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VOORWOORD 

Het is met enige trots en opluchting dat ik u hier mijn masterscriptie voorstel. Een werk dat 
mij naar plaatsen heeft gevoerd waar ik anders niet was gekomen en in contact heeft 
gebracht met mensen die ik anders nooit had ontmoet.  

Deze scriptie is net zoals de gekende Bolero van Ravel geleidelijk aan gegroeid doorheen 
het voorbije jaar. Bij de start van dit academiejaar had ik, ik kan het me ondertussen al niet 
meer inbeelden, nog nooit gehoord van de gemeente Groede. West-Staats-Vlaanderen was 
een ongekende regio. De vlucht van de hugenoten richting de Republiek was dat dankzij 
mijn Bachelorproef gelukkig niet. Hoewel ik dus al over enige voorkennis beschikte werd 
het al snel duidelijk dat deze masterscriptie iets heel anders zou worden. De zoektocht naar 
een goed gefundeerde onderzoeksvraag bleek een eerste uitdaging. Gelukkig had ik bij het 
nemen van de vele beslissingen een promotor waar ik op kon terugvallen. Prof. Dr. René 
Vermeir heeft mij behoed voor het maken van beginnersfouten en het verliezen van de 
moed op moeilijke momenten. Hiervoor wil ik hem dan ook graag bedanken. 

Een andere uitdaging bleek het archiefonderzoek. Reeds bij het eerste bezoek aan het 
Zeeuws Archief Middelburg werd het duidelijk dat dit heel wat tijd en vastberadenheid zou 
vragen. Gelukkig kon ik doorheen het hele jaar rekenen op mijn ouders en vriend die 
meermaals klaarstonden om mij te vergezellen tijdens de autoritten naar Middelburg en 
Oostburg en mij aan te moedigen wanneer het moeilijk ging. 

Daarnaast wil ik tevens de heer André Bauwens bedanken die mij een aantal interessante 
boeken uit zijn eigen bibliotheek heeft uitgeleend en die mij heeft laten proeven van de 
Zeeuws-Vlaamse gastvrijheid. Zijn steun heeft mij moed gegeven om vol te houden. 

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die antwoorden heeft geboden op vragen die ik zelf 
moeilijk kon beantwoorden: Dr. David van der Linden, Robin Schillewaert en Annick 
Eelbode. 

Ik hoop dat u bij het lezen van dit werk een aantal nieuwe inzichten mag ontdekken. Mij 
heeft dit werk ongetwijfeld heel wat bijgebracht. Naast de uitbreiding van mijn kennis zijn 
vastberadenheid, relativeringsvermogen en flexibiliteit slechts enkele van de vele 
vaardigheden die ik dit jaar verder heb ontwikkeld.  
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INLEIDING 

1. Algemeen 

In het Frankrijk voor 1685 was er als gevolg van het Edict van Nantes een tot op zekere 
hoogte religieuze co-existentie1. De protestanten konden dankzij het edict vanaf 1598 
genieten van religieuze vrijheid waardoor er een soort protestantse staat binnen de Franse 
staat is ontstaan. Dat deze religieuze co-existentie geen permanente situatie was voor de 
Franse vorst, Louis XIV, blijkt uit de vele maatregelen die vanaf 1670 zijn genomen om de 
rechten van de protestanten aan banden te leggen2. Zeker de bekende dragonnades bleken 
bijzonder effectief, vele protestanten kozen er dan ook voor om zich te bekeren tot het 
katholicisme. Dit aantal nam nog toe na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685. 
Toch bezweken niet alle protestanten onder de druk van de Franse vorst. Een grote groep 
vond zijn geloof in dergelijke mate belangrijk dat zij hun bekende omgeving, huis en werk 
achterlieten en wegvluchtten. Deze protestanten vonden de katholieke staat van Louis XIV 
niet leefbaar en kozen voor het ballingschap. Naar schatting zouden 200 000 hugenoten 
weggevlucht zijn naar protestantse naties zoals Zwitserland, Engeland, Brandenburg-
Pruisen en de Republiek der Verenigde Provinciën3. In deze masterscriptie ligt de nadruk 
op die hugenoten die uitweken naar de Republiek. 

Zij die kozen voor de vlucht gingen een grote uitdaging aan. Zij ontsnapten dan wel aan de 
vervolgingen van de Franse vorst en konden daardoor hun religieuze identiteit bewaren 
maar moesten nu een nieuw leven opbouwen. De zoektocht naar een nieuwe identiteit kon 
beginnen, een gevoel van verbondenheid diende te ontstaan met hun gastland4. Zij konden 
zonder veel moeilijkheden hun religieuze identiteit bewaren maar moesten beslissen of zij 
hun Franse identiteit wilden opgeven ten voordele van hun integratie. Zij dienden te 
beslissen of zij loyaal bleven aan Frankrijk of zij die banden doorknipten en hun loyaliteit 
gaven aan de lokale autoriteiten om op die manier te integreren in de plaatselijke 
maatschappij. Dat hun geloof een grote rol speelde bij het uitbouwen van deze nieuwe 
identiteit spreekt voor zich. Het was immers omwille van trouw aan het geloof dat zij 
ervoor gekozen hadden om weg te vluchten. Daarenboven konden zij die opteerden voor 
de Republiek rekenen op de reeds bestaande Waalse kerken als opvangnet.  

Er is reeds heel wat gepubliceerd over de hugenootse vluchtelingen in de Republiek5. Veel 
van deze werken leggen de nadruk op de ideeën van een aantal grote hugenootse denkers 
over onderwerpen zoals religieuze tolerantie en ruimdenkendheid. Vaak baseren deze 
werken zich op teksten van gekende predikanten en denkers zoals Pierre Bayle en Jacques 
Basagne. Daarenboven gaven vele historici een belangrijke rol aan deze hugenoten in de 
                                                 
1  LABROUSSE (E.). Une foi, une loi, un roi Essai sur la Révocation de l’édit de Nantes, Genève, Labor et 

Fides, 1985, p. 115 
2  BAKKER (M.) en KNETSCH (F.R.J.). Hugenoten in Groningen: Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720. 

Groningen, Wolters Noordhoff: Bouma’s Boekhuis, 1985, p. 36 
3  BOTS (H.), POSTHUMUS MEYJES (G.H.M.) en WIERINGA (F.). Vlucht naar de vrijheid: de Hugenoten en de 

Nederlanden. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1985, H. Bots, p. 35 + BRANDENBURG (I.), 
BRANDENBURG (K.) en KLOOS (C.J.L.). De Hugenoten. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1992, p. 79 

4  YARDENI (M.). Le Refuge huguenot: Assimilation et culture, Honoré Champion, Paris, 2002, p. 40 
5  Voor meer literatuur zie bibliografie in mijn Bachelorproef “Kiezen voor de Republiek”. 
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opkomst van een aantal verlichte waarden. Deze vluchteling-filosofen hadden een 
antwoord op de hierboven aangehaalde problematiek van de identiteit van de 
vluchtelingen. Zij meenden dat protestanten hun religieuze identiteit wel konden 
combineren met een loyaliteit aan de Franse monarchie. Toch leverde dit onderzoek weinig 
informatie op omtrent de religieuze mentaliteit die heerste bij de gewone man en vrouw. 
Het is twijfelachtig dat zij de ideeën van deze grote filosofen met betrekking tot de 
scheiding van kerk en staat deelden.  

In deze masterscriptie wil ik achterhalen hoe de vluchtelingen zich aanpasten aan hun 
nieuwe leven in de Republiek. In welke mate dienden zij toegevingen te doen op vlak van 
hun geloof maar ook op vlak van oude gewoonten en waarden om zich thuis te voelen in 
hun gastland. Was het wel de bedoeling om te integreren in de lokale maatschappij en zich 
verbonden te voelen met de lokale autoriteiten of was een religieuze identiteit genoeg?  

Om toe te kunnen voegen aan het bestaande wetenschappelijk onderzoek naar deze 
problematiek heb ik ervoor gekozen om een specifieke casus te bestuderen en de 
hugenoten in Groede en bij uitbreiding West-Staats-Vlaanderen onder de loep te nemen. 
Deze microgeschiedenis wil inzicht verschaffen in de lokale omstandigheden kenmerkend 
voor de regio. De resultaten gevonden voor deze regio kunnen bijdragen aan het algemene 
onderzoek gevoerd naar de integratie en de identiteitsvorming van de hugenoten in de 
Republiek. De bevindingen kunnen tevens een aantal bestaande ideeën bevestigen of 
relativeren. Staats-Vlaanderen is daarenboven een streek waarover vrij weinig 
wetenschappelijk onderzoek is gevoerd, zeker wat betreft de komst van de hugenoten 
dateren de meest recente werken uit het begin van de twintigste eeuw6. Toch is deze regio 
bijzonder interessant omwille van een aantal karakteristieke eigenschappen. Om deze 
eigenschappen extra te benadrukken heb ik daarom tevens een vergelijking gemaakt tussen 
het standaard narratief met betrekking tot de hugenoten in de grote steden van de 
Republiek en de bevindingen met betrekking tot de hugenoten in westelijk Staats-
Vlaanderen.  

2. Onderzoeksvragen 

In deze verhandeling zal onderzoek worden verricht naar de komst en het verblijf van 
hugenoten in West-Staats-Vlaanderen, meer bepaald in Groede, en dit voor de periode 
1685 tot en met 1715. 

Ik kies voor deze periode omdat er in de instroom van Franse religieuze vluchtelingen drie 
fases te herkennen zijn, deze zijn het gevolg van politieke ontwikkelingen in Frankrijk 
(cf. Infra deel II 2). Een eerste groep kwam aan rond 1685 naar aanleiding van de 
religieuze vervolgingen in de aanloop tot de herroeping van het Edict van Nantes. Een 
tweede fase in de vluchtelingenstroom is te situeren aan het einde van de Negenjarige 
Oorlog. Na de Vrede van Rijswijk in 1697 maakte Frankrijk terug werk van een strengere 
vervolging van de protestanten, dit had een nieuwe golf van emigratie tot gevolg. Tenslotte 
zorgde de Vrede van Utrecht in 1713 voor een laatste groep refugiés die voornamelijk uit 

                                                 
6  Werken van J. De Hullu en J. Ab Utrecht Dresselhuis 
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Rijsel kwamen. De periode 1685 tot en met 1715 omvat dus deze drie belangrijke 
gebeurtenissen die een aanzienlijke rol hebben gespeeld in de vluchtelingenstroom van 
hugenoten richting West-Staats-Vlaanderen. Ik zal er in sommige onderdelen voor kiezen 
om een ruimer tijdskader te hanteren. Dit is noodzakelijk omdat de evoluties op langere 
termijn in sommige gevallen een invloed hebben gehad op de omstandigheden waarin 
Staats-Vlaanderen verkeerde op het moment dat de hugenoten in deze regio arriveerden.  

Via de verwerking van de bestaande literatuur met betrekking tot de hugenoten in West-
Staats-Vlaanderen en een grondige analyse van een aantal archiefstukken, zowel van 
wereldlijke als van kerkelijke aard, is het de bedoeling een diepgaand beeld te schetsen van 
de instroom van hugenoten. Hierbij rijzen een aantal grote vragen. Ten eerste zal ik de 
samenstelling van de groep refugiés trachten te achterhalen. Hoe groot was deze groep 
mensen, van waar waren zij afkomstig, welke taal of talen spraken zij en welke sociale 
positie bekleedden zij zowel voor als na de vlucht? Daarnaast kan hun sociale positie en 
hun geografische afkomst een verklaring bieden voor de keuze om te emigreren richting 
Groede. Hierbij denk ik vooral aan gelijkenissen tussen een aantal economische 
activiteiten, gelijkenissen in klimaat en dergelijke. 

Een tweede reeks vragen die ik zal trachten te beantwoorden is hoe Groede omging met 
deze groep nieuwkomers? Welke maatregelen werden genomen om deze groep op te 
vangen? Hierbij spelen tewerkstelling en huisvesting vanzelfsprekend een grote rol maar ik 
zal ook aandacht besteden aan de religieuze opvang.  

Tenslotte is het tevens interessant om de duur van het verblijf van de vluchtelingen te 
onderzoeken. Dit kan stuiten op een heuristisch probleem aangezien het lidmatenboek van 
de Waalse Gemeente Groede in 1809 werd ontvreemd7. Dit had een zeer interessante bron 
kunnen zijn om het aantal leden van de Waalse gemeente te Groede in kaart te brengen en 
het komen en gaan binnen de gemeente te schetsen. Wel laat de literatuur het toe om dieper 
in te gaan op de bewegingen van en naar Groede van de verschillende predikanten.  

Door een antwoord te vinden op deze vragen wil ik een zo compleet mogelijke radiografie 
opstellen van de groep hugenoten in Groede en bij uitbreiding in West-Staats-Vlaanderen. 
Vervolgens lijkt het mij interessant om de gelijkenissen en verschillen met de groep 
hugenoten die koos voor de grotere steden in de Republiek vast te stellen. Waren er een 
aantal typische kenmerken die de groep Franse vluchtelingen in Staats-Vlaanderen 
kenschetsten in vergelijking met de andere refugiés in de Republiek? Kunnen we 
überhaupt spreken van hugenoten of hadden de mensen die kozen voor West-Staats-
Vlaanderen rechtstreeks of via vorige generaties banden met Franstalige inwoners van de 
Zuidelijke Nederlanden? 

Het doel van het schrijven van deze masterscriptie is om de regio Staats-Vlaanderen in de 
schijnwerper te stellen. Er is reeds heel wat inkt gvloeid over de komst van de hugenoten 
naar de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Bij het overgrote deel van deze 

                                                 
7  VAN DRIEL (L.). “De Franse vluchtelingen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Hun assimilatie en taalgebruik.” 

In: Archief: Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2011, p. 72 
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werken ligt de nadruk op de grote steden zoals Amsterdam en Groningen. Over de 
hugenoten in Staats-Vlaanderen is daarentegen relatief weinig gepubliceerd, de meeste 
werken zijn daarenboven vrij gedateerd. Zeker het aantal wetenschappelijke studies naar 
deze regio is beperkt.  

Een grote hindernis die dient overwonnen te worden bij onderzoek naar de Waalse 
gemeenten in Staats-Vlaanderen is het archiefonderzoek. De informatie zit bijzonder 
verspreid en vaak is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Het bestuur ten aanzien van 
de hugenoten gebeurde op verschillende niveaus en ging uit van verschillende instellingen. 
Dit zorgt ervoor dat een grondige selectie noodzakelijk is en dat er keuzes dienen gemaakt 
te worden. Door het gebrek aan literatuur bevindt een onderzoeker zich hier dus op 
ongekend terrein. Dit heeft tot gevolg dat het vrij makkelijk is om op een zijspoor te 
belanden en veel tijd te verliezen. Daarnaast vormt de grote hoeveelheid aan mogelijk 
interessante archiefstukken een ware test in koelbloedigheid. In het onderdeel heuristiek ga 
ik dieper in op de keuzes die ik gemaakt heb bij het schrijven van dit werk en waarop deze 
keuzes gebaseerd zijn (cf. Infra deel II 1.2.). Alvorens ik deze keuzes kon maken was het 
noodzakelijk om de verschillende archiefproducerende instellingen te overlopen en het 
bestuur van Staats-Vlaanderen te kenschetsen.  
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1. Algemeen historische achtergrond 

In dit deel zal dieper worden ingegaan op de komst van de hugenoten naar de grote steden 
van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Het is dan ook gebaseerd op mijn 
Bacherlorproef geschreven in het academiejaar 2011-2012. Ik heb naast een korte 
introductie van het thema getracht de politieke, economische, culturele en religieuze 
aspecten aan bod te laten komen. Dit alles staat in functie van de vergelijking tussen de 
omstandigheden waarin de hugenoten in Staats-Vlaanderen en die in de grote steden van 
de Republiek terecht kwamen. Om te kunnen analyseren of gelijkaardige 
bestuursmaatregelen zijn getroffen, of de tewerkstelling voor de vluchtelingen 
vergelijkbaar was, of de refugiés in beide delen met evenveel succes een nieuw leven 
konden uitbouwen, enz. is het noodzakelijk om over informatie te beschikken van zowel de 
situatie in de grote steden als de situatie in Staats-Vlaanderen. Veel van het recente 
onderzoek naar de hugenoten in de Republiek focust zich op de grote steden, dit 
waarschijnlijk omwille van de aanwezigheid van universiteiten in deze gebieden. Toch 
lijkt het mij zeer interessant om de resultaten van dergelijk onderzoek te leggen naast 
resultaten over een kleine, landelijke grensregio zoals Staats-Vlaanderen. 

1.1.  De aanloop (1598-1685) 

In grote lijnen kwam het Edict van Nantes (1598) erop neer dat iedereen volledige 
gewetensvrijheid en gedeeltelijke godsdienstvrijheid kreeg8. Dit regelde het houden van 
kerkdiensten, het bouwen van kerken, het aanleggen van kerkhoven, het huwelijk en 
dergelijke. Hugenoten bleven echter verboden in Parijs en hun geloof werd ‘la Réligion 
Prétendue Réformée’ genoemd. Ze kregen toelating tot alle ambten en er zouden speciale 
kamers komen in de Parlementen die de belangen van de hugenoten moesten verdedigen9. 
Het rooms-katholicisme bleef vanzelfsprekend wel de officiële godsdienst in Frankrijk. 

Hoewel de zeventiende eeuw goed van start ging voor de hugenoten zien we dat er een 
verdeeldheid ontstond binnen de ‘partij’ tussen de hoge adel enerzijds en de lage adel en 
predikanten anderzijds10. De eerstgenoemden aasden op vorstelijke gunsten en wilden 
hiervoor zelfs toegevingen doen wat betreft het edict, de laatstgenoemden weigerden dit11. 
Daarenboven werd Hendrik IV in 1610 vermoord en nam zijn vrouw Maria de Medici als 
regentes de macht over. Vanaf 1620 werd er opnieuw gebruik gemaakt van geweld om de 
hugenoten terug te dringen. Steeds meer militaire expedities richtten zich tegen 
hugenotenbolwerken zoals Béarn, Montpellier en het bekende La Rochelle 12 . Deze 
havenstad viel na een maandenlang beleg en duizenden mensen verhongerden of kwamen 
om in de strijd13. De ‘reconquista’ ging verder onder de aanvoering van koning Lodewijk 
XIII en kardinaal Richelieu die de feitelijke macht in handen had vanaf 1624. Uiteindelijk 

                                                 
8  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 29 
9  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 31 
10  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 32 
11  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 19 
12  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 21 
13  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 21 
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werd in 1629 in Alès een vrede getekend waardoor de hugenoten hun feitelijke politieke 
macht verloren. 

In de jaren 1630 tot 1660 kenden de hugenoten een periode van relatieve rust. Zowel 
Richelieu als Mazarin streden voor een absoluut en centraal beleid van de vorst maar 
ondernamen na het beleg van La Rochelle weinig tegen de hugenoten14. Het Edict van 
Nantes bleef overeind maar kwam zwaar onder druk te staan. In tussentijd ontstonden er 
hevige theologische polemieken betreffende de rol van de vrije wil. Dit resulteerde in een 
opsplitsing tussen de arminianen en de gomaristen.  

Het was pas onder de regering van ‘le roi soleil’ Lodewijk XIV dat de bepalingen van het 
Edict van Nantes echt afbrokkelden15. Deze absolutistische vorst duldde slechts één geloof, 
het gallicanisme of de Franse eenheidskerk. Hij poogde via missionarissen, 
omkooppraktijken en uiteindelijk dwang om de hugenoten te bekeren of weg te jagen. Hun 
leven werd steeds moeilijker door beperkingen zoals het verdrijven van ambachtslieden uit 
gilden of het verbieden van psalmen buiten de kerk, de gereformeerde kerken werden 
gesloten. Vanaf de jaren tachtig van de zeventiende eeuw startten de eerste dragonnades, 
inkwartiering van soldaten in de huizen van hugenoten 16 . Deze maatregel moest er 
eveneens voor zorgen dat hugenoten zich bekeerden. Wanneer bleek dat de regering geen 
verzet moest verwachten nam de golf van dragonnades gigantische proporties aan17. 

Het Edict van Nantes, dat in de eerste decennia van de regering van Lodewijk XIV 
duidelijk dode letter was geworden, werd op 17 oktober 1685 herroepen door de 
uitvaardiging van het Edict van Fontainebleau18. Hierdoor kwam er een einde aan de 
officiële erkenning van het bestaan van een hugenootse gemeenschap of partij. De 
gereformeerde religie werd verboden en predikanten moesten zich bekeren of het land 
binnen de veertien dagen verlaten19. Hier werd aan toegevoegd dat predikanten die het land 
verlieten hun kinderen ouder dan zeven jaar niet mochten meenemen. Alle andere 
protestanten werd het juist verboden om te emigreren. De keuze was dus beperkt: vluchten, 
bekeren of leven in de illegaliteit. Daarenboven stond zij die dan toch kozen voor de vlucht 
vaak een lange en risicovolle onderneming te wachten.  

Zeker 200 000 hugenoten kozen voor hun geloof en emigreerden naar verschillende 
bestemmingen20. Dit kwam neer op ongeveer 25% van alle protestanten in Frankrijk21. 
Velen van hen kwamen uit de zuidelijke provincies. De voornaamste bestemmingen waren 
de Republiek, Zwitserland, Engeland en de Engelse kolonies maar ook Denemarken, en de 
nieuwe wereld22.  

