichten de hugenoten nog lang in een kleine kring verkeerden. Het is
niet ondenkbaar dat als zij 4ojaar later nog van dezelfde notaris gebruik maakten, deze
loyaliteit ook andere beroepen betrof. Bleven zij naar dezelfde bakkers, timmerlieden
en advocaten gaan? Dit valt onmogelijk aan te tonen, maar het voorbeeld van de notarissen bewijst dat de contacten die in de eerste jaren van hun verblijf in Utrecht waren
gelegd, belangrijk bleven.
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weinig réfugiés. Een aantal dingen
dient wel opgemerkt te worden bij
deze vaststellingen. Ten eerste
kenmerkten de wijken in Utrecht
zich door hun sociaal gemengde

karakter; '"' ook in gegoede wijken als Fortuin stonden slechte huizen waar minder
bedeelden resideerden en andersom woonden in de armere buurten ook beter gesitueerden. Het feit dat veel réfugiés zich in een rijkere wijk vestigden, zegt dus niet alles
over hun welstand. Tevens is het aannemelijk dat de bronnen meer prijsgeven over de
verblijfplaatsen van de weigestelden, 'r waardoor een scheef beeld ontstaat omtrent de
verspreiding van de immigranten. De behoeftigen zijn dan immers ondervertegenwoordigd in de statistieken. De cijfers geven echter een dusdanige concentratie aan,
dat toch vastgesteld mag worden dat de hugenoten de neiging hadden om bij elkaar in
de buurt te gaan wonen. De adresgegevens hebben voornamelijk betrekking op de
periode tot 1705 en zou in die zin de algemene veronderstelling ondersteunen dat in de
eerste jaren het integratieproces vooreen groot deel van de vluchtelingen langzaam op
gang kwam.
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Vlotte aanpassing
Naast de bovenstaande aanwijzingen dat de opname van vluchtelingen in Utrecht in
de eerste periode nog niet van de grond kwam, zijn er ook indicaties dat het assimilatieproces op andere terreinen wel vrij snel op gang kwam. Het beeld dat daarbij ontstaat wijkt soms duidelijk af van dat in andere steden. Voor Amsterdam wordt het jaar
1690 als een duidelijk cesuur beschouwd wat betreft de houding ten opzichte de réfugiés; halverwege dat jaar trok de vroedschap daar onder druk van handwerkslieden en
hun bazen alle privileges voor de Fransen in.',s De Amsterdammers protesteerden hevig
omdat zij zich benadeeld voelden door de aan de réfugiés verleende voorrechten. ""
Blijkbaar woog hun eigen portemonnaie zwaarder dan de sympathie voor hun gevluchte geloofsgenoten. Van zulke tekenen van wrevel is in Utrecht geen spoor te bekennen.
Noch bij de vroedschap, noch bij de gilden wijst iets erop dat er ongenoegen bestond
onder de Utrechters over de gunsten die aan de Fransen waren verleend. Er bestond
eerder hoop dat de vluchtelingen de stad een economische impuls konden geven.
Dat er geen klachten bewaard zijn gebleven over de réfugiés komt niet omdat Utrechters nooit klaagden. In de gildeboeken uitten de gildenleden verschillende malen hun
onvrede; over kooplieden uit 'Munster, Luik, Cleveen andere landen','""of over Spaanse
stoelenmakers, "" maar nooit worden de Fransen bij naam genoemd. Dus er bestond
ofwel amper ontevredenheid over de Fransen, dan wel was het not done om expliciet te
klagen over hen die, omwille van het geloof, zoveel ontberingen hadden doorstaan. Het
verschil tussen Utrecht en Amsterdam heeft drie mogelijke oorzaken. Allereerst was
het aantal vluchtelingen in Amsterdam zowel absoluut als relatief groter; als één van
de belangrijkste steden van de wereld had de stad een grote aantrekkingskracht. Ten
tweede waren de sociale uitersten in Amsterdam sterker vertegenwoordigd. Er woonden vooral bijzonder veel behoeftige réfugiés, "'- wat mogelijk extremere reacties onder
de bevolking uitlokte. Tenslotte heerste in Utrecht een sterkere calvinistische moraal
dan in het libertijnse Amsterdam, wat zich wellicht uitte in een grotere achting voor
mensen die huis en haard hadden verlaten om het geloof.
Aannemende dat in Utrecht vooral de middenklasse onder de réfugiés sterk vertegenwoordigd was, is het waarschijnlijk dat de vluchtelingen snel met de plaatselijke bevolking in aanraking kwamen. Om een beroep te kunnen uitoefenen waren ze immers
verplicht zich aan te sluiten bij een gilde, waardoor een aanzienlijk deel van de vluchtelingen al snel met personen van buiten hun eigen kring in contact kwam. Zo kregen ze
voeling met de Nederlandse taal en de plaatselijke gebruiken en gedachten, waarmee
een begin werd gemaakt met de integratie in een vreemde cultuur. Dit kon ook zonder
een gilde. Paul Bauldry d'lberville, juist aangesteld aan de universiteit als bijzonder
hoogleraar in de theologie, kreeg in 1686 waardering van de vroedschap voor zijn plan
publieke lessen te geven.
De Nederlandse taalvaardigheid van de vluchtelingen is moeilijk te achterhalen. De
notarissen stelden de akten afwisselend op in het Frans en het Nederlands. Frans als
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het een zaak tussen twee Franstaligen betrof, Nederlands als er een niet-Franstalige bij
betrokken was. Het is dan ook twijfelachtig of een akte in het Nederlands duidt op passieve kennis van het Nederlands. Zou Pierre Ie Jeune in zeven maanden Nederlands
hebben leren lezen? Opvallend is wel dat de huwelijkse voorwaarden van Louise Ie
Jeune en Philippe Platel in 1692 al in het Nederlands waren geschreven, terwijl het hier
twee Fransen betrof. Anderzijds kwam het ook voor dat hugenoten van de tweede
generatie, hier geboren dus, decennia na de aankomst van hun ouders nog in het Frans
communiceerden, zoals blijkt uit de huwelijksovereenkomst tussen de dochter van
Marianne Amiot, Marianne Faury, en Pierre Geraud uit Amsterdam.
Daarnaast is het aannemelijk dat de voertaal bij gemengde huwelijken Nederlands
was, waarmee de verbintenis tussen een réfugié en een inboorling als indicatie gebruikt kan worden van de taalvaardigheid van de réfugiés. Onder de elite kwam Frans
spreken weliswaar in zwang in deze periode, maar het grootste deel van de bevolking
sprak deze taal niet, met als gevolg dat de Franstalige partner doorgaans Nederlands
gesproken zal hebben. '°3 Of een groot deel van de vluchtelingen een partner buiten de
eigen kring koos, is onduidelijk. Er zijn zowel voorbeelden van réfugiés die vlak na aankomst in een Nederlands huwelijksbootje stapten, zoals David Pouchoud die in 1686
acht maanden na zijn aankomst een huwelijksovereenkomst sloot met Anne Resant,
als van tweede generatie vluchtelingen die een partner vonden in eigen kring. Zoals
Martha, de dochter van Pierre Amartelle en Jeanne Amonet, die in 1716 met Samuel
Dauvillies trouwde; een naam die een Fransman doet vermoeden. Het trouwgedrag
geeft dus een gemengd beeld te zien, de hugenoten en hun afstammelingen huwden
zowel binnen als buiten de eigen gelederen. Zeer opvallend is dat een aantal vluchtelingen niet in de Waalse kerk trouwde. Zij lijken het bij een burgerlijk huwelijk te hebben
gehouden, "" maar lieten hun kinderen wel dopen in de Waals kerk!

Conclusie
Een behoorlijke groep hugenoten is in de jaren 1685-1700 richting Utrecht gekomen;
van 445 personen is dit met zekerheid te zeggen, maar hoogstwaarschijnlijk was de
groep aanzienlijk groter. De meesten arriveerden in de eerste jaren na de opheffing van
het Edict van Nantes, maar ook in de jaren negentig kwamen er nog nieuwe vluchtelingen bij. De grootste groep réfugiés was afkomstig uit de Champagne, maar ook uit
andere delen van Frankrijk kwamen ze naar Utrecht. Veruit het grootste deel van de
vluchtelingen lijkt tot de stedelijke middengroep behoord te hebben. Zij waren actief
als goudsmid, textielfabrikeur, pruikenmaker, schoolmeester, koopman etc. Ook
bevonden zich onder de réfugiés veel predikanten en een aantal militairen. Het laat
zich aanzien dat een meerderheid van de hugenoten in de noordoostelijke hoek van de
stad woonde; het 'betere' deel van de Domstad.
Over de opvang ontbreekt veel informatie, maar de stukjes naast elkaar leggend verjOOST
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Gedenkpenning van de Hugenoten voor hun opvang in Utrecht, 1688.
Voorzijde: de Nederlandse leeuw staat op een omgeworpen bijenkorf. Het randschrift luidt in vertaling 'De vijanden met zijn zwaard bedreigend, weet hij de ongelukkigen met honing te voeden'. Keerzijde: 'De franse
gereformeerden hebben deze penning in 1688 uit dankbaarheid aangeboden aan de stad Utrecht als voedende moeder, nadat zij daar naartoe waren gevlucht om des geloofs wille, allemaal opgevangen als waren het
eigen kinderen, de meesten begiftigd met het gewijde lot van voedsterlingen'. Utrecht, Centraal Museum.