                                                 
14  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 22 
15  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 36 
16  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 37 
17  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 38 
18  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 39 
19  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 39 
20  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 35 + I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 79 
21  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 35 
22  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 79 + M. Yardeni, Le refuge protestant, p. 10 
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Er bestonden een aantal verschillende vluchtroutes. Zo kozen vluchtelingen uit Noordwest- 
en Zuidwest-Frankrijk vaak om over zee te reizen, deze kwamen dan via Holland en 
Zeeland aan in de Republiek23. Andere kozen ervoor om Frankrijk over land te verlaten. 
Zij die afkomstig waren uit Noord-Frankrijk bereikten de Republiek via de Zuidelijke 
Nederlanden, andere uit het zuiden waagden hun kans via Zwitserland en Duitsland. Voor 
hen vormde Frankfurt een belangrijk doorgangscentrum24. 

1.2. De Republiek der Zeven Verenigde Provinciën 

1.2.1. Politiek 

Heel wat hugenoten kozen ervoor om naar de Noordelijke Nederlanden te vluchten25. Dit 
was grotendeels omwille van religieuze redenen maar ook de vrije sfeer die in deze 
gebieden heerste en de uitnodigingen van de verschillende steden overtuigden hen. De 
overheid zag haar kans schoon om via de kennis en de kunde van de hugenoten de eigen 
welvaart te stimuleren 26 . Er ontstond dan ook een ware concurrentieslag om de 
vluchtelingen tussen verschillende steden27. In 1681 stelde Amsterdam een memorie op 
waarin de rechten en vrijheden voor de refugiés werden opgesomd. Dit kwam neer op het 
verlenen van het burgerrecht, gedurende drie jaar vrijheid van belastingen, kosteloos 
toetreden tot een gilde, financiële bijstand indien nodig, … 28. Zowel in Amsterdam als in 
Groningen kwam in 1681 en in 1686 een plakkaat uit om de vluchtelingen, vooral 
ambachtslieden, te lokken. Het stadsbestuur poogde op deze manier onder andere de 
textielnijverheid te stimuleren29. De privileges uitgevaardigd in Groningen liepen ongeveer 
gelijk met die gepubliceerd in 1681 door de Staten van Holland: vrijheid van belastingen, 
gratis burgerrecht, garanties voor een minimumafzet, … 30. Groningen ging zelfs zover dat 
het reclame maakte voor de gezonde lucht van de streek, de goede scholen en de 
vruchtbare grond 31 . In andere steden zoals Delft en Leiden werden dan weer grote 
werkplaatsen opgericht waar de nieuwkomers tewerkgesteld konden worden32. 

Vele van de vluchtelingen waren reeds in Frankrijk op de hoogte van de privileges die hen 
werden aangeboden in de Republiek. In heel wat Franse gazettes, gedrukt in de Republiek, 
werden namelijk advertenties geplaatst. Deze gazettes werden vervolgens over de Franse 
grens gesmokkeld en kwamen op die manier bij de hugenoten terecht. Daarnaast 
verspreidden ook de handelaars en kooplieden het nieuws bij hun Franse relaties33.  

                                                 
23  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 61 
24  M. Yardeni, Le refuge protestant, p. 55 
25  I. Brandenburg, De Hugenoten, P. 92 
26  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 47 
27  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 70 + BUNING (E.), OVERBEEK (P.) en VERVOER (J.). “De huisgenoten 

des geloofs: De immigratie van de Hugenoten 1680-1720.” In: Tijdschrift voor geschiedenis, 100 (1987), 
3, p. 361 

28  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 69 
29  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 47 
30  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 48 
31  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 92 + M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 49 
32  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 69 
33  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 69 
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Aangezien heel wat vluchtelingen hun hebben en houden grotendeels hadden moeten 
achterlaten omwille van de heimelijke vlucht waren deze privileges en vrijheden niet 
genoeg om hen een leefbaar bestaan te garanderen. Financiële middelen ter ondersteuning 
waren cruciaal en het was de Waalse Synode die in 1681 reeds de Staten-Generaal opriep 
om een algemene collecte te houden bij de bevolking34. Deze inzamelingen werden een 
enorm succes vooral doordat de toenmalige media, gazettes en pamfletten, de 
gruwelijkheden van de Franse autoriteiten tegen de hugenoten bijzonder duidelijk 
illustreerden35. In Amsterdam verzamelde men op één dag tienduizend gulden en in Leiden 
wist een kerkcollecte achttienduizend gulden bij elkaar te sprokkelen36.  

Naast deze collectes wil ik het tenslotte nog kort hebben over de huisvesting van de 
hugenoten. In vele steden werden huizen ingericht voor dakloze mannen en vrouwen37. In 
Groningen werd het Fraterhuis ter beschikking gesteld waar zowel woonvertrekken voor 
de vluchtelingen voorzien werden als een atelier- en werkruimte. Voor vrouwen, vooral 
weduwen en jonge meisjes werd dan weer het tehuis voor Franse dames opgericht. Deze 
vrouwen vulden hun dagen met les geven en handwerkjes maken. Dit initiatief werd niet 
alleen genomen in Groningen maar ook in vele andere steden. 

Bij al deze vormen van gastvrijheid is het moeilijk om de grens te vinden tussen echte 
gastvrijheid, solidariteit en eigenbelang. Wel zien we dat zowel de wereldlijke als de 
kerkelijke overheden immense inspanningen hebben gedaan om het de hugenoten zo 
aangenaam mogelijk te maken in hun nieuwe verblijfplaats38. 

Onder deze hugenoten waren er heel wat militairen. Het aantal Franse officieren dat de 
Republiek binnenkwam was groot, van 1686 tot 1689 zo een vijfhonderdtal of meer39. 
Deze militairen, voordien in dienst van Lodewijk XIV, waren omwille van hun vele jaren 
dienst bijzonder interessant40. De keurvorst van Brandenburg en stadhouder Willem III 
beseften als snel hun potentieel en trachtten hen dan ook aan zich te binden41.  Onder druk 
van laatstgenoemde gaven de Staten-Generaal al snel toestemming om Franse officieren op 
te nemen in het Staatse leger. Naast deze officieren kwamen in de Republiek ook heel wat 
Franse soldaten van andere rangen aan en ook deze moesten worden onderhouden42. De 
Staten beslisten onder invloed van de stadhouder om een bedrag van 100 000 gulden te 
voorzien voor deze Franse soldaten43. Door de aanhoudende stroom vluchtelingen werd dit 
bedrag later opgetrokken tot 150 000 gulden44. 

                                                 
34  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 70 +P. van Enk, Frankrijk en de hugenoten, p. 493 + E. Bunning, “De 

huisgenoten des geloofs”, p. 361 
35  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 70 
36  P. van Enk, Frankrijk en de hugenoten, p. 493 
37  P. van Enk, Frankrijk en de hugenoten, p. 494 + M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 66 
38  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 73 
39  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 95 + H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 92 
40  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 121 
41  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 121 + E. Bunning, “De huisgenoten des geloofs”, p. 358 
42  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 95 
43  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 121 + I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 95 
44  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 121  
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Willem III maakte gebruik van de religieuze tegenstelling tussen Frankrijk en het Huis van 
Oranje om de protestantse soldaten aan zich te binden45. Vele militairen gingen hierop in 
omdat zij hoopten op deze manier de weg naar Frankrijk terug te kunnen openen46 . 
Wanneer in Engeland de katholieke Jacobus II aan de macht kwam, vreesde men voor een 
samenwerking met Lodewijk XIV. Willem III, gehuwd met Maria Stuart II, bereidde in 
1688 dan ook een invasie voor die een einde moest maken aan de katholieke krachten in 
Engeland47. Hij werd hierbij geholpen door een groot aantal hugenoten, Brandenburg 
spreekt van drie infanterieregimenten, een eskadron cavalerie en meer dan 700 officieren. 
Deze ‘Glorious Revolution’ maakte van Willem en Maria koning en koningin van 
Engeland, Schotland en Ierland. 

Lodewijk XIV was allerminst tevreden met het grote aantal Franse militairen dat zich nu 
tegen hem had gekeerd en dat deelnam in anti-Franse oorlogen48. Hij poogde in 1689 hen 
terug in zijn kamp te krijgen door een verhoging van de soldij te beloven wanneer zij zich 
zouden aanmelden bij het Deense of Franse leger49. Zijn pogingen bleven niet-succesvol 
aangezien de verloningen in de Republiek, Engeland en Brandenburg nog steeds veel 
hoger lagen en Willem III anti-Franse propaganda liet maken50. 

De hugenootse militairen hebben dus zeker een rol gespeeld in de strijd tegen Lodewijk 
XIV. Willem III heeft zelfs gebruik gemaakt van religieuze motieven om hen in zijn kamp 
te krijgen. Zij hoopten in ruil voor hun steun dat Willem het zou opnemen voor hun zaak 
tijdens de onderhandelingen met Lodewijk XIV51. Dat het aandeel van de hugenootse 
militairen in het leger van Willem III behoorlijk was blijkt uit de pogingen die 
Lodewijk XIV heeft ondernomen om ‘zijn’ manschappen terug aan zijn kant te krijgen. Dit 
kan natuurlijk ook een kwestie van trots geweest zijn. 

1.2.2. Economie 

De eerste vluchtelingengroep bestond vooral uit mensen uit de hogere kringen zoals 
geestelijken en geleerden52. Naarmate de vervolgingen toenamen gingen mensen uit de 
verschillende sociale lagen ervoor kiezen te emigreren. Voor landeigenaren was deze 
keuze niet simpel, vaak lieten ze enkel de oudste zoon achter bij het landgoed, deze 
bekeerde zich niet zelden tot het katholicisme53. Du Corbier wijst er in zijn interview op 
dat het voor boeren moeilijker was dan voor ambachtslieden om te kiezen voor de vlucht 
aangezien zij aan hun land gebonden waren54. Daartegenover lezen we in het werk ‘Vlucht 

                                                 
45  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 96 
46  GRANT (A.) EN MAYO (R.). De Hugenoten, ?, Fibula – Van Dishoeck, 1974, p. 96-97 
47  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 96 
48  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 96 
49  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 96 
50  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 96 
51  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 94 + E. Bunning, “De huisgenoten des geloofs”, p. 367 
52  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 92 
53  ONNEKINK (D.) en VAN DER SCHANS (T.). “Van Amsterdam tot Balk: De Waalse kerken in Nederland.” 

In: Transparant: tijdschrift van de Vereninging van Christen-Historici, 16 (2005), p. 28 + M. Yardeni, Le 
refuge protestant, p. 49 

54  D. Onnekink en T. van der Schans, “Van Amsterdam tot Balk”, p. 28 
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naar de vrijheid’ dat er veel agrariërs waren onder de refugiés55. Waarschijnlijk moeten we 
dit verschil wijten aan de definiëring van boeren. Zij die tot de armste lagen behoorden en 
zelf niets bezaten hadden het makkelijker om dat ‘niets’ achter te laten. Zij die kennis 
hadden van een bepaald vak en mobiel waren konden het makkelijkst wegvluchten en 
elders een bestaan opbouwen, een groot deel van de vluchtelingen bestond dan ook uit 
handelaren en ambachtslieden. Deze groep werd daarenboven aangetrokken door 
verschillende steden die via deze nieuwkomers hoopten de eigen economie te stimuleren. 

Een groot aantal hugenoten was werkzaam in de textielnijverheid56. Daarnaast waren ook 
beroepen zoals koopman, koffiewaarden, zeepzieder, pruikenmaker, goud- en zilversmid, 
horlogemakers en dergelijke populair57. Heel wat luxeproducten die voordien enkel in 
Frankrijk werden vervaardigd kwamen op deze manier op de markt in de Republiek58. 
Toch werd al snel duidelijk dat een nog groter aantal nieuwkomers zodanig verpauperd 
was dat zij in plaats van de stad te helpen zelf hulpbehoevend waren59. In vele steden 
besliste de overheid om te investeren in nieuwe bedrijven, ze gaven ondernemers dan ook 
toegang tot de gilde, infrastructuur, werkkrachten, financiële middelen en dergelijke in de 
hoop succes te boeken. 

Pierre Baille was een van de gelukkigen die de Amsterdammers wist te overtuigen om in 
hem te investeren. Hij richtte met de hulp van de overheid een grote weverij op waar 
andere refugiés  tewerk konden worden gesteld60. Het bedrijf zou luxestoffen produceren 
die in deze streken nog niet bekend waren maar ondanks de financiële hulp van 
vijftigduizend florijnen en de 240 weeskinderen die gedurende een jaar gratis werk 
verrichtten slaagde dit bedrijf niet.  

Behalve in de textielindustrie was de komst van de hugenoten ook goed voelbaar in de 
papierindustrie61. Heel wat refugiés gingen aan de slag als papierproducent, drukker en 
boekverkoper, een voorbeeld hiervan zijn de gebroeders Huguetan. Deze broers waren in 
Frankrijk reeds succesvolle zakenlui met een internationale boekhandel en zij wisten hun 
succes verder te zetten in de Republiek. De vrijheid van drukpers en de goede faciliteiten 
in de Republiek droegen hier natuurlijk toe bij62. 

Tenslotte dient nog kort vermeld te worden dat ook op de kapitaalmarkt de komst van de 
hugenoten voelbaar was. Sommigen onder hen slaagden erin enorme geldsommen weg te 
smokkelen uit Frankrijk en die kwamen dus de Staatse kapitaalmarkt binnen63. 

Slaagden deze hugenootse ondernemers erin de verwachtingen in te lossen en de economie 
van de steden en provincies een boost te geven? Uit de literatuur blijkt duidelijk dat heel 

                                                 
55  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 77 
56  P. van Enk, “De Franse refugiés en de Waalse kerken”, p. 8 
57  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 111 + M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 93 
58  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 112 
59  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 111 
60  P. van Enk, “De Franse refugiés en de Waalse kerken”, p. 9 
61  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 94 
62  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 81 
63  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid, p. 74 
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wat van de nieuwe bedrijven het moeilijk hadden om te overleven. Hoewel er sprake was 
van een korte opleving van de economie onder invloed van de komst van de hugenoten 
blijkt dat de impact op lange termijn tegenviel64. 

Volgens van Enk was deze beperkte invloed te wijten aan het feit dat de Republiek geen 
protectionistische maatregelen wilde nemen en op deze manier in een nadelige 
concurrentiepositie terecht kwam65. De Republiek koos voor een vrije handelseconomie66. 
Daarenboven wijst van Enk er eveneens op dat de noodzakelijke financiële steun aan de 
grote aantallen hulpbehoevende hugenoten een last vormde die de economische groei in de 
weg stond67. Uit andere literatuur blijkt dan weer dat de hugenoten niet opgewassen waren 
tegen de economische stagnatie die tijdens de zeventiende eeuw in West-Europa heerste en 
de tol van de vele buitenlandse oorlogen waarin de Republiek verwikkeld was68. Hierbij 
vermelden zij dat ook in Zwitserland, Duitsland en Engeland de komst van de hugenoten 
geen grote economische verbeteringen teweegbracht. 

Aangezien de economische successen uitbleven en de vluchtelingen vaak zonder middelen 
arriveerden waren velen afhankelijk van bijstand. De Waalse diaconie stond in voor het 
voorzien van levensnoodzakelijke middelen voor de hulpbehoevenden. Zoals reeds 
vermeld was de solidariteit in de Republiek groot. Het was aanvankelijk niet moeilijk om 
via collectes en dergelijke geld in te zamelen maar deze vrijgevigheid minderde vanaf het 
midden van de jaren negentig van de zeventiende eeuw69. De diaconie ging dan ook 
strengere criteria hanteren om te bepalen wie in aanmerking kwam voor steun70. Passanten 
werden bijvoorbeeld vanaf 1714 uitgesloten van hulp. 

Bij de bevolking ontstond daarnaast irritatie wat betreft de toegestane privileges aan de 
immigranten. Zo eisten de gilden in Groningen rond het jaar 1700 dat de Fransen net zoals 
de Groningers de gildelasten mee op zich zouden nemen en reageerden de hoplieden tegen 
het feit dat de Fransen vrijgesteld waren van het wachtlopen71. In vele steden werden de 
voorrechten dan ook opgeheven en startte het naturalisatieproces72. Van Enk vermeldt dat 
H. Bots erop wijst dat deze naturalisatie in realiteit de hugenoten degradeerde tot 
tweederangsburgers aangezien zij werden uitgesloten van bepaalde officiële ambten73. In 
het werk van Brandenburg wordt gesproken over “een daadwerkelijke assimilatie van de 
hugenoten” en wordt er gewezen op de hugenootse burgemeesters van Amsterdam en 
Leiden74. 

                                                 
64  P. van Enk, “De Franse refugiés en de Waalse kerken”, p. 9 + I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 95 
65  P. van Enk, “De Franse refugiés en de Waalse kerken”, p. 9 
66  P. van Enk, “De Franse refugiés en de Waalse kerken”, p. 9 
67  P. van Enk, “De Franse refugiés en de Waalse kerken”, p. 9 
68  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 95 + M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 120 
69  P. van Enk, Frankrijk en de Hugenoten, p. 496 
70  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, p. 119 
71  M. Bakker, Hugenoten in Groningen, P 77 
72  P. van Enk, Frankrijk en de hugenoten, p. 496 + I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 95 
73  P. van Enk, Frankrijk en de hugenoten, p. 496 
74  I. Brandenburg, De Hugenoten, p. 95 
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We kunnen concluderen dat op economisch vlak de komst van de hugenoten weinig 
verandering heeft gebracht in de Republiek. Zoals duidelijk is gebleken zijn de 
nieuwkomers er niet in geslaagd om systematisch succesvolle zaken op te starten. De 
economie van de Republiek werd dus beïnvloed door andere factoren die niet door de 
hugenoten konden worden tenietgedaan. De algemene economische stagnatie in 
combinatie met de vele buitenlandse oorlogen speelden een significante rol die niet te 
negeren was. 

De hugenoten slaagden er niet in om voor de verwachte verbeteringen in de economie te 
zorgen. Het verbaast dan ook niet dat aan de vrijgevigheid van de overheid en aan de 
verdraagzaamheid van de lokale bevolking grenzen kwamen. Dit wijst er volgens mij op 
dat de economische aspecten van de gastvrijheid een grote rol speelden.  

Hoewel ze er niet in geslaagd zijn om het economische verval tegen te gaan hebben de 
hugenoten de economie van de Republiek toch beïnvloed. Zo hebben zij een aantal nieuwe 
beroepen geïntroduceerd en werden enkele technieken, denken we maar aan de productie 
van zijde, verfijnd. Tenslotte moeten we stellen dat de specifieke rechten die aan deze 
groep toegekend werden en de typische hugenotenberoepen die ze uitvoerden, de integratie 
in de samenleving niet hebben bevorderd. 

1.2.3. Religie 

Reeds voor de komst van de Franse vluchtelingen waren de protestanten uit de Zuidelijke 
Nederlanden de Noordelijke Nederlanden binnengekomen75. De hertog van Alva en later 
de landvoogd Alexander Farnese namen het op tegen de protestanten. Dit resulteerde mede 
in de scheiding tussen Noord en Zuid waarbij de Zuidelijke gewesten onder vorstelijk en 
dus katholiek gezag bleven76. Deze Franstalige vluchtelingen stichtten eigen kerken in de 
Republiek, die ze ‘Eglises Wallonnes’ of Waalse kerken noemden77. Vanaf 1577 werd de 
Waalse Synode opgericht, dit orgaan legde het beleid van de verschillende Waalse kerken 
vast. Du Corbier, voorzitter van de Hugenotenstichting en actief in de Waalse kerk van 
vandaag wijst erop dat de Waalse immigrantenstroom niet gelijk gesteld mag worden aan 
die van de Franse hugenoten78. 

De groep Franse vluchtelingen die later aankwam stichtte indien nodig ook nieuwe kerken. 
Aanvankelijk werden deze ‘Eglises Françaises’ of Franse kerken genoemd maar aangezien 
zij ook onder de hoede van de Waalse Synode vielen, werd de term ‘Waalse kerken’ 
algemeen aanvaard voor deze ‘vluchtelingenkerken’79. 

Deze Waalse kerken vormden vanzelfsprekend het toevluchtsoord bij uitstek voor de 
Franse hugenoten. De al functionerende kerken waar bovendien de eigen taal werd 
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gesproken vormden een basis waar zij op konden terugvallen80. De Waalse Synode nam 
het lot van deze nieuwkomers al snel op zich. Een groep die zich in het bijzonder tot deze 
Waalse Synode richtte waren de vele predikanten. Zij hadden van Lodewijk XIV de keuze 
gekregen, zich te bekeren of binnen de veertien dagen het land te verlaten81. Zeshonderd 
dominees kozen voor deze laatste optie waarvan er 365 uitweken naar de Republiek82. 
Deze grote aantallen zorgden voor een overaanbod aan dominees en dus opnieuw nood aan 
solidariteit van de Synode en stedelijke en gewestelijke overheden83. Er werd beslist om de 
werkloze dominees te voorzien van een jaarpensioen van vierhonderd florijnen voor 
gehuwden en tweehonderdvijftig florijnen voor ongehuwden. 

In ruil wilde de Synode zekerheid van de gevolgde leer van deze predikanten. Zo moest de 
geloofsbelijdenis vooropgesteld door de Synode worden ondertekend. Interessant is het 
verschil in stijl tussen de Franse en Nederlandse predikanten. Van Enk beschrijft de eerste 
als geraffineerd en puur waar de laatstgenoemde eerder sober en soms boers waren84. 
Sommige van de werkloze predikanten maakten gebruik van de mogelijkheden in de 
Republiek om te publiceren. Een mooi voorbeeld hiervan was Pierre Jurieu die een stevige 
polemiek startte met Pierre Bayle85. 

Uit dit relaas blijkt dat de rol van de Waalse kerken niet te onderschatten valt. Ze hebben 
niet alleen op religieus gebied veel betekend maar stonden ook in grote mate in voor de 
opvang van en hulp aan de hugenoten. De Waalse kerken vormden een soort organisatie 
die het opnam voor de hugenoten. Opnieuw zien we dat hier een aparte 
hugenotengemeenschap ontstond die in sommige gevallen weliswaar voortbouwde op een 
reeds bestaande gemeenschap van vluchtelingen. In de bestaande literatuur wordt weinig 
aandacht besteed aan de co-existentie tussen de lokale kerken en de Waalse kerken en de 
contacten tussen Franse en Staatse protestanten. 

1.2.4. Cultuur 

De bestaande vrije sfeer in de Republiek in combinatie met de instroom van vele geletterde 
Fransen had tot gevolg dat er een hele reeks bladen, boeken en vlugschriften op de markt 
kwam 86 . Daarenboven vormden de vele vluchtelingen verspreid over Europa een 
uitgebreid lezerspubliek dat graag op de hoogte bleef van de ontwikkelingen in het 
geboorteland87. Le Courant d’Italie et d’Almaigne werd in 1620 voor het eerst gedrukt in 
de Republiek en was de eerste Franstalige gazette in Europa88. Het aantal Gazettes de 
Hollande nam rond 1685 enorm toe, zo waren er de Gazette de Leyde, d’Amsterdam en de 
La Haye89. Behalve door de refugiés werden de kranten ook gelezen door de elite uit de 
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Republiek en de Fransen zelf. Deze laatste groep kon op die manier ook aan informatie 
komen die niet via het officiële kanaal van Lodewijk XIV werd toegelaten90.  

Een aantal hugenoten die zich vestigden in de Republiek slaagden erin een succesvolle 
boekhandel op te richten91. Enkele bekende voorbeelden zijn Henri Desbordes uit Saumur 
en de gebroeders Huguetan uit Lyon. Beiden vestigden zich in Amsterdam en startten daar 
een boekhandel. Deze bedrijfsleiders dachten bij het rekruteren van personeel natuurlijk 
aan Franse lotgenoten en op deze manier werden heel wat refugiés tewerkgesteld als 
typograaf, corrector en dergelijke92. 

Allereerst dient opgemerkt te worden dat de Franse taal reeds voor de herroeping van het 
Edict van Nantes een steeds grotere rol ging spelen in de Republiek der Letteren93. Het is 
dus moeilijk een onderscheid te maken tussen de algemene invloed van de Franse cultuur 
op de Republiek en de al dan niet versterkende rol van de hugenoten in deze evolutie94. 
Wel staat vast dat door de refuge heel wat hugenoten in de Republiek verzeild zijn geraakt 
en dat zij een rol zijn gaan spelen in de publicatie van een hele reeks werken. Dit zou er 
volgens Bots, Posthumus Meyjes en Wieringa voor gezorgd hebben dat de kennis van het 
Frans zich verder is gaan verspreiden. Frijhoff verwijst in zijn studie ‘Verfransing? Franse 
taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd’ eveneens naar de rol van het 
‘hugenotencircuit’ bij de penetratie van de Franse cultuur in de Republiek. Hij wijst erop 
dat er gereageerd werd op deze evolutie, er ontstond volgens hem al snel een anti-Franse 
strekking die zich keerde tegen het Frans formalisme95.  

De Franse cultuur, die reeds voor de komst van de hugenoten een bepaald aanzien genoot 
bij de inwoners van de Republiek, is zich via de literaire wereld zowel in de Republiek als 
in andere Europese landen gaan verspreiden. De aanwezigheid van de hugenoten heeft in 
deze evolutie dus een versterkende rol gespeeld. Zowel in de taal als in de productie van 
luxegoederen en de gebruikte technieken in bijvoorbeeld de textielindustrie is de invloed 
van deze groep nieuwkomers duidelijk merkbaar. Zij hebben daarnaast een belangrijke 
functie gehad in de intellectuele netwerken over heel Europa. Door de productie van een 
hele reeks werken, vaak in het Frans, is zowel de taal als de inhoud van die werken zich 
gaan verspreiden. 

1.3. Conclusie 

De grote groep hugenoten was in de Republiek meer dan welkom. Heel wat stedelijke en 
gewestelijke overheden vaardigden besluiten uit met privileges en voordelen voor de 
hugenoten. Er was zelfs sprake van concurrentie tussen de verschillende steden om de 
hugenoten te overtuigen voor een bepaalde stad te kiezen. Zij hoopten via de kennis en 
kunde van de hugenoten de eigen economie te versterken. Wanneer deze voordelen niet 
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bleken te voldoen om de nieuwkomers een leefbaar bestaan te garanderen werd ook 
financiële steun voorzien. Hierbij was de taak van de Waalse Synode omvangrijk. 

Zoals reeds vermeld, was er door de overheid een duidelijke taak toebedeeld aan de 
nieuwkomers. Zij moesten door hun ervaring, technieken en kennis de Staatse economie 
doen schitteren. Op lange termijn zijn zij er niet in geslaagd deze verwachtingen in te 
lossen. Andere factoren zoals de vele oorlogen en de algemene economische stagnatie 
speelden een niet te onderschatten rol in de economie van de Republiek. Wel zijn er 
dankzij de hugenoten een reeks nieuwe beroepen, zoals koffiewaarden en pruikenmaker, 
geïntroduceerd in de Republiek en hebben zij in sommige sectoren waaronder de 
zijdeproductie meer verfijnde technieken ingevoerd. 

Een cruciale rol in de komst van de hugenoten werd gespeeld door de Waalse kerken. Deze 
vaak reeds bestaande kerken waar de eigen taal werd gesproken vormden een eerste 
toevluchtsoord voor de nieuwkomers. Deze kerkelijke organen zetten zich niet alleen in 
voor de religieuze opvang maar ook voor de materiële en financiële steun die vele refugiés 
nodig hadden om te overleven. Zij hielden zelf collectes en spoorden heel wat wereldlijke 
instanties aan hetzelfde te doen. Niet alleen de wereldlijke en kerkelijke instanties leefden 
mee met de onderdrukte geloofsgenoten, ook bij de bevolking heerste er een 
solidariteitsgevoel. 

De hugenoten hebben eveneens een belangrijke rol gespeeld in het literaire leven in de 
Republiek. Zij stonden in voor een hele reeks publicaties die zich over een groot deel van 
Europa zijn gaan verspreiden. Op die manier werd het proces van de verfransing, vooral 
onder intellectuelen, dat reeds aan de gang was voor de herroeping van het Edict van 
Nantes versterkt. Deze verfransing en het behoud van de Franse taal, vooral in de hogere 
kringen, kan erop wijzen dat er een typische Frans protestantse identiteit is gaan ontstaan. 
Op deze manier konden de hugenoten, die vaak hoopten op een terugkeer naar Frankrijk, 
zich distantiëren van de Republiek. Dit was dan weer nadelig voor het aanpassingsproces 
van de hugenoten en de integratie in de Republiek. 
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1. Heuristiek 

1.1. Verschillende instellingen op verschillende niveaus 

Om onderzoek te kunnen doen naar Staats-Vlaanderen is het noodzakelijk om op de hoogte 
te zijn van de verschillende bestuursniveaus en instellingen van het gebied. Enkel op deze 
manier kan het beleid van de regio achterhaald worden en kan het archiefonderzoek op een 
efficiënte manier verlopen. Staats-Vlaanderen is wat dit betreft een ingewikkelde regio 
omdat het gaat over een grenszone waar de grenzen nog verschoven door onder andere de 
Tachtigjarige oorlog 96 . Daarenboven kunnen we ons afvragen of de instellingen en 
structuren in de regio gegroeid zijn uit de tradities van de Zuidelijke Nederlanden of ze 
gebaseerd zijn op de nieuwe structuren die zich in de Republiek aan het ontwikkelen 
waren. Daarnaast zijn de bevoegdheden van de verschillende organen moeilijk te 
achterhalen omdat deze vaak vrij willekeurig waren97. 

Ook het kerkelijk bestuur dient onder de loep te worden genomen. Hierbij ligt de nadruk 
vanzelfsprekend op de Waalse kerkstructuur. Welke organen stonden in voor het lokale, 
provinciale en nationale beleid van de Waalse kerken?  

1.1.1. Wereldlijk bestuur 

Een groot deel van Staats-Vlaanderen behoorde voor de aanvang van de Tachtigjarige 
Oorlog tot het Graafschap Vlaanderen dat op dat moment als noordgrens de Honte of de 
Westerschelde had98. De strijd tussen de Unie van Utrecht en de Spanjaarden onder leiding 
van Farnese zorgde ervoor dat een aantal steden langs de kust afwisselend in handen vielen 
van beide partijen. Zo slaagde prins Maurits er in 1604 in om Sluis te veroveren maar viel 
Oostende in handen van de Spanjaarden99. De Republiek poogde een volledige bufferzone 
in handen te krijgen. Uiteindelijk werd in 1648 de Vrede van Munster ondertekend 
waardoor er een einde werd gemaakt aan de oorlog en er een grens getrokken werd tussen 
de Republiek der Verenigde Provinciën en de Zuidelijke Nederlanden. Toch werd er over 
deze grenzen nog heftig overlegd en duurde het tot 20 september 1664 vooraleer de 
definitieve beslissingen vielen.  

De Republiek der Verenigde Nederlanden werd vanaf 1588 een statenbond van eerst zes en 
later zeven soevereine gewesten met elk een eigen Statenvergadering100. De verschillende 
gewesten bespraken nationale onderwerpen samen in de Generaliteit, die functioneerde als 
een intergouvernementele samenwerking tussen de verschillende gewesten101. Tot deze 
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Generaliteit behoorden zowel de Raad van State als de Staten-Generaal. De verdeling van 
de bevoegdheden tussen deze twee organen lag aanvankelijk nog niet vast. Wat Staats-
Vlaanderen betreft is het bestuur op een andere wijze ingevuld, dit was namelijk geen 
afzonderlijk gewest binnen de Republiek. Het werd daarenboven niet in zijn geheel 
veroverd maar is gegroeid door meerdere veroveringen gedurende zeventig jaar. Hierdoor 
zijn er een aantal verschillende bestuurssystemen geïntroduceerd, afhankelijk van het 
bestuur in de Republiek op het moment van de verovering van een deelgebied van Staats-
Vlaanderen. Het bestuur in een bepaald deel van Staats-Vlaanderen is dus afhankelijk van 
het stadium waarin de Noord-Nederlandse bestuursontwikkelingen op het moment van de 
verovering waren102.  

Wie was er dan bevoegd voor het alledaagse bestuur zoals het aanstellen van ambtsdragers, 
het beheren van ammunitievoorraden, het innen van ‘gemene middelen’ in Staats-
Vlaanderen? Aanvankelijk waren het vooral de Gecommitteerde Raden van Zeeland die 
instonden voor het dagelijkse bestuur maar al snel hadden ook de Raad van State en de 
Staten-Generaal inspraak 103 . Wie instond voor welke bevoegdheden was behoorlijk 
willekeurig maar de Staten-Generaal lijkt toch vooral het meeste gezag in handen gehad te 
hebben. De Raad van State evolueerde richting een meer adviserend en uitvoerend orgaan. 
De inspraak van de Staten-Generaal werd na de inname van Sluis in 1604 alleen maar 
groter. Hij werd in het veroverde deel van het voormalige Vrije van Brugge de 
belangrijkste speler104.  

Wat het bestuur van Sluis en omgeving betreft valt er een behoud van de oude gewoonten 
en rechtsregels op te merken. Er waren veertien schepenen van de in totaal zevenentwintig 
die na de verovering door Parma van het Vrije van Brugge naar de Republiek gevlucht 
waren105. Zij wilden hun taken als vanouds verder zetten in het Staatse deel en vroegen 
hiervoor toelating aan de prins en de Raad van State. Zij kregen hier op 13 oktober 1584 de 
toestemming voor en mochten naar oude gewoonte de vierschaar spannen106. In eerste 
instantie koesterde men nog de hoop om het volledige Vrije te veroveren op Parma maar in 
1604 werd duidelijk dat dit niet zou lukken. Uiteindelijk kreeg het Staatse deel de naam het 
Vrije van Sluis en werd het proces van de bestuursontwikkelingen in dit gebied 
vervolgd107. Een groot deel van de oude gewoonten werden nu verder gezet met de Staten-
Generaal als plaatsvervanger voor de vroegere Graaf van Vlaanderen108. Toch veranderden 
er ook een aantal zaken; zo kon men niet langer in hoger beroep gaan bij de Raad van 
Vlaanderen wanneer men het oneens was met een vonnis uitgesproken door de lokale 
Staats-Vlaamse rechtbanken109. Men besloot in 1599 een Staatse Raad van Vlaanderen op 
te richten in Middelburg, beroep tegen zijn vonnissen was niet mogelijk bij de Grote Raad 

                                                 
102  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 3 
103  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 4 
104  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 5 
105  HEERINGA (E.H.) EN VAN DER DOE (F.). Inventaris van de archieven der gemeente Groede 1626-1970 

(1986), Gemeente Oostburg, 1991, p. 15 
106  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 5  
107  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 6 
108  A.R. Bauwens en I.H.J. Poissonnier, Met een kus van liefde, p. 17 
109  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 6 



 26

van Mechelen maar wel bij de Hoge Raad van Holland en Zeeland. Dit wijzigde na 
verloop van tijd, vanaf 1676 kon men enkel nog beroep aantekenen bij de Staten-Generaal. 
Gekoppeld aan deze Staatse Raad van Vlaanderen werd er in 1615 eveneens een Staats 
Leenhof van Vlaanderen opgericht, dit moest instaan voor leenzaken en baseerde zich 
hiervoor op het Vlaamse leenrecht. Tenslotte is het eveneens van belang te weten dat het 
deze Staatse Raad van Vlaanderen was die instond voor de benoeming van de notarissen in 
Staats-Vlaanderen. 

Kaart 1 Bestuurlijke indeling West-Staats-Vlaanderen eind 18de eeuw110 

Voor het bestuur van Staats-Vlaanderen op een regionaal en lokaal niveau moeten we het 
gebied onderverdelen in drie delen, het Vrije van Sluis, het Committimus Hulst en de Vier 
Ambachten. Het bestuur in de verschillende delen was afhankelijk van de tradities in de 
verschillende Vlaamse kwartieren, zo behoorde het Vrije van Sluis voorheen tot het Brugse 
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Vrije en het Committimus en de Ambachten tot het kwartier van Gent111. In het kader van 
deze masterscriptie is het bestuur binnen het Vrije van Sluis van belang aangezien Groede 
tot deze eenheid behoorde. Net zoals er aan het hoofd van het Vrije van Brugge een 
hoogbaljuw stond was het nu aan de Staten-Generaal om een hoogbaljuw te benoemen 
voor het Vrije van Sluis112. Deze stond samen met een bank van negen schepenen in voor 
het algemene bestuur. Deze negen schepenen zetelden in Sluis en één van hen werd 
aangesteld tot burgemeester113. Deze schepenen waren in tegenstelling met de gewoonte in 
de Republiek, voor het leven benoemd, enkel de burgemeester werd slechts voor één jaar 
aangesteld. De hoogbaljuw was vooral actief op rechterlijk en administratief terrein, hij 
stond onder andere in voor benoemingen, executeerde vonnissen en dergelijke. Het 
schepencollege fungeerde als rechtbank en kon samengeroepen worden voor lage, 
middelbare en hoge rechtspraak, aan het hoofd stond de burgemeester. Het waren eveneens 
de schepenen die ervoor dienden te zorgen dat de beslissingen van de Staten-Generaal 
werden uitgevoerd. 

Onder dit regionale bestuursniveau zaten er eveneens een aantal lagere bestuurseenheden 
zoals parochies, heerlijkheden en steden114. De laatstgenoemde haddden allen een eigen 
baljuw, een of twee burgemeesters en een aantal schepenen. Dit laatste was afhankelijk van 
de gewoonte maar ook van de ontvolking en de oorlogsschade115. Sluis was een stad met 
twee burgemeesters en zeven schepenen, Aardenburg telde evenveel burgemeesters en acht 
schepenen, Oostburg en Sint Anna ter Muiden hadden dan weer slechts één burgemeester 
en respectievelijk vier en vijf schepenen116. Parochies zoals Groede hadden een beperkte 
vorm van autonomie. Het parochiebestuur stond hoofdzakelijk in voor de openbare orde en 
het onderhoud van openbare gebouwen en wegen117. 

Aangezien de Staten-Generaal en de Raad van State heel wat bevoegdheden in handen 
hadden en het beleid in Staats-Vlaanderen in grote lijnen uitzetten was communicatie 
tussen Den Haag en Staats-Vlaanderen noodzakelijk. Een belangrijk contact verliep via de 
vertegenwoordigers uit Staats-Vlaanderen die naar de Generaliteit gingen118. Dit kon zowel 
ad hoc gebeuren wanneer bijvoorbeeld stadsbestuurders een dringende zaak wilden 
overleggen of structureel door agenten die instonden voor een regelmatige communicatie. 
Daarnaast was er een jaarlijkse besogne die uitging van de Staten-Generaal. Een aantal 
leden trokken elk jaar omstreeks één september richting het Vrije van Sluis en bezochten 
de verschillende steden. Zij beslisten wie van de leden van het schepencollege er als 
burgemeester zou fungeren gedurende het komende jaar. Zij moesten daarnaast ook 
rekeningen afhoren en aangelegenheden die zich voordeden oplossen119. Zij konden van 
deze laatste reeds op de hoogte gesteld zijn via een rekest. Niet enkel de Staten-Generaal 
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117  A.R. Bauwens en I.H.J. Poissonnier, Met een kus van liefde, p. 17 
118  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 14 
119  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 15 
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maar ook de Raad van State stuurde regelmatig commissies naar Staats-Vlaanderen120. 
Deze spitsten zich na verloop van tijd toe op een beperkt aantal domeinen, namelijk 
defensie, financiën en het beheer van de Generaliteitslanden121. 

Uit de hierboven besproken structuren blijkt dat Staats-Vlaanderen onder de soevereiniteit 
van de Staten-Generaal nog heel wat karaktertrekken heeft behouden van zijn vorige 
gezagshebber, de Graaf van Vlaanderen. Het is om die reden dat de drie verschillende 
gebieden, het Vrije van Sluis, het Committimus Hulst en de Vier Ambachten, specifieke 
eigenschappen hebben die afstammen van de verschillende Vlaamse structuren die vroeger 
gehandhaafd werden in deze regio’s122. Voor het Vrije van Sluis kwam het er dus op neer 
dat zij een aantal specifieke kenmerken van het Vrije van Brugge hebben overgenomen 
terwijl de andere twee gebieden afstamden van het kwartier van Gent. Het is vrij opvallend 
dat de Staten-Generaal heel wat van deze oude structuren behield, zij namen zelfs de 
Vlaamse naamgeving wat betreft de rechtsorganen over. Toch groeide doorheen de tijd ook 
de Staatse invloed, naarmate de Staten-Generaal zelf meer ingeburgerd raakte slopen er 
meer Noord-Nederlandse elementen in het bestuur van Staats-Vlaanderen123. Opvallend is 
vooral het verschil tussen het bestuur in de gewesten van de Republiek en het bestuur van 
Staats-Vlaanderen. Waar het bestuur in de Republiek juist in het oog springt omwille van 
zijn sterk doorgedreven bottom-up karakter werd er in Staats-Vlaanderen, een grensstreek 
met vijandelijk gebied, gekozen voor een top-down benadering van het bestuur124. Staats-
Vlaanderen lijkt voor Den Haag vooral een gebied te zijn geweest dat diende als een soort 
bufferzone. 

1.1.2. Kerkelijk bestuur 

Naast het wereldlijke bestuur is voor dit onderzoek het kerkelijk bestuur eveneens van 
belang. Aangezien dit onderzoek handelt over de Waalse gemeenten in het Vrije van Sluis, 
waaronder ook Groede, zal ik een beperkt overzicht geven van de verschillende kerkelijke 
instanties die instonden voor het bestuur van de verschillende Waalse gemeenten. Ook hier 
zijn er organen op verschillende niveaus die een rol hebben gespeeld. Ik heb ervoor 
gekozen om vooral stil te staan bij het orgaan dat voor dit onderzoek de meest interessante 
bron is gebleken, de Waalse Synode. 

Op de nationale synode van Dordrecht gehouden in het jaar 1578 werd beslist om een 
onderscheid te maken tussen de Nederduitse gereformeerde kerken en de Waalse 
gereformeerde kerken binnen de Republiek125. Dit vooral omwille van de taalverschillen. 
Vanaf dat jaar hadden de Walen in de Republiek de toestemming om afzonderlijke 
kerkelijke vergaderingen te organiseren. Enkel op het allerhoogste niveau werd er 
samengezeten met de Nederlandstalige gereformeerden in de generale of nationale synode. 
Dit hield in dat de Waalse kerken vanaf dat moment een eigen kerkenraad en 

                                                 
120  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 16 
121  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 16 
122  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 17 
123  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 17 
124  S. Groenveld, Staats of Vlaams, p. 17 
125  H.M. Posthumus Meyes en J. Roelevink, Livre des actes, p. IX 
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vergaderingen kregen die net zoals bij de Nederduits gereformeerden afhingen van een 
afzonderlijke synode. Alle lokale beslissingen werden dus vastgelegd op een hoger niveau; 
de classis had het gezag over de lokale kerkenraden, de Waalse synode stond boven de 
classis en die hing op zijn beurt af van de algemene synode. In realiteit zou het hoogste 
gezag en de meeste beslissingsmacht echter bij de Waalse synode gelegen hebben126. 