schijnen toch de contouren van een breed opgezet vluchtelingenbeleid. De behoeftigen
werden voornamelijk geholpen door de Waalse diaconie, terwijl de meer ondernemenden de mogelijkheden benutten die de stedelijke en gewestelijke privileges hun boden.
De predikanten vormden een aparte groep, omdat zij (royaal) gesteund werden vanwege hun beroep. Buiten deze 'georganiseerde' hulp namen ook individuen initiatieven.
Na 1690 namen de blijken van medeleven snel af, al betekende dit niet dat de vluchtelingen aan hun lot werden overgelaten.
De opname van de hugenoten in de Utrechtse samenleving is vlot verlopen. Van de
kant van de réfugiés werd dit vergemakkelijkt doordat het merendeel, vanuit hun sociaal-economische positie, meteen gedwongen was deel te nemen aan de Utrechtse samenleving. De Waalse kerk fungeerde weliswaar in de eerste jaren als een bindende
factor, maar verloor deze functie naarmate de jaren verstreken. De onderlinge banden
tussen de hugenoten verdwenen niet, maar vormden tegelijkertijd ook geen belemmering bij hun opname in de stad. Van de andere kant werden vanuit de Utrechtse samenleving ook weinig barrières opgeworpen. De sympathie en de daaruit voortkomende
voorrechten die hun status van 'gerefugieerde om het geloof met zich meebracht, vereenvoudigde de opname van de réfugiés alleszins. Zeker omdat de Utrechters veronderstelden dat de hugenoten de stad een economische impuls zouden geven.
De snelle en eenvoudige assimilatie is mogelijk de reden dat Rommes en anderen het
aantal hugenoten menen te kunnen verwaarlozen: de sterke vertegenwoordiging van
de middengroep en de daaruit volgende vlotte integratie maakt dat de hugenoten
makkelijk uit het gezichtsveld van de historicus verdwijnen. Dit rechtvaardigt echter
niet hun daarom geen plek in de Utrechtse geschiedenis te gunnen. De hugenoten hebben weliswaar geen diepe sporen achtergelaten in Utrecht; hun bedrijfjes, taal, en
gebruiken hebben zeker een verrijking van het Utrechtse leven betekend.
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Gebruikte afkortingen
BA
HUA

Bewaarde Archieven
Het Utrechts Archief

Not
SA

Notariële archieven
Stadsarchief

WC

Waalse Gemeente

Bronnen
Het Utrechts Archief (HUA)
Bewaarde archieven I
- 61 : Resolutieboek van het college van twintig gecommitteerden van het Marsliedengitd ,1661-1784
- 63: Stukken betreffende de inbreuken op de ordonnantie van het marsliedengild door vreemde handelaars, 1671-1795
- 79bis: Gildeboek der bijlhouwers, 1434-1788 (afschrift circa 1770)
- 130: Dekens en meestersboeck van het goudsmedengild, 1598-1807
Stadsarchief II
- 121: Resolutiën van de Raad, 1577-1795
- 383: Requesten aan Burgemeesters en Vroedschap houdende verzoek om het burgerrecht, 1671-1778
Archieven Waalse gemeente, 1583-1971
-

2: Besluiten en notulen, 1671-1739
275: Stukken betreffende onderstand aan individuele personen in de 18de eeuw
269-270: Kasboek van ontvangsten en uitgaven tb.v. van personen uit Frankrijk gevlucht n.a.v. de opheffing van het Edict van Nantes,
1686-189

Begraafboeken van de stad Utrecht
Notariële archieven in de provincie Utrecht, 1560-1905
- U80, U100, U110, Uni, U113, U115, U123,1)167
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Noten
1

Dit artikel is gebaseerd op mijn doctoraalscriptie'Leven als een God in Utrecht? Een onderzoek naar de ontvangsten integratie van
de hugenoten in Utrecht' uit 1998. Op deze plek zou ik graag Maarten Prak willen bedanken voor zijn uitstekende begeleiding.
Zonder zijn stimulerende kritiek zouden zowel mijn scriptie als dit artikel van beduidend mindere kwaliteit zijn geweest. Deze scriptie is ter inzage op Het Utrechts Archief en bevat onder meereen lijst met gegevens over alle gevonden hugenoten.

2

Rommes, 1998.

3

4

De voor de scriptie onderzochte periode beslaat slechts de belangrijkste jaren van de toestroom van hugenoten, te weten van 1685
tot 1700. Ook hiervoor en hierna zijn hugenoten naar Utrecht gekomen, maar het was niet haalbaar deze periodes (1680-1685 e n
1700-1715) volledig bij het onderzoek te betrekken. Regelmatig heb ik wel over deze grenzen heengekeken, maar deze periodes zijn
niet structureel behandeld.
Waarschijnlijk een verbastering van het Duitse Eidgenoß.

5

Afgeleid van dragon (lichte cavalerist), inkwartiering van dragonders bij protestantse families.

6

Nusteling, 1986, 27. Traditionele schattingen gaan uit van 50.000 tot 90.000 vluchtelingen, maar Nusteling meent dat het aantal
meer in de buurt van de 35.000 moet hebben gelegen (een redelijk controversiële schatting).
Lucassen en Penninx, 1994, 27-30.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dit verschilde overigens van stad tot stad. Als gevolg van de versnipperde structuur in die tijd boden de steden tegen elkaar op, ieder
voor zich hopende zo veel mogelijk vaklui binnen de muren te krijgen. Buning e.a., 1987, 361, 362; Knetsch, 1985,185-187.
Ten onrechte kan hier het idee ontstaan dat hugenoten zich alleen in steden vestigden en allen handwerkslieden waren. Er zijn ook
groepen met een agrarische achtergrond gekomen die zich op het platteland hebben gevestigd. Bervkens-Stevelinck, 1985,24.
Rommes, 1998, 26 en 32, hoeveel kleiner is niet bekend. Er bestaat geen beeld van de verwarrende ontwikkelingen tussen 1672 en
1680; 34, tussen 1672 en 1690 afname van 15 à 20%.
Rommes,1998, 26.
Deze indruk ontstaat bij het doornemen van HUA, WG, 2 en 75, maar aanvullend onderzoek is nodig om echt iets te kunnen zeggen
over de omvang en het karakter van de Waalse gemeente voorafgaand aan de refuge.
Berg, 1845, 207.
Bodel Bienfait, 1888,266. Zonder bronvermelding, blijkbaar gebruikt als argument in 1707 om na de dood van Saurin en Janiçon een
nieuwe pasteur aan te stellen.
Zie voor toelichting op deze cijfers en de gebruikte methodes Van der Spek, 1998,13-15 en bijlage 2.
Waarschijnlijk man.
Bij gebrek aan beter heb ik het eerste jaar waarin ik iemand aantrof, genomen als jaar van binnenkomst. Het is dus waarschijnlijk
dat de kolommen in grafiek i iets naar links opschuiven, dus dat de mensen eerder binnen zijn gekomen dan de tabel suggereert.
Nusteling, 1986, 25.

19

Door de 'huysvrouwen' niet te tellen, komt het totaal allicht te laag uit, maar zo wordt voorkomen dat mensen tweemaal voorkomen in de statistieken; zowel onder hun eigen naam als als 'huysvrouw van', omdat ik niet op de hoogte ben van alle huwelijken.
Dat er meer vrouwen waren, kan misschien voor een deel toegeschreven worden aan weduwen die niet alleen wilden achterblijven
en daarom met de kinderen meegingen.