De Waalse synode werd gevormd door vertegenwoordigers van de verschillende Waalse 
kerken, elke kerk stuurde zijn predikant en één ouderling. Vergaderingen hadden twee 
maal per jaar plaats, een keer in de lente en een keer in augustus of september. Er werd 
gediscussieerd over verschillende onderwerpen en de genomen beslissingen dienden door 
alle Waalse kerken nagevolgd te worden. Aanvankelijk bevond het overgrote deel van deze 
Waalse kerken zich in de provincies Zeeland en Holland maar naarmate meer hugenoten 
kozen voor de vlucht nam het aantal Waalse kerken in de andere provincies van de 
Republiek toe.  

Aan het hoofd van elke synodale vergadering stond een voorzitter die bijgestaan werd door 
een secretaris. Beide werden aan het begin van elke samenkomst verkozen. Net zoals de 
voorzitter en de secretaris wijzigde de locatie ook telkens, aan het einde van de ene 
samenkomst werd vastgelegd waar de volgende Waalse synode zou samenkomen. In 1652 
werd de Waalse synode te Groede gehouden, de enige ooit in Staats-Vlaanderen127. 

Tijdens elke Waalse synode werden er tevens een aantal afgevaardigden aangeduid die 
instonden voor de uitvoering van de genomen beslissingen. Deze kwamen vervolgens een 
aantal keer samen om de uitvoering van de synodale resoluties te bespreken. Deze 
samenkomsten van gedeputeerden werden vergaderingen van de classis genoemd en de 
beslissingen die genomen werden zijn de acta van de classis. In de Waalse kerk betekende 
het begrip classis dus niet hetzelfde als bij zijn Nederduitse tegenhanger waar de classis 
een regio onderverdeelde in kleinere bestuurseenheden. Het begrip classis verwijst in de 
Waalse kerkstructuur niet alleen naar de samenkomst van de afgevaardigden van de 
Waalse synode maar ook naar de classis van Zeeland. Dit begrip verwijst naar de 
vergadering die gehouden werd met vertegenwoordigers van alle Waalse kerken in 
Zeeland. Op die manier refereert de term classis dus naar een kerkelijke vergadering op het 
niveau van de provincie Zeeland128. 

Op het lokale niveau speelde net zoals in de Nederduitse gemeenten de predikant een 
cruciale rol129. Hij stond samen met een kerkenraad aan het hoofd van de gemeente op 
religieus vlak. Deze kerkenraad bestond uit de predikant en een aantal ouderlingen en 
kwam regelmatig bij elkaar. De kerkenraad stond in voor het oplossen van problemen en 
ging hierbij regelmatig communiceren met andere instanties zoals het Vrije van Sluis 

                                                 
126  H.M. Posthumus Meyes en J. Roelevink, Livre des actes, p. IX 
127  DE HULLU (J.), “De waalsche kerk van Groede” in: F. Pijpers ed., Nederlands Archief voor 

Kerkgeschiedenis, achtste deel (1911), p. 243 
128  H.M. Posthumus Meyes en J. Roelevink, Livre des actes, p. X 
129  BAUWENS (M.). Tussen theocratie en tolerantie: De classis Walcheren en haar invloed op religieuze co-

existentie in Walcheren en Staats-Vlaanderen (1602-1630), Gent (Onuitgegeven Masterscriptie 
Universiteit Gent, 2010). p. 34 
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(cf. Infra deel II 7.7.). Voor dit onderzoek zijn bijvoorbeeld de aanvragen tot het 
organiseren van een collecte interessant. De bekende J. De Hullu heeft heel wat relevante 
informatie uit de kerkenraadsacta van de Waalse kerk te Groede verwerkt in zijn artikel 
“De Waalsche kerk van Groede”. Ik heb daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt bij 
het schrijven van deze masterscriptie.  

1.2. Selectie van relevante bronnen 

Bij het achiefonderzoek dient rekening gehouden te worden met de verschillende 
instellingen hierboven besproken. De zoektocht naar informatie over de hugenoten in 
westelijk Staats-Vlaanderen en dan meer bepaald Groede bleek op dit vlak een bijzonder 
grote uitdaging. Er dient rekening gehouden te worden zowel met bronnen van het 
wereldlijke als van het kerkelijke bestuur en ook met documenten afkomstig van het 
bestuur op het lokale, regionale en nationale niveau. Daarnaast is het, zoals in alle 
onderzoek, noodzakelijk de onderzoeksvraag goed af te bakenen. Zo ging dit 
archiefonderzoek dieper in op het bestuur ten aanzien van de groep hugenoten in  westelijk 
Staats-Vlaanderen en Groede vanaf 1685 tot 1715. Ik trachtte een antwoord te vinden op 
een aantal vragen: waren er van staatswege speciale privileges waarvan hugenoten die zich 
in deze regio vestigden konden profiteren, werden er in het bestuur besluiten genomen met 
betrekking tot de werkgelegenheid van de hugenoten of verliep dit zonder staatsinmenging, 
zijn er bronnen die verhalen over het aantal vluchtelingen in Groede en dergelijke. 

Hieronder zal ik een niet exhaustieve lijst geven van een aantal archieven die in het kader 
van onderzoek naar de hugenoten in Staats-Vlaanderen belangrijke informatie kunnen 
bevatten. Het is mijns inziens niet altijd gemakkelijk een goede en onderbouwde selectie te 
maken aangezien veel van deze bronnen over een hele reeks onderwerpen handelen. Het is 
niet zo dat er onderzoek kan gevoerd worden op basis van stukken afkomstig van één 
instelling, de informatie is immers enorm verspreid en daarenboven ook verdeeld. 
Hierdoor is het in sommige gevallen noodzakelijk een hele reeks brieven en resoluties te 
doorploeteren alvorens er één document gevonden wordt dat handelt over de problematiek 
van de grote instroom van vluchtelingen in deze regio. Dit zorgt ervoor dat 
archiefonderzoek bijzonder tijdrovend is en op sommige momenten frustrerend. De 
uitspraak zoeken naar een naald in een hooiberg is zeker en vast van toepassing op dit 
onderzoek. 

1.2.1. Wereldlijke archieven 

De eerste belangrijke bron waar ik het wil over hebben is die op het hoogste niveau, de 
Staten-Generaal. Aangezien Staats-Vlaanderen direct bestuurd werd door de Staten-
Generaal is het archief van deze instelling een te overwegen bron. Toch heb ik besloten om 
mij voor het onderzoek naar de besluiten van de Staten-Generaal met betrekking tot de 
hugenoten in Staats-Vlaanderen te baseren op werk van J. De Hullu en J. Ab Utrecht 
Dresselhuis. Dit omdat een zoektocht doorheen de resoluties van de Staten-Generaal een 
maandenlang project zou zijn geweest waarbij resultaten niet konden gegarandeerd 
worden. De inventaris van het archief van de Staten- Generaal, (1431) 1576-1796 van 
N.M. Japikse alleen telt meer dan 1000 bladzijden. Daarenboven is het zo dat de resoluties 
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met betrekking tot Staats-Vlaanderen niet gescheiden zijn van de vele andere resoluties en 
enkel op microfilm kunnen worden geraadpleegd in Den Haag130. Hoewel de meeste 
volumes waarschijnlijk wel over een index beschikken lijkt het mij bijzonder onhandig om 
in deze grote pakken op zoek te gaan naar relevante informatie. De resoluties van de 
Staten-Generaal zijn immers slechts ontsloten en gedigitaliseerd tot en met het jaar 1630. 

Een tweede belangrijke bronnenreeks zijn de stukken die deel uitmaken van archieftoegang 
nummer zeven in het Zeeuws Archief Middelburg, het Vrije van Sluis. Ook in dit archief 
vond ik meerdere stukken die eventueel interessante informatie kunnen bevatten met 
betrekking tot het bestuur en de opvang van de grote groep nieuwkomers. Hieronder geef 
ik een overzicht van de door mij geraadpleegde stukken. Ik heb besloten om een selectie in 
tijd te maken en dieper in te gaan op een periode startend kort voor de herroeping van het 
Edict van Nantes en eindigend enkele jaren erna, 1682 tot en met 1700. Aangezien het 
ondanks deze selectie nog steeds over een bijzonder groot aantal documenten gaat is het 
belangrijk te vermelden dat ik niet alle brieven en besluiten één voor één getranscribeerd 
en vertaald heb. Ik heb ervoor gekozen om de documenten eerst snel te overlopen en als 
het ware schuin te doorlezen. Op basis van deze eerste lezing heb ik er vervolgens voor 
gekozen om dieper in te gaan op inventarisnummer 381, Stukken betreffende kerkelijke 
zaken van Groede, 1641-1794. In dit stuk zaten zowel documenten afkomstig van de 
Nederduitse kerk te Groede als van de Waalse kerk. Deze laatste bleken het meest 
bruikbaar voor dit onderzoek. In bijlage heb ik een overzicht toegevoegd van de 
voornaamste brieven afkomstig van de Waalse kerkenraad uit de periode 1679 tot en met 
1713 (bijlage 1). In dit overzicht staat het onderwerp vermeld en heb ik ook per brief een 
korte samenvatting geschreven. Ook inventarisnummer 14.1, Stukken ingekomen van de 
agenten te Brugge, Gent en ’s-Gravenhage bleken een aantal interessante brieven te 
bevatten. De brieven van 6 maart 1681, 11 maart 1682, 17 maart 1682 en 17 april 1682 
handelden over de mogelijkheid om de Franse vluchtelingen in West-Staats-Vlaanderen 
een aantal vrijheden toe te staan (cf. Infra deel II 7.7.). 

Archieftoegang nr.7. Het Vrije van Sluis 

 Inventarisnr. 5. 1608-1700 Stukken, ingekomen van de Staten-Generaal. 1608-
1795. 

 Inventarisnr. 10. Stukken, ingekomen van de Gecommitteerde Raden der Staten 
van Zeeland. 1672-1705. 

 Inventarisnr. 14.1. 1619-1689. Stukken, ingekomen van de agenten te Brugge, 
Gent, en ‘s-Gravenhage. 1619-1794. 

 Inventarisnr. 62.1. 1687-1761 Stukken, ingekomen uit Groede. 1670-1796. 

 Inventarisnr. 378. Stukken betreffende kerkelijke zaken van het Vrije in het 
algemeen. 1656-1771. 

 Inventarisnr. 381. Stukken betreffende kerkelijke zaken van Groede. 1641-1794. 

                                                 
130  Ik heb informatie ingewonnen over het archief van de Staten-Generaal bij Dr. David van der Linden. Hij 

deed tussen 2008 en 2012 onderzoek naar de hugenootse vluchtelingen in de Republiek 1680-1700. Ik 
heb mij dan ook gebaseerd op zijn ervaring die hij met mij gedeeld heeft via een e-mail op 12/03/2013. 
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Toegang zeven was niet de enige interessante toegang die ik gevonden heb in het Zeeuws 
Archief te Middelburg. Toegang 474, Verzameling J. De Hullu leverde tevens heel wat 
nuttige informatie op waar ik vervolgens mee aan de slag kon. In deze stukken van de hand 
van Johannes De Hullu, zelf afkomstig uit een hugenotengeslacht en bekend archivaris uit 
de eerste helft van de twintigste eeuw, was vooral inventarisnummer twaalf, Groede 
Collectanea, van belang. Dit stuk is een verzameling van notities een aantekeningen van 
De Hullu zelf. Het bevat dan ook transcripties van een groot aantal brieven en documenten 
maar ook bedenkingen van de bekende archivaris. Grote voordelen hiervan zijn dat alle 
informatie omtrent de hugenoten in Groede verzameld is in één werk en dat dit alles 
daarenboven vrij goed leesbaar is. Een nadeel is dat er geen vermeldingen zijn naar het 
originele archief en dat de brieven en besluiten nogal door elkaar staan.  

Archieftoegang nr. 474. Verzameling J. De Hullu 

 Genealogische en geschiedkundige aantekeningen en afschriften betreffende 
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. 1.1. Genealogie  

o Inventarisnr. 6. Genealogische aantekeningen van refugié's, alfabetisch 
gerangschikt, ongedateerd . 

 1.2. Aantekeningen en afschriften betreffende refugié's, Waalse gemeenten en 
emigranten 

o Inventarisnr. 12. "Groede Collectanea", aantekeningen alsvoren, 17de-19de 
eeuw. 

De volgende stukken zijn eveneens terug te vinden in het Zeeuws Archief Middelburg en 
zijn vooral nuttig gebleken bij het onderdeel over het aantal vluchtelingen in Groede. 
Interessant waren vooral de lijsten van Franse vluchtelingen in het Vrije van Sluis, 1685 en 
1686. In deze lijsten wordt er een overzicht gegeven van het aantal hugenoten dat in 1685 
en in 1686 naar Groede emigreerde. Daarnaast geven deze genealogische bronnen tevens 
een inkijk in het huwelijkspatroon van de leden van de Waalse kerk. Bij de bekendmaking 
van een verloving tussen twee mensen werd namelijk dikwijls vermeld vanwaar zij 
afkomstig waren. Op basis van deze informatie kunnen conclusies worden getrokken 
betreft de integratie en assimilatie met de lokale bevolking. 

Archieftoegang nr. 164   Verzameling Genealogische Afschriften (GA) 

 Inventarisnr. 806 Vrije van Sluis (nr. 384) 

Archieftoegang nr. 995   Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters 
(DTBL) 

 Inventarisnr. GRO-2 Doopregister Waalse Gemeente Groede, 1687 juni 8 – 
1796 augustus 21 

 Inventarisnr. GRO-5 Trouwregister Waalse Gemeente Groede, 1687 juni 15 – 
1796 januari 9 
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Tenslotte ben ik ook op zoek gegaan naar interessante bronnen op het lokale niveau, de 
gemeente Groede. Deze bevinden zich in het gemeentearchief Sluis in Oostburg. Hiervoor 
heb ik gebruik gemaakt van de “Inventaris van de archieven der gemeente Groede 1626-
1970 (1986)” van F. van der Doe en E.H. Heeringa131. Deze inventaris bestaat uit drie 
grote onderdelen waarvan enkel deel I en deel III van belang zijn voor dit onderzoek. Ik 
heb onderzoek gedaan in het archief van het dorpsbestuur, 1626-1795 (1796) en in de 
achtergelaten stukken, 1646-1810. Hieronder geef ik een schematisch overzicht van de 
stukken die ik heb geraadpleegd. Jammer genoeg heb ik amper enig resultaat gehaald uit 
het onderzoek in dit archief. Het is dan ook verbazend dat er zo weinig over de komst van 
de hugenoten in deze documenten terug te vinden is.  

Archief van het dorpsbestuur, 1626-1795 (1796) 

 Inventarisnr. 1 Resoluties van de ‘extraordinaire’ vergaderingen van de 
hoofdmannen en ingezetenen van Groede, 1699-1747, 1793 

 Inventarinr. 2 Ingekomen ordonnanties van baljuw, burgemeesters en schepenen 
van het College ’s Lands van den Vrijen, 1626-1744 

 Inventarisnr. 3 Ingekomen ordonnanties van het College ’s Lands van den Vrijen, 
de Raad van Vlaanderen, de Staten-Generaal en de Raad van State, 1669-1695 

 Inventarisnr. 4 Ingekomen ordonnanties van het College ’s Lands van den Vrijen, 
de Raad van Vlaanderen, de Staten-Generaal en de Raad van State, 1696-1715 

 Inventarisnr. 10 Register houdende afschriften van resoluties en ordonnanties van 
baljuw, burgemeesters en schepenen van het College ’s Lands van den Vrijen 
(1692, 1705, 1716-1720, 1725) en van plakkaten van de Staten-Generaal (1717, 
1720) 

 Inventarisnr. 12 Ingekomen besluiten van burgemeester en schepenen van het 
College ’s Lands van den Vrijen genomen op rekesten van de hoofdmannen 

 Inventarisnr. 13 Ingekomen extracten uit de notulen van de Staten-Generaal en de 
Raad van State, 1660, 1687, 1695, 1698, 1702, 1712, 1713, 1717, 1718, 1731, 
1733, 1742, 1789 

1.2.2. Kerkelijke archieven 

Het hoogste bestuursniveau op kerkelijk gebied relevant voor dit onderzoek was de 
Waalse synode 132 . Al de resoluties vastgelegd tijdens een synode werden door de 
secretaris neergeschreven, dit vormde het synodale boek133. Een kopie van deze resoluties 
werd naar alle betrokken kerken doorgestuurd, op deze manier kon elke Waalse kerk zijn 
eigen synodale boek bijhouden. De eerste publicatie van het synodale boek werd 
uitgegeven tussen 1896 en 1904 door de Commission de l’histoire des Eglises Wallonnes 
en droeg de titel “Livre Synodal contenant les articles résolus dans les Synodes des Eglises 
                                                 
131  HEERINGA (E.H.) EN VAN DER DOE (F.). Inventaris van de archieven der gemeente Groede 1626-1970 

(1986), Gemeente Oostburg, 1991, 225 p. 
132 Historici.nl, Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697, In: < 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/WaalseKerk1601-1697>, geraadpleegd op 20 mei 2013 
133  Historici.nl, Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697, In: < 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/WaalseKerk1601-1697>, geraadpleegd op 20 mei 2013 
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Wallonnes des Pays-Bas”134. Daarnaast werd er tevens door D.F. Poujol een overzicht 
gegeven van alle resoluties genomen tijdens de verschillende Waalse synodes in zijn werk 
Histoire et influence des Eglises Wallonnes dans les Pays-Bas135. Poujol hanteerde een 
zeer feitelijke aanpak waardoor zijn werk vooral een overzicht geeft van personen en 
gebeurtenissen maar waardoor de motivatie en reden achter de resoluties dikwijls verloren 
gaan136.  

Ik heb er dan ook voor gekozen om te werken met het “Livre des Actes des Eglises 
Wallonnes au Pays-Bas 1601-1697” van H.M. Posthumus Meyjes, H. Bots en J. 
Roelevink137. Deze publicatie bevat het Livre des Actes van de Waalse Synode met de acta 
van de Waalse kerken en de acta van de gedeputeerden van de synode die instonden voor 
de uitvoering van de beslissingen genomen tijdens de Waalse synodes138. Daarnaast zijn 
ook een groot aantal afschriften uit stukken opgenomen die ondertussen verloren zijn 
gegaan. Op deze manier vormt dit werk een soort centrale bron voor de Waalse kerken in 
de Republiek. Het is daarenboven online raadpleegbaar op de website historici.nl waar je 
kan zoeken op termen. Om die reden lijkt dit werk het meest geschikt om op een efficiënte 
wijze aan onderzoek te doen. 

Hoewel er regelmatig een vermelding is van het dorp Groede blijkt dit dikwijls te gaan 
over irrelevante zaken. De voornaamste informatie gevonden in het Livre des Actes 
handelt over de oprichting van een zelfstandige Waalse kerk in Groede en over de 
invulling van een vacante predikantsplaats (bijlage 2). 

1.3. Stand van het onderzoek vandaag 

De literatuur met betrekking tot de hugenoten in de Republiek is uitgebreid139. Literatuur 
met betrekking tot de hugenoten in Staats-Vlaanderen is daarentegen vrij schaars en vaak 
gedateerd. In onderstaande tekst zal ik een kort overzicht geven van een aantal belangrijke 
werken waar ik mij al dan niet op gebaseerd heb. Daarnaast zal ik ook stilstaan bij een 
aantal auteurs die reeds gepubliceerd hebben over de opvang of integratie van de 
hugenoten in Staats-Vlaanderen. Ik heb ervoor gekozen om deze besprekingen relatief 
beperkt te houden aangezien dit geen literatuurstudie was maar een onderzoek gebaseerd 
op een onderzoeksvraag. Toch kan dankzij deze schets van de huidige stand van het reeds 
gevoerde onderzoek een duidelijk beeld gegeven worden van de mijns inziens voornaamste 
literatuur met betrekking tot dit thema. 

                                                 
134  COMMISSION DE L’HISTOIRE DES EGLISES WALLONNES. Livre Synodal contenant les articles résolus dans 

les Synodes des Eglises Wallonnes des Pays-Bas, Nijhoff, Den Haag, 1896-1904, 2 vol 
135  D.F. POUJOL. Histoire et influence des Eglises Wallonnes dans les Pays-Bas, Librairie Fischbacher, Paris, 

1902, 424 p. 
136  Historici.nl, Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697, In: < 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/WaalseKerk1601-1697>, geraadpleegd op 20 mei 2013 
137  H. BOTS, G.H.M. POSTHUMUS MEYJES EN J. ROELEVINK. Livre des Actes des Eglises Wallonnes au Pays-
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Een van de weinige studies met betrekking tot de hugenoten in Zeeland is het werk “De 
Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor en na de herroeping van het Edict van Nantes.” Van 
J. Ab Utrecht Dresselhuis, gepubliceerd in het jaar 1848. Hoewel dit werk uitgebreid 
ingaat op het bestuur ten aanzien van deze Waalse gemeenten heb ik ervoor gekozen om 
het slechts in beperkte mate te gebruiken. Bij het lezen van het werk wordt het al snel 
duidelijk hoe gedateerd het eigenlijk is. Het taalgebruik is achterhaald maar veel 
belangrijker is het, naar mijn mening, gebrek aan een neutraal standpunt van de auteur. De 
besluiten genomen door de gezagsdragers van de Republiek worden in die mate 
opgehemeld dat het lezen van een dergelijke lofzang bij elk historicus vragen oproept. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn; “ tevens wordt hen (de vluchtelingen) een nieuw 
Vaderland aangeboden, ten einde hun te doen vergeten dat zij slechts vreemdelingen 
waren140”, “Men kan dus den toenmalige Staten van Zeeland niet te laste leggen, dat zij het 
goede werk der Christelijk liefde slechts ten halve deden141” en dergelijke. Dit werk was 
wel nuttig wat betreft de genomen maatregelen met betrekking tot de verloning en 
aanstelling van de Waalse predikanten maar een kritische kijk bleef ook voor dit 
onderwerp noodzakelijk. 