20

Nusteling, 1986, 24-25, van degenen die tussen 1681 en 1690 aankwamen, vertrok 22% weer, van degenen die tussen 1690 en 1700
arriveerden waarschijnlijk zelfs ruim de helft.
De economische situatie in Amsterdam was echter ook niet erg rooskleurig.

21
22
23
24

Boek waarin de diaconie van de Waalse gemeente bijhield hoeveel geld ontvangen werd ten behoeve van de vluchtelingen en hoe
dit geld vervolgens verdeeld werd onder de behoeftige réfugiés.
HUA WG, 269.
HUA Not, Um a2, 63.

25
26
27
28
29
30
31

Philippe Platel, de belangrijkste man van de familie, keerde in 1729 echter weer terug, hij kwam toen uit 's-Hertogenbosch.
Begraafboeken.
Herkomst bekend van 121 van de 445 personen.
Bots e.a., 1985,15. Zo'n 100.000.
HUASAII,383,f8i.
Zie de voorafgaande paragraaf over de Waaise kerk vóór de refuge.
In het BHEW gebruikt men 'Rabeau'.

32

De stad Utrecht. Mogelijk is hun aantal nog iets groter maar voor deze mogelijke anderen is niet duidelijk of zij in de provincie
Utrecht of in de stad Utrecht hebben vertoefd.
Gagnebin, 1885,146-148.
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34
35

HUA Not, Um as, gl.
Een hoog bedrag. Paul Bauldry, ook gerefugieerd predikant, en daarnaast een gerenommeerd hoogleraar, betaalde bijvoorbeeld f 99. Uit een kleine steekproef in de begraafboeken (HUA Begraafboeken ,127, 1691-1700 letter A) komt naar voren dat 90% van de
begrafenissen gratis werd verzorgd. Deze mensen hadden geen geld om hun begrafenis te betalen. De overigen betaalden bedragen tussen de 2 en 315 gulden.

36
37

HUANot, U8oa9, 210.
Hulshof, 1943,7; Berg, 1845, 208. In 1766, toen de industrie reeds lang in verval was, zouden fluweelzijden, halfzijden, wollen en halfwollen en halfkatoenen etc. in Utrecht meer dan lo.ooo mensen aan het werk hebben gehouden. Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat de veloursfabricage in de achttiende eeuw aan 10.000 mensen werk heeft verschaft in Utrecht, zoals Hulshof schrijft, maar
wellicht was dit toen wel een bedrijfstak van belang. Voor de door mij onderzochte periode heb ik echter geen enkele aanwijzing
gevonden dat er velours gemaakt werd, laat staan dat dit een belangrijke rol speelde in de Utrechtse economie.

38

Berg, 1845,207-208.

39
40

HUA SA II, 121, 25 mei 1686.
HUA SA II, 383, f 69.

41
42
43
44

HUASA II, 383, f 71.
HUANot, Uno 35,196.
Klinkenberg, 1991, 29; HUA Not, Uiooai2, 21; HUA SA II, 121, 20 juni 1698.
HUA BA 1,130. Register waarin werd genoteerd wie als meester was toegelaten tot het gilde, dus niet gebaseerd op het betalen van
de gildebijdrage.

45
46
47

HUANot, Urn a2, 63.
HUANot, Ui23 a2,183.
HUANot, Uiioa2,192.

48

Botse.a., 1985,92.

49
50

HUA Not, U80 ag, 187, U167 33,102.
HUA Not, 115 ai, 289, U123 a3, 220.

51
52
53
54
55

HUASAII,383,f94.
Ook wel Martel genoemd.
HUA Not, Uno a7 ,190, Uii3 a3, 76, U123 as, 56.
HUA SA II, 121, 27 november 1713.
HUA Not, Uno an, 119, Ui67 a4,135, in ieder geval tot 1732 (hij stierf in 1736).

56

HUA SA II, 121, 30 november 1685.

57
58
59

HUANot,Unia2,52.
Gibbs, 1975, 263.
Kobus, 1854,108.

60
61
62

Knetsch, 1985,181,1987, 57.
HUAWG,2,f45Bodel Bienfait, 1888,248-250; Knetsch, 1985,178,185-187; Knetsch, 1987,49-62.

63
64

Bodel Bienfait, 1888, 252.
Deze inkomsten werden genoteerd in het bewaard gebleven kasboek, het livre de réfugiés. Een rijke bron, vooral ook omdat tevens
genoteerd werd wat er met het geld gedaan werd, waardoor een goed idee ontstaat over hoe de hulpverlening aan de hugenoten in
zijn werk is gegaan.