Andere werken die eveneens geschreven zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn 
de verschillende publicaties van J. De Hullu. Deze archivaris heeft zich verdiept in de 
Waalse gemeenten in westelijk Staats-Vlaanderen en produceerde een hele reeks artikelen 
die zeer bruikbaar zijn gebleken. De Hullu heeft zelf veel archiefonderzoek uitgevoerd en 
dat is duidelijk in zijn werk. Om die reden waren zijn artikels een bijzonder nuttige 
aanvulling bij mijn eigen archiefonderzoek. Daarnaast heeft hij tevens aandacht voor de 
verschillende vluchtfases en de opvang van de hugenoten in Staats-Vlaanderen. De Hullu 
zijn werk biedt heel wat antwoorden op feitelijke vragen, zo geven zijn artikels duidelijk 
weer wanneer de hugenoten arriveerden, welke beroepen zij voornamelijk deden, waar zij 
zich vestigden en welke maatregelen getroffen werden naar aanleiding van de komst van 
deze vluchtelingen.  

Bijzonder interessant was het om deze feitelijke informatie uit de artikels van De Hullu 
naast het meer recente werk van P.J. van Cruyningen “Behoudend maar buigzaam” te 
plaatsen. Dit werk gepubliceerd in 2000 was van Cruyningen zijn proefschrift aan de 
Universiteit Wageningen en staat stil bij de economische evoluties binnen Staats-
Vlaanderen. De evoluties en verhoudingen besproken in dit werk geven een beeld van de 
economische situatie waarin Staats-Vlaanderen zich bevond op het moment dat de 
hugenoten zich in deze regio vestigden. Hierdoor kunnen een aantal vragen beter 
beantwoord worden en kunnen evoluties diepgaander geanalyseerd worden.  

Een andere recent artikel is te vinden in het verzamelwerk “Archief 2011” in de 
Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het artikel 
“De Franse vluchtelingen in West-Zeeuws-Vlaanderen, hun assimilatie en taalgebruik” van 
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de hand van Lo van Driel bleek een aantal interessante inzichten te bevatten wat betreft het 
feit dat veel hugenoten die kozen voor Staats-Vlaanderen reeds bij hun aankomst in deze 
regio tweetalig waren. 

Tenslotte zijn voor dit onderzoek tevens een aantal artikels gebruikt die gepubliceerd zijn 
in verzamelwerken van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze artikels 
zijn dikwijls de enige werken waar op een dergelijke manier ingegaan wordt op typische 
eigenschappen van de regio. Hierbij heb ik zoals steeds getracht alle informatie te toetsen 
aan andere artikels en heb ik rekening gehouden met de wetenschappelijke achtergrond 
van de auteurs. Aangezien de informatie vrij schaars is zijn deze artikels zeer nuttig 
gebleken voor dit onderzoek. Ik heb daarenboven de indruk dat zij met veel zorg en 
onderzoek tot stand zijn gekomen. Een van deze artikels is “Het Land van Groede, 
staalkaart van de landschapsevolutie in de Zwinstreek” van de hand van W. Wintein. 
Wintein heeft aardrijkskundige wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Gent en was 
voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde in West-Vlaanderen. Zijn artikel was 
vooral interessant wat betreft de evoluties van het dorp Groede. Dankzij het grote aantal 
kaarten en schetsen werden de verschillende inpolderingen doorheen de tijd duidelijk. 

Een ander boeiend artikel draagt de titel “De levensgeschiedenis van Isaak du Flo, 
schoolmeester in Groede” van L. van Driel en H. Uil. Van Driel studeerde Nederlandse 
Taal- en Letterkunde en promoveerde in de taalwetenschap en Uil is huidig 
gemeentearchivaris van de gemeente Schouwen-Duiveland. Dit artikel voegt een aantal 
boeiende inzichten toe wat betreft het taalgebruik van de hugenoten in Staats-Vlaanderen. 
Daarnaast kunnen uit de carrière van de broers du Flo conclusies getrokken worden met 
betrekking tot de assimilatie van de hugenoten.  

De hierboven besproken artikels en auteurs schetsen een beeld van de voor deze 
masterscriptie belangrijke werken. Heel wat inzichten zijn het gevolg van het samenleggen 
van informatie verzameld in deze werken.  
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2. Datering komst hugenoten naar Staats-Vlaanderen 

Dat er in de loop van de zeventiende en begin achttiende eeuw een groep hugenoten naar 
Staats-Vlaanderen is gekomen om daar een nieuw bestaan op te bouwen staat buiten kijf. 
Zoals reeds blijkt uit deel één speelde  de vervolging van de protestanten en de herroeping 
van het Edict van Nantes hierbij een grote rol. De beslissing van Lodewijk XIV om op 
17 oktober 1685 het Edict van Fontainebleau uit te vaardigen en op deze manier het 
gereformeerde geloof te verbieden, deed vele protestanten ervoor kiezen om Frankrijk te 
ontvluchten142. Wanneer we ons de vraag stellen op welk moment deze hugenoten besloten 
om te emigreren is het jaartal 1685 te kort door de bocht. Er speelden tevens andere 
factoren mee die ervoor gezorgd hebben dat er op bepaalde momenten grote groepen 
hugenoten besloten om weg te trekken uit hun thuisland Frankrijk. Hieronder wordt er 
dieper ingegaan op deze cruciale momenten. 

2.1. Drie fases 

De herroeping van het Edict van Nantes was absoluut niet de enige bepalende factor. Het 
blijkt bij nader onderzoek zelfs mogelijk om drie grote fases van instroom in Staats-
Vlaanderen waar te nemen namelijk 1685, 1697 en 1713143. Deze vallen te verklaren door 
dieper in te gaan op de politieke ontwikkelingen binnen Frankrijk. De buitenlandse relaties 
en dan vooral de vijandigheden hadden vaak een invloed op het binnenlandse bestuur en 
dus op de situatie van de hugenoten. Daarenboven zorgden de verschillende 
vredesverdragen regelmatig voor een aanpassing van de grenzen van het Franse rijk 
waardoor sommige regio’s plots onder gezag van de Franse koning kwamen. Een 
aanpassing van het religieuze bestuur had in sommige gevallen een nieuwe 
vluchtelingenstroom tot gevolg. 

Hoewel deze drie jaartallen extra in het licht geplaatst worden omwille van de grote 
groepen vluchtelingen spreekt het voor zich dat er eveneens kleine groepen of individuen 
Staats-Vlaanderen bereikten op andere momenten. De keuze om in deze masterscriptie 
onderzoek te doen naar de periode 1685-1715 is gebaseerd op de grote aantallen hugenoten 
die voornamelijk in deze periode naar Staats-Vlaanderen zijn uitgeweken144. Hierbij mag 
niet uit het oog verloren worden dat er reeds voor 1680 een behoorlijk aantal protestanten, 
vaak uit de Zuidelijke Nederlanden, ervoor kozen om zich in Staats-Vlaanderen te vestigen 
(cf. Infra deel II 4.7.). 
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2.1.1. 1685 

Hoewel hier de nadruk wordt gelegd op het jaar 1685 is het belangrijk te beseffen dat de 
Franse protestanten reeds geruime tijd voor dat jaar het slachtoffer waren van allerlei 
maatregelen. De beperkingen die stelselmatig toenamen en vooral de dragonnades en 
inkwartieringen vanaf de jaren tachtig van de zeventiende eeuw zorgden ervoor dat 
sommigen ervoor kozen naar de Republiek uit te wijken 145 . Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat bij het begin van 1685, nog voor de herroeping van het Edict van 
Nantes, reeds een grote groep vluchtelingen arriveerde in Staats-Vlaanderen146.  

Uiteindelijk werd het Edict van Nantes op 17 oktober 1685 herroepen door de 
uitvaardiging van het Edict van Fontainebleau147. Hierdoor verloren de Franse protestanten 
officiële erkenning en werd de gereformeerde religie verboden148. Predikanten hadden de 
keuze, zij moesten zich bekeren of het land binnen de veertien dagen verlaten. Voor de 
aanhangers van het gereformeerde geloof werd het zelfs verboden om te emigreren, hun 
keuze was dus beperkt: vluchten, bekeren of leven in de illegaliteit.  

Zoals reeds in de inleiding werd aangehaald waagden zo een 25% van alle protestanten in 
Frankrijk hun kans en zochten hun geluk ergens anders (cf. Supra deel I 1.1.)149. Velen 
volgden daarbij hun predikant of familie en vrienden die reeds voor de herroeping 
Frankrijk verlaten hadden150. Wanneer we specifiek kijken naar Staats-Vlaanderen zien we 
dat de hugenoten die rond 1685 aankwamen bijna allemaal afkomstig waren uit de 
gemeenten Guînes en Marck, beide in de buurt van Calais (cf. Infra deel II 5.1.)151 . 
Volgens sommige bronnen zouden in het jaar 1685 alleen ongeveer 500 hugenoten 
toegekomen zijn in het westelijk deel van Staats-Vlaanderen152 . Ook in de jaren die 
volgden op 1685 sijpelden de hugenoten Staats-Vlaanderen binnen153. Zo koos de familie 
Benteijn in 1693 voor Groede 154 . Zij waren afkomstig uit het nabij Lille gelegen 
Wambrechies. Vaak was het zo dat één familielid de omgeving reeds was komen 
verkennen om pas daarna de rest van de familie te laten overkomen155. 

2.1.2. 1697 

Een tweede grote groep hugenoten arriveerde in Staats-Vlaanderen eind 1697 en begin 
1698, na de Vrede van Rijswijk. Dit vredesverdrag maakte een einde aan de Negenjarige 
Oorlog die woedde tussen de Liga van Augsburg en Frankrijk156. De alliantie tussen 
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Spanje, het Heilig Roomse Rijk, Zweden, Engeland en de Republiek trachtte op deze 
manier de opgang van Lodewijk XIV in te perken. Door de dreiging op buitenlands gebied 
was de geloofshaat tegen de hugenoten enigszins gematigd maar zodra er een einde kwam 
aan deze buitenlandse vijandigheden werd de aandacht weer op het binnenlandse gevaar 
gericht157. De toename van de vervolging en onderdrukking van de hugenoten resulteerde 
in een nieuwe vluchtelingenstroom richting Staats-Vlaanderen.  

Dit blijkt duidelijk uit een rekest van de Waalsche Synode aan de Staten-Generaal op 
22 september 1698158. De Waalsche Synode wees de Staten-Generaal op het feit dat de 
situatie van de protestanten in Frankrijk opnieuw was verslechterd. De Franse koning had 
de persecutie terug verscherpt sinds het vredesverdrag. Daarnaast vermeldde de Waalsche 
Synode eveneens dat er een nieuwe groep vluchtelingen van allerlei leeftijd en stand naar 
het Vrije was uitgeweken en dat deze groep nog elke dag groeide159. 

Het grootste deel van deze vluchtelingen zou zich gevestigd hebben in en rond 
Oostburg160. Dit blijkt uit het voorjaarsverbaal van de gecommitteerden van de Raad van 
State naar Vlaanderen van 1698 waarin de toenemende vlucht van broeders uit Walenland 
en Frankrijk naar Oostburg vermeld wordt. Een van de in 1698 uitgeweken refugiés was 
Pierre Hennequin, zijn vrouw Marie Le Leu en hun zes kinderen. Zij waren afkomstig uit 
Herlies in de omgeving van Lille en vestigden zich onder Heille in de buurt van Sluis161. 

2.1.3. 1713 

Een laatste belangrijke fase in de vluchtelingenstroom van de protestanten uit Frankrijk 
richting Staats-Vlaanderen ving aan in 1713 162 . Hierbij speelde de Spaanse 
Successieoorlog die van start ging in 1702 een cruciale rol. Deze strijd om de Spaanse 
kroon uit handen te houden van de Franse vorst leidde tot een aantal grenswijzigingen in 
de Zuidelijke Nederlanden, de Republiek en Frankrijk163. Zo werden Brugge en Gent in de 
eerste helft van 1708 veroverd door het Franse leger 164 . De Fransen wilden deze 
verovering veilig stellen door verder op te trekken richting Oudenaarde maar daar stootten 
zij op hevige tegenstand van het Engels-Nederlandse leger onder leiding van Marlborough.  

De slag bij Oudenaarde eindigde in een enorme nederlaag voor het Franse leger. In 
december 1708 werden Brugge en Gent bevrijd van vijandelijke troepen en werd Lille 
belegerd door het Engels-Nederlandse leger. Deze bezetting van Noord-Franse gebieden 

                                                 
157  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 60 
158  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 61 + DE HULLU (J.). Ter 

herinnering aan de naar Westelijk Staats-Vlaanderen uitgeweken Hugenoten: gedachteniswoord 
uitgesproken in de hervormde kerk te Oostburg op 1 mei 1913, Dieleman, Breskens, 1913, p. 3 

159  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 61 
160  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 61 
161  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 61 
162  L. Van Driel, De Franse vluchtelingen, p. 62 + J. De Hullu, Ter herinnering aan, p. 3 en p. 18 + VAN 

CRUYNINGEN (P.J.). Behoudend maar buigzaam: boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850, 
Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afdeling agrarische geschiedenis, 2000, P.J. p. 29 

163  L. Van Driel, De Franse vluchtelingen, p. 62 
164  L. Van Driel, De Franse vluchtelingen, p. 62 



 40

had op religieus vlak een grote impact165. Door de bezetting van Lille, de stationering van 
een garnizoen aldaar en vooral de aanwezigheid van twee predikanten, een 
Nederlandstalige en een Franstalige, kwamen de inwoners van Lille en omgeving die reeds 
vroeger sympathie zouden gehad hebben voor het gereformeerde geloof, in contact met het 
protestantisme 166 . Het duurde dan ook niet lang alvorens er in Den Haag berichten 
aankwamen van een grote groep personen die zich wilden bekeren tot het gereformeerde 
geloof. De grote van deze groep was onduidelijk, er deden geruchten de ronde dat het over 
4000 personen zou gaan. De Waalsche Synode wilde op de hoogte gebracht worden van de 
werkelijke aantallen en verzocht de Raad van State om op onderzoek te gaan167. 

Den Haag stuurde een van zijn eigen Franse predikanten, Ds. Jacques Chion, naar Lille om 
uit te zoeken of er inderdaad 4000 personen lid wilden worden van de gereformeerde 
geloofsgemeenschap168. Het bleek een overdreven schatting maar desalniettemin waren er 
toch heel wat geïnteresseerden. Chion beschrijft het grote aantal toehoorders dat elke 
zondag de dienst in de garnizoenskerk kwam bijwonen. Uiteindelijk stelde hij een lijst 
samen waaruit bleek dat er 846 personen, allen afkomstig uit Quesnoy-sur-Deule en 
omgeving, het Roomse geloof inruilden voor trouw aan de gereformeerde religie169. Vanuit 
Lille verspreidde het protestantisme zich naar de omliggende gebieden, zo waren er zowel 
te Rongy in de buurt van Doornik als te Armentières in 1711 reeds 450 personen 
overgestapt naar het gereformeerde geloof170. Aangezien Lille en omgeving nu onder het 
bestuur van de Republiek viel werden er op een hoog tempo kerken gebouwd, predikanten 
aangesteld en schoolmeesters benoemd. De Roomse geestelijkheid was hier 
vanzelfsprekend niet tevreden mee. 

Voorheen hadden heel wat mensen zich niet durven aansluiten bij het protestantisme uit 
vrees voor vervolging maar nu bleek hoevelen eigenlijk waren ‘overgelopen’. De 
aartsbisschop van Kamerik, Fénélon, meldde in 1711 dan ook aan de paus dat sinds de 
overname door de Republiek blijkt hoevelen besmet zijn door het protestantisme. Hij 
vreest zelfs dat de ketterij, zoals hij het zelf noemt, het katholieke geloof in deze gebieden 
zou uitroeien171. Deze vrees bleek evenwel nodeloos want vanaf 1712 was het Franse leger 
opnieuw in opmars. Uiteindelijk werd in 1713 besloten om vredesonderhandelingen te 
starten. In april van datzelfde jaar werd de Vrede van Utrecht ondertekend waardoor Lille 
en omstreken terug in het bezit van Frankrijk kwamen172. Hierdoor kwam er onmiddellijk 
een einde aan de hervormde gemeenten die in de loop van de voorbije jaren onder het 
bewind van de Republiek waren ontstaan173. 
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Aangezien deze gebieden opnieuw in Franse handen waren gevallen stonden de 
nieuwbakken hugenoten nu voor dezelfde keuze als hun geloofsgenoten in 1685, bekeren 
of wegvluchten174. Velen van de hugenoten uit Lille en Armentières besloten om elders 
hun bestaan op te bouwen waar zij in alle vrijheid het protestantisme konden aanhangen. 
De Hullu heeft het over meer dan 400 huisgezinnen. Hierbij hadden zij af te rekenen met 
een aantal belemmeringen175.  

Een eerste probleem was de keuze van het gastland. In eerste instantie wierpen de meesten 
hun blik op Pruisen, de Pruisische vorst bood namelijk zelfs aan om hen een aantal 
privileges te gunnen en financieel in te staan voor de overtocht vanuit Amsterdam. Toch 
dienden de vluchtelingen af te stappen van dit idee want in februari 1713 overleed de 
Pruisische vorst. Zijn opvolger was de hugenoten minder goed gezind en wou enkel 
diegene welkom heten die over genoeg middelen beschikten om zelf de overtocht en 
vestiging te bekostigen176. Nu weigerden de gegoeden in te gaan op dit voorstel aangezien 
de meesten onder hen landbouwers waren en de diensten van de minder gegoeden 
noodzakelijk achtten. 

Een tweede hindernis waar de emigranten rekening mee dienden te houden was het 
ongeldig verklaren van verkopen. Ondanks het feit dat de Staten-Generaal bij de 
vredesonderhandelingen had weten te bekomen dat de bewoners van de gebieden die terug 
aan Frankrijk werden gegeven het recht hadden om te verhuizen binnen het jaar en zelf 
over hun eigendommen te beschikken, zorgde de vrees voor een ongeldigverklaring voor 
een gebrek aan kopers177 . Uiteindelijk kozen velen ervoor om naar Westelijk Staats-
Vlaanderen uit te wijken. De meesten onder hen vestigden zich in Groede en Cadzand178.  

Het spreekt voor zich dat ook na 1713 hugenoten naar Staats-Vlaanderen trokken op zoek 
naar religieuze tolerantie. Doorheen de volledige achttiende eeuw bleven er vluchtelingen 
binnensijpelen179. Dit natuurlijk in veel kleinere getale dan in 1685, 1697 en 1713 waar het 
met honderden tegelijk was en er dus eerder sprake was van volksverhuizingen op kleine 
schaal. 

2.2. Conclusie 

Wanneer we kijken naar de stroom van hugenoten richting Staats-Vlaanderen zien we dat 
er drie opvallende fases waren waarop de aantallen hugenoten bijzonder hoog lagen 
namelijk 1685, 1697 en 1713. Wanneer er dieper ingegaan wordt op de politieke 
omstandigheden in Frankrijk wordt het al snel duidelijk waarom die drie momenten zo een 
groot effect hadden op de Franse leden van het gereformeerde geloof. De binnenlandse en 
buitenlandse politiek van Frankrijk speelde, wat de vluchtmomenten betreft, duidelijk een 
cruciale rol. 
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In 1685 werd het Edict van Nantes herroepen, hierdoor konden de Franse protestanten hun 
geloof niet meer aanhangen in de legaliteit. Dit zorgde voor een eerste grote uitstroom. 
Vervolgens kwam er een periode van relatieve rust in de vervolging van de protestanten in 
Frankrijk tijdens de Negenjarige Oorlog. Na het tekenen van de Vrede van Rijswijk in 
1697 namen de persecutiemaatregelen in Frankrijk opnieuw toe waardoor een tweede grote 
vluchtelingenstroom op gang kwam. Tenslotte zorgde het verloop en het einde van de 
Spaanse Successieoorlog voor een laatste massale uitwijking. Hierbij speelde de 
verschuiving van het bestuur over Lille en omgeving een belangrijke rol. Tijdens de korte 
periode waarop deze gebieden onder het bewind van de Republiek kwamen verspreidde 
het protestantisme zich als een lopend vuurtje. Wanneer deze gebieden in 1713 terug in 
handen van Lodewijk XIV kwamen, maakte hij al snel een einde aan de pas gevormde 
gereformeerde gemeenten. Hoewel de leden pas recentelijk geconverteerd waren, bleven 
zij toch heel trouw aan hun religie en beslisten velen onder hen naar Staats-Vlaanderen te 
trekken. 

Hoewel deze drie scharniermomenten resulteerden in vluchtelingen richting de Republiek 
hadden zij ook een invloed op de verschillende gemeenten in Staats-Vlaanderen. Dat blijkt 
duidelijk uit het rekest van de Waalsche Synode aan de Staten-Generaal op 
22 september 1698 (cf. Supra deel II 2.1.2.). Gemeenten zoals Groede, Oostburg en 
Cadzand zagen duidelijk een vermeerdering van het aantal hugenootse vluchtelingen op 
desbetreffende momenten.  
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3. Welke vluchtroute bracht de vluchtelingen naar Staats-Vlaanderen 

De vlucht zelf was een riskante onderneming die vaak zeer duur en risicovol was180.  Het 
zal dan ook niet verbazen dat er weinig informatie beschikbaar is wat betreft de 
verschillende vluchtroutes. Aangezien het voor de Fransen verboden was weg te vluchten 
gebeurde alles illegaal, hierdoor is er weinig archiefmateriaal voor handen. Veel van de 
beschikbare literatuur behandelt de vluchtroutes naar de grote steden van de Republiek. 
Toch zal ik hier trachten te kenschetsen welke weg de vluchtelingen naar westelijk Staats-
Vlaanderen hebben moeten afleggen.  Dit weliswaar zeer beperkt aangezien mijn 
onderzoeksvragen dieper ingaan op de assimilatie van de groep hugenoten en de 
aanpassingen gemaakt door het lokale bestuur en de bevolking. 

Vluchten kon op allerlei manieren, men kon via de zee trachten te ontsnappen door zich te 
verkleden als vissers, door een beroep te doen op smokkelaars of door aan boord te gaan 
van buitenlandse boten181. Ook zij die vluchtten over land maakten gebruik van een hele 
reeks listen en hulpmiddelen om veilig op de plaats van bestemming te raken. Welke route 
men ook koos, vluchten was een risicovolle onderneming waarbij velen dienden af te 
rekenen met extreme vermoeidheid en ziekte.  

Hoe risicovol het was voor de vluchtelingen blijkt uit de straffen die zij konden krijgen 
wanneer zij gevat zouden worden182. Dikwijls werden de betrapte vluchtelingen levenslang 
gevangen gezet en opgesloten in duistere kerkers maar zij konden als straf ook 
tewerkgesteld worden op galeien waar zij als slaven harde arbeid moesten verrichten. De 
Franse overheid ging actief op zoek naar vluchtelingen door zowel aan de landsgrenzen als 
aan de kusten controleposten te plaatsen. Toch bleek de controle scherper aan de 
landsgrenzen omdat die makkelijker af te zetten waren met wachtposten. De refugiés 
hadden de keuze, zij konden zowel over land als over zee een weg zoeken naar een veiliger 
oord. Voor de protestanten afkomstig uit de omgeving van Calais lijkt de keuze om over 
zee te gaan voor de hand liggend maar ook hier moesten zij rekening houden met een 
aantal valkuilen183. Sommige van de schippers, vooral dan zij met een affiniteit voor het 
rooms-katholicisme zoals veel van de schippers van Engelse en Ierse afkomst, leverden de 
vluchtelingen die hen vaak hadden betaald voor de overtocht uit aan hun vervolgers. 
Daarnaast werden alle schepen grondig gecontroleerd op verstekelingen, de refugiés 
moesten zich dan ook dikwijls verbergen in vaten, tussen kolen, enz. 184 . De 
omstandigheden op de schepen waren vaak zeer penibel, storm, gebrek aan water en 
voedsel, zeerovers, geen sanitaire voorzieningen, enz. maakten dat velen niet of halfdood 
op hun bestemming aankwamen185. Daarnaast waren zij ook financieel gepluimd aangezien 
men aanzienlijke bedragen diende te betalen voor de ontsnapping, tot 8 000 francs186.  
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Ook voor de vlucht over land moest men dikwijls een groot bedrag neertellen187. Heel wat 
van de wachters lieten zich voor riante bedragen omkopen of gidsen vroegen veel geld om 
een groep gereformeerden te begeleiden op hun tocht188. Er werd gebruik gemaakt van een 
aantal listen om uit Frankrijk te ontsnappen. Zo verkleedden sommige protestanten zich in 
een groep rooms-katholieken die een soort bedevaartstocht hielden, anderen vermomden 
zich als soldaten die op weg waren naar hun garnizoen. Nog anderen kozen ervoor om te 
reizen langs kleine verafgelegen wegen, vaak enkel ’s nachts en in de slechtste 
weersomstandigheden opdat zij niet zouden betrapt worden. Hierdoor moesten zij vaak 
lange afstanden in zeer moeilijke omstandigheden afleggen. Deze vluchtelingen waren dus 
net zoals diegene die over zee kwamen vaak heel erg afgetakeld en hadden veel van hun 
vermogen kwijtgespeeld. 

Uit het verzoek van François de la Resseguerie, vluchteling afkomstig uit Mont-Michel, 
aan de gecommitteerden van de Staten-Generaal op 9 juli 1686 blijkt hoe moeizaam en 
duur vluchten was. Hij verhaalt de ervaringen van zijn vrouw en oudste dochter hun tocht 
naar Aardenburg. Eerst hadden zij zich gedurende zes lange maanden moeten verstoppen 
om vervolgens via Engeland naar Staats-Vlaanderen te kunnen komen189 . Zij hebben 
daarvoor zeshonderd francs moeten neertellen, een bedrag dat de la Resseguerie zeer groot 
noemt. Naast zijn vrouw en dochter had de la Resseguerie nog eens vier kinderen in 
Frankrijk moeten achterlaten, zij hoopten op een kans om weg te komen en te ontsnappen 
aan de vervolgingen. 

Uit dit alles kunnen we concluderen dat ervoor kiezen om weg te vluchten uit Frankrijk 
een risicovolle en vaak dure onderneming was. Families hadden niet alleen af te rekenen 
met gevaarlijke omstandigheden maar moesten dikwijls opsplitsen om de overtocht te 
maken.  
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4. Waarom kozen de vluchtelingen voor Staats-Vlaanderen 

In  dit onderdeel zal dieper worden ingegaan op de specifieke kenmerken van de dorpen in 
Staats-Vlaanderen waar de hugenoten zich tussen 1685 en 1715 vestigden. Door een 
overzicht te geven van de politieke en economische situatie van dit gebied worden de 
mogelijkheden met betrekking tot werkgelegenheid en huisvesting onmiddellijk een pak 
duidelijker.  

Hierbij dient rekening gehouden te worden met een aantal lange termijn kenmerken zoals 
de geografische en klimatologische omstandigheden maar eveneens met invloeden op 
middellange en korte termijn. De combinatie van de geografische kenmerken, de 
economische cycli en een aantal evenementiële factoren zoals oorlogen en natuurrampen 
bepaalden de specifieke situatie waarin de komst van de hugenoten dient geplaatst te 
worden. Op deze manier kunnen een aantal pull-factoren van Staats-Vlaanderen 
geanalyseerd worden. 

Aangezien de hugenoten religieuze vluchtelingen waren spreekt het voor zich dat het 
belijden van hun geloof van cruciaal belang was. Een goede religieuze beleving in het 
gastland was een sine qua non voor zij die wegvluchtten voor de vervolging door Lodewijk 
XIV. Om die reden is het belangrijk om dieper in te gaan op de aanwezigheid en de 
vorming van de Waalse kerken in de verschillende Staats-Vlaamse gemeenten. Hiervoor is 
het noodzakelijk om een ruimer tijdskader te hanteren dan de periode 1685-1715. De 
meeste van de Waalse kerken hadden immers een geschiedenis achter zich bij de aankomst 
van de stroom nieuwe aanhangers.  

4.1. Eind zestiende-eeuwse evoluties 

Typerend voor de westelijke gebieden van Staats-Vlaanderen is de strijd tegen het water190. 
Dit moeizaam gevecht was een constante waarbij het zilte water meer dan eens de 
overwinning haalde. Hoewel natuurrampen zoals de Sint-Elisabethsvloed van 1404 
dikwijls de bedijkingen vernielden waren het toch vooral de inundaties die tussen 1583 en 
1604 uitgevoerd werden die voor de grootste schade zorgden191. Om de omgeving van 
Sluis te beschermen tegen het vijandelijke Spaanse leger besloot men in 1583 om de dijken 
door te steken en de regio op die manier onder water te zetten192 . Toch bleek deze 
verdediging onvoldoende want zowel Sluis als Brugge werden in respectievelijk 1584 en 
1587 veroverd. De inundaties en de plunderende troepen hadden tot gevolg dat het 
platteland in de omgeving van deze twee steden volledig vernield raakte en een groot deel 
van de bevolking wegvluchtte193. Dit leidde dan weer tot meer doorgebroken dijken, soms 
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door kwaad opzet, soms door verwaarlozing. Toch zouden vooral de militaire inundaties 
die op een systematische wijze gebeurden de meeste schade hebben veroorzaakt194. 

Zo kwam het dat er rond 1590 ongeveer 90% van het westen van Staats-Vlaanderen onder 
water stond. Heel wat gebieden werden hierdoor onbewoonbaar, enkel Cadzand, een paar 
hoger gelegen gebieden ten zuiden van Aardenburg en een aantal versterkte steden waren 
nog bewoonbaar195. De eens zo welvarende landstreek was omgetoverd in een doolhof van 
slikken en schorren; huizen en kerken veranderden in ruïnes.  

Om dit gebied opnieuw bewoonbaar te maken diende men de dijken te herstellen en het 
water te verdrijven. De eerste pogingen hiertoe werden ondernomen rond 1600 maar 
wanneer prins Maurits Sluis wist te herveroveren besloot hij om de dijken opnieuw door te 
steken196. Dit om het pas veroverde gebied veilig te stellen. Door deze inundatie van 1604 
kwam een bijzonder groot gebied van Staats-Vlaanderen onder water te staan, het water 
zou zelfs Eeklo bereikt hebben197 . Deze tweede grote onderwaterzetting had voor de 
bewoners rampzalige gevolgen, heel wat mensen trokken dan ook weg op zoek naar een 
droger bestaan. Toch hadden deze overstromingen ook positieve gevolgen. 

4.2. Economische gevolgen van de overstromingen 

Het zeewater heeft een grote invloed gehad op de economische situatie van het westelijke 
deel van Staats-Vlaanderen. Voor de overstromingen was de bodem van dit gebied 
namelijk slechts matig geschikt voor de landbouw 198 . Dit blijkt uit onderzoek naar 
gebieden die niet onder water zijn komen te staan zoals de Veerhoekpolder nabij Oostburg. 
Zij zijn dus niet beïnvloed door de inundaties en navolgende onderwaterzettingen. De 
bodem van deze gebieden bestaat uit klei op veen. De kalkarme en zware klei maakt dat de 
grond heel moeilijk te bewerken is 199 . Daarenboven heeft men gedurende de 
middeleeuwen vaak de onderliggende veenlaag afgegraven waardoor de grond eveneens 
een slechte doorlaatbaarheid heeft200. Dit alles had tot gevolg dat deze grond zeer weinig 
geschikt was voor akkerbouw. Hier brachten de eind zestiende-eeuwse overstromingen 
verandering in.  

Naast de vanzelfsprekende nadelen hadden de overstromingen ook een groot voordeel, 
nadat het zoute water was weggetrokken bleef er een laag kalkrijke klei achter201. Hierdoor 
werd de bodem een pak vruchtbaarder en kreeg hij een kruimelige structuur, dit zorgde 
voor een ondergrond die veel meer geschikt was voor de akkerbouw. Daarnaast was de 
bodem, door de overdekking met een dikke laag klei, eveneens geëgaliseerd. Dit maakte de 
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bewerking van de grond een pak eenvoudiger voor de landbouwers. Een derde positief 
gevolg van de overstromingen was de relatieve verhoging van de polders door de klei-
afzetting202. Dit vergemakkelijkte de afwatering.  

Dat de overstromingen een aantal voordelen hadden is bij deze duidelijk maar er waren 
ook negatieve gevolgen die dienen belicht te worden. Naast natuurlijk de ontvolking en 
verwoesting van het gebied was er eveneens het probleem van de zoutafzetting203. Na de 
herdijking bleef er heel wat zout achter in de bodem. Een deel hiervan werd weliswaar 
weggespoeld door het zoete regenwater maar toch bleek heel veel grondwater brak te 
zijn204. Hierdoor had de regio al snel te kampen met een gebrek aan drinkwater, cruciaal 
voor mens en dier205. Daarnaast dreigde de malariamug aangezien dit brakke water een 
perfecte broedplaats bleek voor deze gevaarlijke insecten. 

Uit dit alles kunnen we concluderen dat het westen van Staats-Vlaanderen op economisch 
vlak grote gevolgen heeft gehad van de zestiende-eeuwse overstromingen. Door de 
afzetting van een laag vruchtbare klei was de regio nu perfect geschikt voor succesvolle 
akkerbouw. Het bleek zelfs mogelijk om een veeleisend gewas zoals tarwe te telen206. 
Daarnaast was het gebied nu veel minder geschikt voor de veeteelt door een groot tekort 
aan drinkwater, dit ten gevolge van de onvolledige ontzilting207. Tenslotte veranderde ook 
het uitzicht van de landbouwgrond doordat de oneffen ondergrond vlakker werd na de 
afzetting van de nieuwe kleilaag.  

Door de verandering in het uitzicht van de omgeving is ook de manier waarop aan 
landbouw gedaan werd gewijzigd. Zoals hierboven reeds aangehaald kan de regio in de 
middeleeuwen het best gekenschetst worden als oneffen en grillig. De dijken, vaak 
kronkelig en gebogen, omringden vrij kleine polders. Hierdoor waren de meeste te 
bewerken percelen behoorlijk klein208. Wanneer we de Watering Cadzand bestuderen die 
niet beïnvloed is door de zestiende-eeuwse overstromingen, blijkt dat de meeste 
boerderijen daar aan het einde van de achttiende eeuw nog steeds bestonden uit tientallen 
perceeltjes waarvan de meeste kleiner waren dan 1 ha209. 

Bij de herdijking van de door de inundaties verwoeste gebieden heeft men ervoor gekozen 
om het landschap op een andere manier vorm te geven 210 . Typisch voor de in de 
zeventiende eeuw bedijkte polders is hun vrij grote oppervlakte, de meeste bedijkingen 
waren tussen de 300 en 2 000 ha 211 . Deze ruime polders werden vervolgens op een 
gestructureerde en planmatige wijze ingericht waardoor de agrarische bedrijfsvoering 
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bijzonder productief en efficiënt werd212. Daarnaast ging men ook op een doordachte wijze 
een wegennet aanleggen. Zo zie je in vele polders dat er een lijnrechte hoofdweg over de 
lengteas aanwezig is die vaak gekruist wordt door een reeks even rechtlijnige zijwegen. 
Door dit uitgebreidere wegennet konden de boerderijen nu overal in de polder worden 
gebouwd waar dit vroeger voornamelijk aan de buitenzijde en dus ver van het te bewerken 
land mogelijk was. Hierdoor verkleinde de af te leggen afstand die de boeren dagelijks 
moesten afleggen. 

 

Kaart 2 Planmatig ingerichte Generale Prins Willempolder213 

Niet alleen het wegennet, ook de verkavelingen werden op deze planmatige wijze 
aangelegd 214 . Dit dambordpatroon werd toegepast op de verdeling van de percelen 
waardoor grote en rechthoekige verkavelingen ontstonden. Een voorbeeld hiervan is de 
Generale Prins Willempolder Tweede deel, deze werd in 1652 verkaveld in 55 percelen 
van elk ongeveer 75 gemet, dit komt overeen met ruim 33 ha (zie afbeelding)215. Een 
boerenbedrijf kon nu dus vrij groot zijn en toch uit een klein aantal percelen bestaan. De 
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landbouwgrond lag meer geconcentreerd rond de boerderij waardoor de af te leggen 
afstand opnieuw afnam en de bewerking efficiënter verliep216. Toch moeten we de grootte 
van de percelen relativeren aangezien deze vaak werden doorsneden door grachten en 
sloten. Dit was noodzakelijk voor de afwatering van regenwater217. Hierdoor werden de 
percelen opnieuw onderverdeeld in een reeks kleinere stukken grond.  

We kunnen dus stellen dat het uitzicht van de polders in de overstroomde gebieden in 
West-Staats-Vlaanderen enorm is gewijzigd in een kleine honderd jaar. Het verschil tussen 
de zestiende en de zeventiende eeuw was bijzonder groot. Na de herdijking zijn de 
percelen geëvolueerd van kleine, smalle en bizar gevormde verkavelingen naar grote 
rechthoekige stukken grond218. Daarnaast is er een gestructureerd wegennet aangelegd 
waardoor de efficiëntie van de landbouwbewerking enkel is toegenomen. Deze planmatige 
wijzigingen hadden tot gevolg dat de landbouwbedrijven in deze regio grote en 
gestructureerde bedrijven werden. Zoals hierboven reeds is bewezen was de regio 
voornamelijk geschikt voor de akkerbouw dankzij de bijzonder vruchtbare bodem en 
minder voor de veeteelt door het tekort aan drinkwater. 

4.3. De Herdijking 

Deze gevolgen van de overstromingen waren natuurlijk enkel voelbaar in gebieden die 
herdijkt waren. Deze bedijkingen waren financieel uitdagende projecten waarbij 
investeerders rekening dienden te houden met eventuele risicofactoren219. In het westelijk 
deel van Staats-Vlaanderen vormde de politiek onstabiele situatie het grootste risico. 
Bedijkingen uitvoeren in oorlogsgebied was dikwijls zinloos aangezien de dijken vaak 
opnieuw doorgestoken werden ter verdediging. Het verwondert dan ook niet dat in West-
Staats-Vlaanderen de herdijking pas goed van start ging in 1609, het begin van het 
Twaalfjarige Bestand220. Tussen 1609 en 1621 werd er zo een 5 700 ha herdijkt, dit in 
vergelijking met de periode 1621-1648 waarin er slechts 1 400 ha land gewonnen werd op 
de zee221. In de laatste periode waarin de vijandelijkheden natuurlijk waren toegenomen 
stond de herdijking op een laag pitje. Na de Vrede van Munster zien we opnieuw een 
opvallende stijging in het aantal hectaren herdijkte polder; tussen 1648 en 1652 alleen al 
werd er 8 300 ha land bedijkt vooral in de gebieden rond Oostburg, Aardenburg en 
Schoondijke222. 

Een opvallend verschil tussen de bedijkingen in oorlogs- en in vredestijd is de grootte van 
de polders. De gemiddelde polder bedijkt tijdens het Twaalfjarige Bestand had een 
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oppervlakte van 518 ha, de polders die in oorlogsjaren zijn bedijkt waren veel kleiner, een 
gemiddelde omvang van 132 ha223. Dit valt te verklaren door te kijken naar de deelnemers 
aan de herdijkingen. In vredestijd waren rijke burgers zoals Jacob Cats veel sneller geneigd 
om te investeren in grote projecten224. 

Uiteindelijk zijn de meeste bedijkingen gebeurd tussen 1609 en 1660. Na deze periode zien 
we een grote daling in het tempo en de oppervlakte van landwinning225. Waarschijnlijk is 
dit simpelweg te verklaren doordat het meest kwalitatieve deel van West-Staats-
Vlaanderen op dat moment reeds herdijkt was. Daarenboven heerste er op dat moment een 
verslechterde agrarische conjunctuur in Staats-Vlaanderen226. In totaal is in de hierboven 
vermelde periode een oppervlakte van ongeveer 16 330 ha ingepolderd227. Tussen 1629 en 
1665 was het areaal belastbare cultuurgrond met 13 350 ha toegenomen228. Daarna was er 
nauwelijks een toename van het cultuurareaal. Dat deze toename in vruchtbare grond een 
grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van deze regio spreekt voor zich. Dit was 
tevens de situatie waarin de hugenoten uit Noord-Frankrijk arriveerden. Zij hebben zich 
vanaf de jaren tachtig van de zeventiende eeuw gevestigd in deze pas bedijkte polders. 

4.4. Demografische evolutie 

Zoals reeds uit bovenstaand betoog is gebleken hadden de inundaties en overstromingen 
vanaf 1580 ervoor gezorgd dat het westen van Staats-Vlaanderen grotendeels ontvolkt 
was229. De situatie was zo ernstig dat in de periode 1580 tot 1610 enkel het eiland Cadzand 
permanent bewoond is geweest. Toch waren de meeste inwoners ook hier weggetrokken, 
dat blijkt uit de uitvaardiging van 1606 waarin een verbod werd uitgeroepen om hout, 
stenen en andere materialen van de leegstaande gebouwen op het eiland te ontvreemden230. 
Een paar jaar later, in 1610, maakte het Vrije van Sluis bekend dat het toegelaten was om 
“den wolff te iagen” op het eiland231. 

Tijdens de eerste herdijkingen en vanaf het Twaalfjarige Bestand neemt het 
bevolkingsaantal in westelijk Staats-Vlaanderen opnieuw toe232. Hoewel gegevens over de 
demografische evolutie van deze regio vrij schaars zijn, blijkt wel dat de bevolking 
hoofdzakelijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw fors is gestegen233. De in 1650 
herwonnen polders rond Oostburg, Aardenburg en Schoondijke telden in 1688 reeds 2 088 
inwoners234. Dezelfde evolutie is eveneens te herkennen in de groei van het inwonersaantal 
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in de dorpen op het eiland Cadzand. In Cadzand, Zuidzande, Retranchement, Breskens, 
Nieuwvliet en Groede woonden in 1652 ongeveer 3 200 mensen, in 1688 was dit aantal al 
gestegen tot 4 062235.  