65
66

Veruit de grootste gift in het livre de réfugiés.
Heel vaak wordt alleen het beroep genoemd in het livre de réfugiés. Het niet duidelijk of het een persoon betreft die ergens anders al
met naam en toenaam genoemd wordt, of dat het een geheel nieuw persoon betreft.

67

Dit is de suggestie van Bodel Bienfait, 1888, 250.

68
69
70

Buning e.a., 1985,366.
HUA WG, 275.
Hoeveel hugenoten of afstammelingen van hugenoten zich onder deze 63 bevinden is onduidelijk. Voor een gedeelte van hen gold
dit zeker niet.

71

Onduidelijk omdat het niet onderzocht is, en ikzelf ook geen poging heb gedaan dit te achterhalen. Uit artikel 22 van de synode van
Delft uit 1685 zou men echter kunnen opmaken dat ook de 'gewone' gereformeerden veelvuldig in de buidel tastten voor de gerefugieerden. Predikant Colvius uit Amsterdam zegt daar:... de laquelle source ils tirent dès à présent quelque chose considérable et espèrent d'entiren beaucoup plus à l'avenir, non seulement des membres de église Wallonne, mais aussi de la Flamande.

72
73

HUAWG,2,f4i.
Dat betekent dat hij vrijgesteld werd van de verplichting om wacht te houden en rondes te maken door de stad.

74

HUA SA 11,121,28 november 1681,12 december 1681.

75
76

Knetsch, 1985,183.
Mogelijk was het voor de stad financieel voordeliger om samen te werken met de Staten van Utrecht.

77

Knetsch, 1985,183.

78

HUA SA II, 121, 3 september 1688.

79
80

Cruson,i985,230.
Nusteling, 1986, 25.

81

Extraits, 1887, 79.
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82

Waarschijnlijk is de term 'ander land' gebruikt om Frankrijk niet voor het hoofd te stoten.

83

Extraits, 1887, 80.

84
85

Bodel Bienfait, 1888,249.
Extraits, 1887, 86.

86
87

Bodel Bienfait, 1888, 252.
HUA WG, 270.

88

HUA SA II, 121,17 november 1685.

89
90
91

Rekening, 1887, 75-78.
Extraits, 1887, 82, 83.
HUA, archief van de Staten Archief van Utrecht, 246.1, f 151.

92

Buning e.a., 1985, 365-369; Knetsch, 1971,79.

93
94

Buning e.a., 368.
Van 70 van de ruim 440 mensen is een adres aangetroffen. Deze 70 vertegenwoordigen vermoedelijk echter een groter aantal
omdat ik er bijvoorbeeld bij een straatnaam aangetroffen in het begraafboek voor weduwe X niet van ben uitgegaan dat haar overleden man of volwassen kinderen ook opdat adres woonden of gewoond hadden, terwijl dit in vee! gevallen wel zo zal zijn geweest.

95

Rommes, 1998,175.

96
97

Rommes, 1998,177.
In de begraafboeken, de belangrijkste adressenbron, worden minder vaak adressen vermeld bij diegenen die gratis begraven werden dan bij de mensen die wel in staat waren om voor hun teraardebestellingte betalen.

98
99

Nusteling, 1986, 24.
Deze gebeurtenissen worden vaak gepresenteerd als voorbeeld voor de onrust die in heel Holland zou hebben geheerst, maar als
enig verder bewijs daarvoor voert men de veranderde regelgeving aan. Bijvoorbeeld: Bots e.a., 1985,116-117; Buning e.a., 1985,366 ;
Cruson, 1985, 229; Nusteling, 1986, 24.

100 HUABAI, 6i; HUA BA 1,63.
101 HUABAI,79bis.
102 Bots e.a., 1985,111-113.
103 Of iets wat daar op leek, de term 'koeterwaals' (synoniem: onverstaanbaar) vindt hier waarschijnlijk zijn oorsprong. Koeteren:
gebrekkig spreken.
104 Vermoeden gebaseerd op een aantal huwelijksovereenkomsten bij notarissen vastgelegd, waarvan noch bij de Waalse noch bij de
Nederdutts-gereformeerde gemeente iets terug te vinden valt.
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