Wie waren nu deze nieuwe inwoners van de pas op de zee herwonnen regio? Ook op het 
vlak van de herkomst van nieuwkomers zijn de bronnen schaars236. Van Cruyningen maakt 
hiervoor gebruik van de oudste trouwboeken van de gereformeerde kerk te Groede waarin 
bij de ondertrouw vaak een plaats van herkomst van de verloofden stond 237 . Hij 
concludeerde dat er van het totaal aantal mensen die in Groede in ondertrouw gingen 
tussen 1623 en 1642 er 33,3% afkomstig was uit Vlaanderen, 20% van de Zeeuwse 
eilanden en evenveel van Zeeuwsch-Vlaanderen en 12,5% van de Zuid-Hollandse 
eilanden238. De rest, ongeveer 15%, was vermoedelijk afkomstig uit een kuststrook van 
Noord-Frankrijk met name Calais en Châtellenie de Lille (cf. Infra deel II 5.1.)239. Ook 
Bauwens vermeldt Noord-Frankrijk, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en 
Vlaanderen als voornaamste plaatsen van herkomst van de nieuwe inwoners240  

In de andere dorpen in Staats-Vlaanderen zou de bevolking op dat moment eveneens 
hoofdzakelijk uit dezelfde plaatsen afkomstig zijn geweest. De verhoudingen konden wel 
verschillen, zo waren de Fransen in de eerste helft van de zeventiende eeuw vooral in grote 
getale aanwezig in Groede en Breskens241. Deze verhoudingen wijzigden daarenboven nog 
doorheen de tijd. Het grootste deel van de hugenoten arriveerde pas in de aanloop naar 
1685 en later (cf. Supra deel II 2). 

Deze ‘nieuwe’ bewoners van het westelijk deel van Staats-Vlaanderen spraken dus 
verschillende talen en dialecten en waren afkomstig uit verschillende gewesten maar toch 
hadden zij ook enkele gemeenschappelijke kenmerken. Bijna allen waren afkomstig uit een 
uitgestrekt gebied langs de Noordzeekust242. Op een kaart zou men als het ware een strook 
kunnen aanduiden die in de lengte loopt van Calais tot Hoek van Holland en in de diepte 
maximaal 50 km van de kust landinwaarts gaat. In deze volledige strook stond de 
landbouw in de zeventiende eeuw op een bijzonder hoog niveau. De bevolking was dus 
afkomstig van een regio met gelijkaardige geografische en klimatologische 
omstandigheden en kon haar ervaring nu gebruiken in een gebied dat dankzij de 
overstromingen van enkele jaren voorheen bijzonder vruchtbaar was en op een planmatige 
en efficiënte wijze was ingericht243. 
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4.5. Situatie bij aankomst hugenoten: Ontvolking 

Zoals hierboven is gebleken waren de meeste herdijkingen afgegrond rond het jaar 1665, 
toch duurde het tot de jaren tachtig van de zeventiende eeuw alvorens het bevolkingsaantal 
in Staats-Vlaanderen terug opvallend steeg. Na de herdijkingen had het Vrije van Sluis met 
een aantal andere tegenslagen af te rekenen waardoor de herbevolking van de regio 
vertraging opliep. Hieronder zullen een aantal politieke, economische en klimatologische 
factoren worden behandeld die een rol hebben gespeeld in de herbevolking van de regio. 

Een eerste belangrijke factor was de oorlog tussen de Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën en Frankrijk die was uitgebarsten in 1672 en in 1678 werd beëindigd met de 
Vrede van Nijmegen. Het volledige Vrije van Sluis heeft heel wat schade opgelopen 
tijdens deze strijd. De financiële eisen liepen hoog op door het innen van extraordinaire 
belastingen, de investeringen in nieuwe vestigingswerken en natuurlijk de inkwartiering 
van de troepen244 . Hoe zwaar deze oorlog was voor het gebied blijkt uit een aantal 
fragmenten uit een brief van het Vrije van Sluis aan de Staten-Generaal, geschreven in 
1681: “wat lasten de ingezetenen van het Vrije nu eenige jaren hebben geleden: zoo zware 
ordinaire en extraordinaire verpondingen”, “hoe zware inkwartieringen het Land van den 
Vrije gedurende den oorlog is belast geweest door zoo groote menigte van Staatsche en 
Spaansche rijterij … aan welke wij gedwongen zijn geweest overvloedig spijs en drank te 
verzorgen” en “huis en hof verlatende, zijn henen getrokken naar plaatsen, daar zij 
zoodanige kwellingen niet subject waren, en vele eigenaars hebben met geld en goede 
woorden de landlieden gebeden op hun huizen en landen te blijven wonen, opdat zij niet 
verder verdestrueerd zouden worden”. Deze oorlog bracht zware financiële lasten met zich 
mee waardoor heel wat pachters hun pacht niet meer konden betalen en uiteindelijk de 
boeren hun boerderijen moesten verlaten. Door het grote aantal mensen dat wegtrok werd 
het steeds moeilijker om de huizen, schuren en gronden te onderhouden, hierdoor verviel 
de regio in armoede en achterstand245. Groede was een door deze oorlog zwaar geteisterd 
dorp en had dus veel te lijden onder de hierboven beschreven evoluties246. 

Na afloop van deze veeleisende Frans-Hollandse oorlog was er opnieuw rust in de regio en 
konden de herstellingen en wederopbouw van start gaan. Toch gebeurde dit niet, ditmaal 
was het de natuur die een periode van rampspoed en moeilijkheden veroorzaakte. Vanaf 
1679 werd de regio geteisterd door afwisselend periodes van droogte gevolgd door 
periodes van zware en onophoudende regenval, hierdoor mislukte de oogst gedurende een 
aantal opeenvolgende jaren247. Wanneer de marktprijzen daarenboven zeer laag liggen 
wordt het voor de pachthouders opnieuw zeer moeilijk om hun pacht te betalen. De 
combinatie van deze rampspoed en de vijandelijkheden die de regio de voorbije jaren 
danig had verzwakt zorgde ervoor dat er opnieuw sprake was van ontvolking. Heel wat 
huizen en boerderijen waren onbewoond en hierdoor daalde de waarde van de grond. Uit 
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een verzoek van het Vrije aan de Staten-Generaal blijkt dat sommige landerijen “geen 
vijfde van hun voorige waardij” meer waard waren248. 

Bovenop de oorlog en de tegenslagen hadden de inwoners van het westelijke deel van 
Staats-Vlaanderen daarenboven af te rekenen met een enorme stormvloed249. Op 26 januari 
1682 werden verschillende polders overspoeld door het zoute water van de zee. Hierdoor 
mislukten al de wintergewassen van dat jaar en werden de opgestapelde reserves van onder 
andere graan volledig vernield. Dat de regio onder de verschillende tegenslagen te lijden 
had is duidelijk. Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de hugenoten uit Noord-
Frankrijk met open armen werden ontvangen250. Door de ontvolking en negatieve gevolgen 
voor de landbouwopbrengsten was er namelijk ruimte vrijgekomen (cf. Infra deel II 7.7.). 

4.6. Situatie bij aankomst hugenoten: Tewerkstelling 

In het bovenstaande deel van deze masterscriptie is een overzicht gegeven van een aantal 
belangrijke evoluties in het westelijk deel van Staats-Vlaanderen. Deze evoluties hebben 
een belangrijke rol gespeeld in de voornaamste economische activiteit binnen deze regio 
namelijk de landbouw. Door een ruimer tijdskader te hanteren en de evoluties binnen deze 
regio onder de loep te nemen kan een beter beeld gemaakt worden van de leef- en 
werkomstandigheden waarin de refugiés eind zeventiende en begin achttiende eeuw terecht 
kwamen.  

Het is bijzonder duidelijk dat op economisch vlak Staats-Vlaanderen een regio was waar 
landbouw de voornaamste activiteit was251. Het overgrote deel van de bewoners van deze 
regio was dan ook tewerkgesteld in deze sector. Dit was eveneens van toepassing op de 
hugenoten die zich in deze gebieden vestigden. De meeste refugiés die voor westelijk 
Staats-Vlaanderen kozen waren vaak in hun thuisland reeds actief in de landbouw252. Voor 
velen onder hen was het dan ook ideaal dat zij in Staats-Vlaanderen hun oude beroep 
konden verder zetten.  

In onderstaande grafiek wordt de beroepsstructuur in West-Staats-Vlaanderen voorgesteld 
in 1748. Onder de categorie landbouw huizen de boeren, schaapherders en tuinders, deze 
laatste twee maken hier slechts een klein deel van uit. Met arbeiders bedoelt men 
landarbeiders, zij vormden de grootste groep onder de arbeiders, maar ook arbeiders bij de 
polders en waterschappen253. De laatstgenoemde, de polderwerkers waren daarenboven 
vaak seizoenarbeiders die voornamelijk ‘s winters voor de waterschappen werkten en dat 
dus konden combineren met werk op het land gedurende het drukke zomerseizoen254. Van 
Cruyningen meent dan ook dat nagenoeg alle arbeiders in onderstaande grafiek actief 
waren in de landbouw gedurende een aanzienlijke periode per jaar. 
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Tabel 1 Beroepsstructuur West-Staats-Vlaanderen 1748-1850255 

 

In onderstaande tabel wordt eveneens een overzicht gegeven van de beroepsstructuur in 
West-Staats-Vlaanderen 256 . Ook voor deze tabel geldt dat het overgrote deel van de 
arbeiders tewerkgesteld was in de akkerbouw. In het jaar 1748 werkten dus 70% van alle 
hoofden van de huishoudens in de landbouwsector. We kunnen stellen dat de regio waar de 
hugenoten naar emigreerden een gebied was waar de landbouw een bijzonder grote rol 
speelde. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat ook de inwijkelingen aan de kost kwamen 
door in de landbouw te werken.  
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Tabel 2 Beroepsstructuur platteland West-Staats-Vlaanderen 1748-1850257 

Een bewijs van het feit dat de hugenoten hun brood verdienden in de landbouw en dat ze 
dat reeds deden voor ze naar het westen van Staats-Vlaanderen kwamen is het gebruik van 
de Waalse ploeg258. In Staats-Vlaanderen maakten landbouwers gebruik van een Waalse en 
een Duitse ploeg. De eerstgenoemde was een grote en zware ploeg, getrokken door drie 
paarden, en zorgde voor een diepere bewerking van het land259. Aangezien deze ploeg 
voornamelijk gebruikt werd in de regio’s waar heel wat vluchtelingen zich gevestigd 
hebben mag ervan uitgegaan worden dat deze is geïntroduceerd door Noord-Franse 
inwijkelingen. 

4.7. Waalse kerken 

Een Waalse kerk was een kerk waar Franstalige protestanten samenkwamen en hun geloof 
in het Frans beleden. Tijdens de Synode van Dordrecht in 1578 werd besloten dat de 
Waalse gemeenten in de Noordelijke Nederlanden zelfstandige gemeenten dienden te 
worden. Zij verdedigde dit standpunt door te wijzen op het grote aantal inwoners dat 
Franstalig was, “in de Nederlanden tweederley sprake ghebruyckt wordt, de Duytsche ende 
de Walsche”260. In de hele Republiek der Zeven Verenigde Provinciën zouden er in totaal 
82 Waalse kerken geweest zijn. Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van een 
aantal Waalse gemeenten met een groot aantal lidmaten. Ik heb ervoor gekozen om enkele 
gemeenten te belichten die ontstaan zijn voor en enkele die ontstaan zijn na 1685. 
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De eerste Waalse kerk in Staats-Vlaanderen werd in 1574 opgericht in Middelburg261. Dit 
was noodzakelijk aangezien heel wat Franstalige protestanten uit de Zuidelijke 
Nederlanden naar de Noordelijke vluchtten om te ontsnappen aan de vervolgingen van 
Alva. Sluis volgde ongeveer tien jaar later; in 1584 werd aldaar een Waalse gemeente 
opgericht om de toestromende Waalse protestanten op te vangen. Wanneer Alva de stad 
drie jaar later heroverde kwam er vanzelfsprekend een einde aan de Waalse kerk in Sluis. 
Vele van de leden van deze Waalse gemeente besloten om naar Vlissingen of Middelburg 
te trekken en zich daar te vestigen262. Groede was eveneens een van de gemeenten waar 
reeds voor 1685 een Waalse kerk werd opgericht. In het jaar 1622 gaf de Raad van State 
toestemming voor de oprichting van een zelfstandige Waalse kerk (cf. Infra deel II 7.3.)263. 
Geleidelijk aan kwam er in verschillende gemeenten vraag naar een Franstalige predikant, 
toch werd niet overal overgegaan tot de oprichting van een zelfstandige Waalse gemeente. 
Heel wat gemeenten werden gemengde gemeenten waar een tweetalige predikant werd 
aangesteld. Op die manier was er regelmatig een Franstalige kerkdienst voor de Franstalige 
inwoners. 

Er waren dus een aantal Waalse gemeenten ontstaan naar aanleiding van de Waalse 
vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden maar ook na 1685 ontstonden nieuwe Waalse 
gemeenten om de hugenootse vluchtelingen op te vangen. Voorbeeld hiervan was 
Oostburg264. In het jaar 1686 waren er blijkbaar zoveel nieuwe Franstalige protestanten in 
de gemeente toegekomen dat de Staten-Generaal in januari reeds akkoord ging met het 
benoemen van een predikant, ouderlingen en diakenen. Zo ontstond er een zelfstandige 
Waalse gemeente in Oostburg. Samuel George werd de eerste predikant van deze Waalse 
kerk te Oostburg, hij was zelf een refugié afkomstig uit Vitry. Aanvankelijk hadden de 
leden van de Waalse kerk geen eigen gebouw om samen te komen en deelden zij de kerk 
van de Nederduitse gemeente maar in het jaar 1688 kregen zij een eigen kerk265. 

Ook in Aardenburg stroomden vanaf 1610 heel wat Franstalige geloofsgenoten uit de 
Zuidelijke Nederlanden binnen266. Toen al was de vraag gerezen om een zelfstandige 
Waalse gemeente op te richten maar dit ging niet door aangezien de Staten-Generaal geen 
toestemming gaf. Wel werd er in 1612 een tweetalige predikant aangesteld die zowel in het 
Nederlands als in het Frans diende te prediken. Deze hield afzonderlijke Waalse registers 
bij en vormde een aparte Waalse kerkenraad. Vanaf 1685 nam het aantal refugiés dat zijn 
toevlucht zocht in Aardenburg enorm toe. De predikant van dat moment beschikte echter 
over weinig kennis van de Franste taal daarom werd opnieuw verzocht om een zelfstandige 
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Waalse gemeente op te richten. Op 4 december 1686 ging de Raad van State akkoord met 
de benoeming van een Waalse predikant, de vluchteling Pierre de Salve267. Op dat moment 
werd de gemeente lid van de Waalse Synode. Net zoals in Oostburg had de Waalse 
gemeente van Aardenburg aanvankelijk geen eigen gebouw waarin de lidmaten konden 
samenkomen. In 1701 werd door de kerkenraad besloten om een eigen kerk te bouwen 
maar het duurde nog tot 1717 voor dit plan werkelijk uitgevoerd werd. 

4.8. Conclusie 

Op basis van deze uiteenzetting kunnen we concluderen in welke omstandigheden Staats-
Vlaanderen zich bevond op het moment van aankomst van de eerste grote groep religieuze 
vluchtelingen uit Noord-Frankrijk. Wanneer we kijken naar de werkomstandigheden in 
Staats-Vlaanderen blijkt duidelijk dat de landbouw een grote rol heeft gespeeld. De 
omstandigheden waren na de herdijkingen ideaal voor de akkerbouw. Dit in combinatie 
met de ontvolking, die na de herdijkingen niet onmiddellijk verdween omwille van de 
Frans-Hollandse oorlog, de mislukte oogsten en de lage marktprijzen, heeft ervoor gezorgd 
dat de hugenoten die vanaf de jaren tachtig van de zeventiende eeuw naar deze regio 
emigreerden de mogelijkheid hadden om zich te vestigen en werk te zoeken. Het grootste 
deel onder hen was reeds afkomstig uit een gelijkaardige regio langs de Noordzeekust en 
had reeds ervaring in de landbouwsector 268 . Toch was het niet voor iedereen 
vanzelfsprekend om een succesvol bestaan op te bouwen. 

Naast de werkgelegenheid was ook de aanwezigheid van Franstalige protestanten een 
aantrekkelijk kenmerk van de regio. In sommige gemeenten zoals Middelburg, Sluis en 
Groede was er zelfs al een zelfstandige Waalse gemeente opgericht waar de hugenoten 
zich makkelijk bij konden aansluiten. Op die manier waren zij verzekerd van een 
religieuze beleving van hun geloof in de eigen taal.  
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5. Welke hugenoten kozen voor Staats-Vlaanderen 

Nu we weten hoe het gebied waar de vluchtelingen zich vestigden eruit zag, kijken we 
verder naar de afkomst van die vluchtelingen. Aangezien dit onderzoek handelt over een 
grensregio is het interessant om de steeds wisselende invloedssferen onder de loep te 
nemen. Zo wordt de achtergrond van de vluchtelingen duidelijk. Hieraan gekoppeld is ook 
de taal die de vluchtelingen spraken. Aangezien het onderzoek een grenszone behandelt is 
de kans bestaande dat de hugenoten niet alleen Frans spraken maar ook een al dan niet 
beperkte kennis hadden van het Nederlands. Ten slotte heb ik ook gekeken naar de sociale 
positie van de vluchtelingen in Frankrijk. Is er een patroon te herkennen waaruit blijkt dat 
enkel vluchtelingen van dezelfde komaf voor Staats-Vlaanderen kozen of zijn het mensen 
van alle rangen en standen? Welk beroep oefenden zij uit? Dergelijke vragen maken dat de 
integratie van de vluchtelingen beter in kaart kan worden gebracht. 

5.1. Afkomst: Walen en Fransen 

Bij het bestuderen van de Waalse kerken in Staats-Vlaanderen is het belangrijk om te 
beseffen dat zowel Franstaligen afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden als Franstaligen 
afkomstig uit Frankrijk lid waren. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met 
de verschuivingen van de grenzen en invloedssferen in de loop van de zestiende en 
zeventiende eeuw. Wanneer ik hier spreek over de Zuidelijke Nederlanden bedoel ik dus 
dat gebied dat na het uitroepen van het Placcaet van Verlatinghe in 1581 is afgescheiden 
van de opstandige gewesten in het noorden. Het gebruik van het begrip Staats-Vlaanderen 
is eveneens anachronistisch aangezien de grenzen van deze regio nog enorm verschoven en 
onstabiel waren in deze periode.  

De Waalse kerken in de verschillende gemeenten zijn dan ook op verschillende momenten 
ontstaan. Een eerste reeks is ontstaan naar aanleiding van de komst van Franssprekende 
protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden 269 . Een grote groep vluchtelingen was 
weggetrokken uit deze gebieden na de komst van de hertog van Alva in 1567 en de 
instelling van zijn befaamde Raad van Beroerten het jaar daarop 270 . Zijn vele 
ondervragingen en vervolgingen hadden een ware exodus tot gevolg, mensen uit 
Vlaanderen, Brabant en de Franstalige gebieden zoals Mons en Hainaut trokken weg271. 
Sommigen onder hen kozen ervoor om naar Embden, het Rijnland of Londen te verhuizen, 
anderen kozen dan weer voor Franse protestantse bolwerken en nog anderen trokken naar 
de Noordelijke Nederlanden272. In Middelburg werd de eerste Franstalige en dus Waalse 
gemeente opgericht in 1574273. De Franstaligen onder deze laatstgenoemde groep vormden 
de ‘refuge wallon’ of de ‘premier refuge’, zij waren de aanleiding voor het oprichten van 
de eerste reeks Waalse kerken. Het was tijdens de Synode van Dordrecht in 1578 dat er 
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besloten werd dat Franstalige en Nederlandstalige protestanten afzonderlijk zouden samen 
komen en hun geloof in hun eigen taal zouden belijden274. Omwille van dit besluit was het 
dan ook noodzakelijk om voor de Franssprekende vluchtelingen een eigen gebouw te 
voorzien waar Franstalige kerkdiensten konden plaatsvinden. 

Wanneer we kijken naar de Nederlandstalige vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden 
zien we dat sommigen onder hen kozen voor de Noordelijke Nederlanden. Zij konden zich 
zonder enige taalproblemen aansluiten bij de bestaande protestantse 
geloofsgemeenschappen275. Andere kozen om te emigreren naar een aantal steden in het 
noorden van Frankrijk. Zo kwam het dat er in Frankrijk een omgekeerd fenomeen van de 
Waalse kerken in de Republiek ontstond namelijk Nederlandstalige gereformeerde 
kerkgemeenschappen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de omgeving van Calais276. Een 
grote Nederduitsche gemeenschap was in 1601 ontstaan in Marck. Naarmate de repressie 
van Lodewijk XIV toenam kwam deze gemeenschap onder druk te staan277. Rond 1642 
werden de Nederlandstalige diensten in Marck zelfs verboden en brandden de troepen van 
Lodewijk XIV hun tempel volledig af278 . Aangezien het hen verboden werd om hun 
geloofsgebouw terug op te bouwen waren zij genoodzaakt om zich bij hun Franstalige 
geloofsgenoten aan te sluiten. Zo kwam het dat de Nederduitsche gemeenschap van Marck 
grotendeels opging in de Franstalige protestantse kerk van Guînes279. Een bewijs van deze 
evolutie is de aanwezigheid van een groot aantal Nederlandstalige familienamen in de 
lidmatenregisters van deze kerk, denk aan Clinwerck, Crince, De Grotte, De Cleene, De 
Vos, Van Houte en dergelijke280. 

Wanneer we rekening houden met de hierboven beschreven verhuizingen van de 
protestanten blijkt dat een behoorlijk deel van de hugenoten in Guînes en de omgeving van 
Calais eigenlijk een Vlaamse en Vlaamstalige achtergrond hadden. Uit de lijsten van 
vluchtelingen die naar het westen van Staats-Vlaanderen zijn getrokken (cf. Infra deel II 
7.6.) is af te lezen dat veel hugenoten die zich onder andere in Groede en Cadzand 
gevestigd hebben rond 1685 en 1686 lid waren geweest van deze Franstalige protestantse 
kerk van Guînes281. Hieruit blijkt dat er voorzichtig dient omgegaan te worden met de term 
hugenoten want hoewel het hier wel degelijk gaat over inwoners van Frankrijk die het 
gereformeerde geloof aanhingen waren zij oorspronkelijk afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden. Opvallend is eveneens dat deze van origine Vlaamssprekende mensen die 
zich na het afbranden van de tempel in Marck hadden aangesloten bij de Franstalige 
gemeente in Guînes, wanneer zij enkele tientallen jaren later hun predikant volgden naar 
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Staats-Vlaanderen, ervoor kozen om zich niet bij de Nederduitsche gemeente aan te sluiten 
maar dat zij lid werden van de Waalse gemeenten282. 

Dat de protestanten hebben en houden achter zich lieten omwille van hun geloof en dat ook 
reeds voor de herroeping van het Edict van Nantes, is duidelijk gebleken. Toch waren het 
niet enkel de protestanten die zich verplaatsten, er dient ook rekening gehouden te worden 
met de door de verschillende oorlogen verschuivende landsgrenzen. Zoals hierboven reeds 
aangehaald waren de vluchtelingen die rond 1713 richting Staats-Vlaanderen kwamen 
grotendeels afkomstig van eenzelfde regio, Lille (cf. Supra deel II 2.1.3.)283. In dit geval 
waren de mensen ter plaatse gebleven maar waren de landsgrenzen verschoven. Door de 
korte bezetting van Lille door het Engels-Staatse leger waren heel wat inwoners van deze 
regio overgegaan tot het protestantisme. Na het ondertekenen van de Vrede van Utrecht 
ging Lille en omgeving terug naar de Franse vorst en werd de situatie van de nieuwbakken 
protestanten en dus hugenoten behoorlijk precair 284 . Wanneer mensen uit deze regio 
wegvluchtten naar Staats-Vlaanderen kunnen we dus opnieuw spreken van hugenoten, 
alleen waren deze hugenoten overgegaan tot het gereformeerde geloof op een moment dat 
zij lid waren van de Republiek. 

Wanneer men onderzoek wil voeren naar de hugenoten in West-Staats-Vlaanderen moet 
men dus duidelijk rekening houden met een aantal valkuilen. Zo kan je niet alleen afgaan 
op de leden van de verschillende Waalse gemeenten. Sommige van deze Waalse 
gemeenten waren namelijk reeds geruime tijd voor 1685 ontstaan naar aanleiding van de 
komst van Franstalige protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden op de vlucht voor de 
hertog van Alva. Ook doorheen de zeventiende eeuw bleven er Walen naar Staats-
Vlaanderen komen, dat kan worden afgeleid uit het voorjaarsverbaal van de 
Gecommitteerden uit de Raad van State naar Vlaanderen van 1698 waarin duidelijk 
vermeld wordt dat er “broeders uit het Walenland” naar Oostburg trokken285. 

Daarnaast moet ook de term hugenoot genuanceerd worden, dit is namelijk afhankelijk van 
de landsgrenzen die doorheen het einde van de zeventiende en begin achttiende eeuw nogal 
onstabiel waren. Inwoners van het gebied op de grens tussen Noord-Frankrijk, de 
Zuidelijke Nederlanden en Staats-Vlaanderen waren nu eens hugenoot en dan weer niet, 
afhankelijk van de politieke omstandigheden.  

Ten slotte dient er eveneens rekening te worden gehouden met de geschiedenis van de 
inwoners van Noord-Frankrijk. Sommigen onder hen hadden voorouders afkomstig uit de 
Zuidelijke Nederlanden, deze konden zowel Nederlandstalig als Franstalig geweest zijn. 
Hieruit blijkt dat een homogene eentalige gemeenschap bijzonder onwaarschijnlijk was286.  
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5.2. Taal 

Om de hugenoten die uitweken naar West-Staats-Vlaanderen hun keuze volledig te 
begrijpen speelt ook taal een belangrijke factor. Op het eerste zicht lijkt dit nochtans vrij 
logisch, hugenoten zijn Franse protestanten die dus Franstalig zijn. Deze redenering vraagt 
enige nuancering, zeker wanneer we enkel de hugenoten die naar Staats-Vlaanderen 
emigreerden bestuderen. Velen onder hen waren afkomstig uit de regio rond Calais en de 
streek rond Lille287. Deze regio’s vormden de taalgrenszone tussen de Nederlandse en 

Franse taal, een grens die toen een heel eind zuidelijker lag dan vandaag288. Zeker op het 
platteland mag ervan uitgegaan worden dat er sprake was van een ware overgangszone 
waarin zowel het Nederlands als het Frans in dialectische afwijkingen werd gesproken289. 
Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de achtergrond van de protestanten. 
Zoals hierboven reeds is gebleken is de kans bestaande dat een deel van de protestanten die 
lid waren van de kerk van Guînes uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig waren290. Dat er 
onder hen waren die vroeger zelf Nederlandstalig waren of die Nederlandstalige 
voorouders hadden staat vast, zij maakten vroeger namelijk deel uit van de Nederduitsche 
gemeenschap in Marck die in 1642 is opgegaan in de Franstalige gereformeerde kerk van 
Guînes (cf. Supra deel II 5.1.). De kans is dus bestaande dat deze mensen nog steeds over 
een beperkte kennis van het Nederlands beschikten.  

Op basis van deze informatie kunnen we dus stellen dat de mogelijkheid zeker bestaat dat 
de hugenoten die naar het westelijke deel van Staats-Vlaanderen uitgeweken zijn tweetalig 
waren291. Deze theorie wordt volgens van Driel bevestigd door een studie van de taal 
gebruikt in contracten, verkoop- en koopakten en testamenten van hugenoten292. Men zou 
verwachten dat een groot deel van de notarisakten met betrekking op Franstalige personen 
in het Frans zouden zijn of de vermelding zouden hebben “deselve getuygen die t’uyt de 
fransche inde nederlantsche translateerden of overseyden ’t gene volgt”. In geval van het 
laatste was er dus een tolk aanwezig voor de partijen die het Nederlands niet of weinig 
machtig waren293. Uit onderzoek voor de periode 1675 – 1720 naar de notarisstukken met 

Franstalige comparanten blijkt dat het overgrote deel in het Nederlands is opgesteld294. 
Ook uit de notarisakten van notaris Pieter Six, een immigrant in Groede afkomstig uit 
Calais, blijkt dat 80% van zijn documenten in het Nederlands is opgesteld295. Notaris Six 
was dus zonder twijfel tweetalig. 
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5.3. Beroep, sociale positie in het thuisland 

Hoewel er in de literatuur weinig diepgaand wordt ingegaan op de manier van kostwinnen 
van de hugenoten voor hun vertrek is het toch heel duidelijk dat zij die naar Staats-
Vlaanderen kwamen grotendeels werkzaam waren in de landbouw296. Hierop vormden de 
predikanten en enkele ambachtsmannen een uitzondering. Geleerden, professoren, 
boekdrukkers en anderen met een bijzonder beroep hadden er weinig te zoeken, dit maakt 
van de regio Staats-Vlaanderen een uitzondering op de regel. De meeste inwoners van 
Noord-Frankrijk werkten als boeren of landarbeiders. Zoals reeds eerder is gebleken was 
de landbouwsector tevens de voornaamste werkgever in Staats-Vlaanderen, mensen die 
niet bekwaam waren in deze sector hadden hier weinig kansen (cf. Supra deel II 4.6.)297. 
Andere sectoren zoals de nijverheid of de handel hadden geen succes in deze regio, zelfs 
niet in de voornaamste stad van de streek, Sluis298.  

Noch in de literatuur, noch in het archief is er weinig informatie te vinden over de 
communicatie tussen de vluchtelingen en de mensen die reeds in het gastland woonden. 
Wel mag er verondersteld worden dat de predikanten een bemiddelende rol hebben 
gespeeld tussen Staats-Vlaanderen en de Franse gebieden299. Dat er regelingen getroffen 
werden blijkt uit de communicatie tussen Basagne, de predikant van de Waalse kerk in 
Den Haag en de raadgever van de protestanten in de omgeving van Lille in de periode 
1712-1713300. Wanneer bleek dat de oorlog zou gestaakt worden en de kans dus bestond 
dat Lille terug in handen van Lodewijk XIV zou vallen maakten de gereformeerden zich 
op om uit Frankrijk weg te trekken naar een meer verdraagzame regio. Basagne was 
degene die voor hen op zoek ging naar een geschikte locatie, zo contacteerde hij eerst de 
landgraaf van Hessen. Dit bleek tevergeefs aangezien deze antwoordde  dat hij enkel 
kooplieden en handswerklui kon verwelkomen maar dat er voor landbouwers geen 
mogelijkheden waren in zijn gebied301. Aangezien praktisch alle protestanten uit de regio 
van Lille werkzaam waren in de landbouwsector verdween Hessen dus al snel uit het 
denkbeeld. Vervolgens gingen Basagne en de Rijselse protestanten te luister bij Pruisen. 
Hier kregen zij in eerste instantie een positieve reactie op hun verzoekschrift, de koning 
bleek zelfs bereid om de tocht van Amsterdam naar Pruisen voor hen te betalen302. Dit plan 
viel in duigen wanneer koning Frederik I in februari 1713 overleed. Zijn opvolger Frederik 
Willem I was de protestanten minder gunstig gezind en wou enkel diegene verwelkomen 
die zelf genoeg kapitaal hadden om hun overtocht en vestiging te bekostigen303. Hierdoor 
vielen de armen uit de boot maar de rijken wilden eveneens niet ingaan op zijn voorstel, zij 
wilden namelijk dat de minder gegoeden mee zouden reizen met hen want zij waren 
noodzakelijk als arbeiders en knechten op het land. Uiteindelijk wierpen de protestanten 
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hun blik op het westen van Staats-Vlaanderen, ook hier had Basagne reeds contact 
gemaakt en de mogelijke plaatsen besproken 304 . Aanvankelijk vreesden de Rijselse 
vluchtelingen dat de landerijen in deze regio reeds allemaal bezet waren maar uiteindelijk 
begaven zij zich toch richting Staats-Vlaanderen en dan vooral richting Groede en 
Cadzand. 

Uit de hierboven beschreven casus betreffende de vluchtelingen uit Lille en omgeving 
blijkt dat er zowel landeigenaars als landarbeiders en knechten onder de protestanten 
waren. Mensen van verschillende achtergrond, zowel gegoeden als minder gegoeden 
waren dus overgegaan naar de gereformeerde godsdienst. Een behoorlijk probleem dat de 
eigenaars van landerijen en ander vastgoed belemmerde om te vluchten was de verkoop 
van hun grondbezit305. Dit was niet enkel een obstakel voor de vluchtelingen van 1713 
maar zeker ook voor al diegene voor hen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van 
Antoine Du Mez, in 1682 reeds weggevlucht uit Radingem nabij Lille om zich vervolgens 
in Breskens te vestigen306. Bij de voorbereidingen van zijn vlucht naar het buitenland 
hoorde natuurlijk ook de verkoop van zijn eigendommen. De opbrengst van die verkoop 
kreeg hij, naar gewoonte, niet onmiddellijk in handen. Dit bedrag werd eerst aan het 
kantoor van consignatiën overgemaakt, dit om na te gaan of de verkochte goederen wel 
degelijk zijn bezit waren en of hij zonder schulden was. Tot hiertoe verliep alles volgens 
de normale gang van zaken maar nadat bewezen was dat op de verkooppenningen van Du 
Mez geen aanspraken konden gemaakt worden en hij dus de rechtmatige eigenaar was 
kreeg hij zijn geld nog steeds niet uitgekeerd307. Zelfs drie jaar na de verkoop had Du Mez 
zijn geld nog steeds niet ontvangen. Dit bleek geen toeval of fout, de pastoor van 
Radingem had hem namelijk aangeklaagd bij de Raad van het gouvernement en de 
soevereine balluage van Lille omwille van onder andere ketterij308. Uiteindelijk werd Du 
Mez schuldig veroordeeld en verloor hij niet alleen de opbrengst van zijn verkochte 
eigendommen maar diende hij eveneens een boete van vijfhonderd gulden te betalen 
samen met de kosten van het proces. 

Zowat alle hugenoten met grondeigendom hadden te kampen met dit probleem, velen 
onder hen moesten hun bezittingen achterlaten. Daarenboven moesten zij dikwijls heel wat 
geld neertellen voor de vlucht zelf. Zo blijkt dat de vrouw en dochter van de predikant De 
La Resseguerie meer dan zeshonderd francs hebben moeten betalen voor de overtocht, hij 
beschrijft dit zelf in zijn rekest aan de Gecommitteerden uit de Staten-Generaal van 
9 juli 1686 als een grote kost309. Er waren dus enerzijds mensen die reeds weinig bezaten 
bij hun vertrek uit Frankrijk en anderzijds mensen die door de emigratie naar de Republiek 
hetgeen zij vroeger bezaten verloren. Zo kwam het dat een groot deel van de vluchtelingen 
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die neerstreken in het westen van Staats-Vlaanderen in diepe armoede verkeerden310. Toch 
moeten er ook enkele gegoeden zijn overgekomen die er wel in zijn geslaagd hun rijkdom 
deels mee te brengen en een succesvol leven te beginnen in Staats-Vlaanderen311. Dat 
blijkt uit het feit dat er in 1687 reeds een derde van de landerijen te Groede in het bezit was 
van leden van de Waalse kerk312. Daarnaast waren ook in Cadzand enkele succesvolle 
hugenoten gevestigd. Zo beschikten Isaac van Houte, Isaac Clairbaut en Jacob van Houte, 
allen afkomstig uit de regio rond Calais over hofsteden. Dikwijls werden deze succesvolle 
hugenoten de werkgevers van de minder gegoede landgenoten. 

5.4. Conclusie 

Het is bij het onderzoek naar de hugenoten in Staats-Vlaanderen belangrijk rekening te 
houden met de hierboven uit de doeken gedane valkuilen. Niet alle leden van de Waalse 
kerk waren afkomstig uit Frankrijk en diegene die wel uit Frankrijk afkomstig waren 
hadden mogelijks voorouders uit de Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast verschoven tevens 
de grenzen door de oorlogsomstandigheden, dit maakte dat inwoners van bepaalde regio’s 
nu eens Fransman waren en dan weer niet.  

Opvallend is daarnaast vooral de keuze van de groep Nederlandstalige protestanten die 
zich in het Franse dorpje Marck gevestigd hebben. Zij spraken aanvankelijk Nederlands en 
vormden een afzonderlijke gemeenschap in het Franstalige Marck. Wanneer deze 
Nederlandstalige gemeenschap verboden werd, werden velen lid van de Franstalige 
gemeenschap in Guînes. Wanneer deze mensen vervolgens naar de Republiek vluchtten, 
een Nederlandstalig land, waren zij ondertussen blijkbaar zo gewoon aan de Franse taal dat 
zij lid werden van de Waalse kerken in Staats-Vlaanderen. Het gaat hier dus duidelijk over 
een grenszone waar mensen hoogstwaarschijnlijk in zekere mate tweetalig waren. Dat 
blijkt eveneens uit het onderzoek naar de taal die gebruikt werd in notarisakten.  

Ten slotte is het duidelijk gebleken dat er zowel gegoede als minder gegoede hugenoten 
naar Staats-Vlaanderen zijn uitgeweken. Het grootste deel was in het thuisland reeds actief 
in de agrarische sector. Zij kwamen allen uit een gebied waar de landbouw een hoog 
niveau had. Zowel landarbeiders als landeigenaars vluchtten weg voor de religieuze 
vervolgingen.  

  

                                                 
310  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in Westelijk Staats-Vlaanderen, p. 49 
311  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in Westelijk Staats-Vlaanderen, p. 51 
312 J. De Hullu, De overkomst van refugiés in Westelijk Staats-Vlaanderen, p. 51 
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6. Hoeveel hugenoten kozen voor Staats-Vlaanderen 

Het is voor dit onderzoek interessant om te schetsen hoe de verhouding was tussen het 
totale aantal inwoners en het aantal refugiés. Allereerst dient er dus gekeken te worden 
naar het aantal inwoners van het westen van Staats-Vlaanderen, zonder deze 
bevolkingscijfers hebben de absolute cijfergegevens met betrekking tot de hugenoten 
amper betekenis. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal 
inwoners in de verschillende gemeenten van West-Staats-Vlaanderen 313 . Voor dit 
onderzoek zijn vooral de gegevens van de jaartallen 1688 en 1698 van belang. Opvallend 
is dat Groede een behoorlijk groot aantal inwoners telde, ongeveer 1 500, enkel Sluis telde 
meer inwoners in 1698. In de andere gemeenten woonden in 1688 opvallend minder 
mensen, cijfers schommelen tussen 185 in de Isabellapolder en 741 in Schoondijke. 

 

 

Tabel 3 Bevolkingscijfers West-Staats-Vlaanderen 1688-1806314 

  

                                                 
313  P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, p. 390 
314  P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, p. 390 
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Wat het aantal hugenoten betreft zijn de cijfergegevens bijzonder schaars. Volgens de 
studie ‘Behoudend maar buigzaam’ van P.J. van Cruyningen woonden er in januari 1686 
ongeveer 516 hugenoten in het Vrije van Sluis, grotendeels afkomstig uit Calais en 
omgeving315. Van deze hugenoten woonden er volgens van Cruyningen 269 in Groede in 
het jaar 1686 en 122 in Zuidzande, Retranchement en Cadzand samen. Dit botst met de 
gegevens die teruggevonden werden in de verschillende lijsten met vluchtelingen in 
Groede. Volgens deze lijsten woonden er in januarie 1686 reeds 690 hugenoten in Groede 
(cf. Infra deel II 7.6.)316. Van Cruyningen baseert zijn gegevens op een publicatie van De 
Hullu, ‘Hofsteden’. Dit is opvallend aangezien De Hullu eveneens beschikte over de lijsten 
met vluchtelingen die in Groede zijn aangekomen tussen 1685 en januari 1686. Wel staat 
vast dat er in het jaar 1687 meer inwoners waren in Groede die lid waren van de Waalse 
kerk dan inwoners die lid waren van de Nederduitse kerk317. 

Uit het artikel van Lo van Driel komen heel andere cijfers naar voor, hij schrijft dat op 
basis van gegevens verzameld door De Hullu er in de periode 1685 en de eerste helft van 
1686 ongeveer 1 000 religieuze vluchtelingen uit Frankrijk naar Staats-Vlaanderen 
getrokken zijn318. Heel wat van deze vluchtelingen hadden ervoor gekozen om zich op het 
platteland te vestigen, van Driel spreekt over meer dan 560 mensen die zich op het 
platteland buiten Aardenburg, Oostburg en Sluis zouden gesetteld hebben.  

Uit communicatie tussen de magistraat van Oostburg en de Staten-Generaal op 5 juli 1686 
blijkt dat er op dat moment reeds 230 vluchtelingen waren neergestreken in Oostburg319. 
Daarenboven bleef het aantal vluchtelingen nog dagelijks toenemen. Wanneer we de 
bevolkingscijfers van Oostburg bestuderen in de tabel hierboven blijkt dat deze gemeente 
in 1698 slechts 560 inwoners telde. Hoewel deze cijfers niet over hetzelfde moment in de 
tijd gaan kunnen we toch afleiden dat een groot deel van de inwoners, bijna 50%, 
afkomstig was uit Frankrijk.  

Ook over het aantal hugenoten in Aardenburg zijn gegevens beschikbaar, er is namelijk 
een lijst opgesteld door het stadsbestuur zelf320. Volgens deze lijst waren er op 9 juli 1686 
43 nieuwe huisgezinnen uit Frankrijk naar Aardenburg gekomen. Dit kwam neer op een 
totaal van 169 vluchtelingen waaronder François de la Resseguerie, de vroegere predikant 
van Mont-Michel321. De meesten onder hen zouden bijzonder hulpbehoevend geweest zijn. 
Het is jammer dat er geen cijfergegevens beschikbaar zijn over het totale aantal inwoners 
in Aardenburg in 1688, hierdoor kan er geen percentage van het aantal hugenoten worden 
vastgesteld. 

                                                 
315  P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, p. 27 
316  P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, p. 27 
317  L. Van Driel, Franse vluchtelingen, p. 59 + J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-

Vlaanderen, p. 46 
318  L. Van Driel, De Franse vluchtelingen, p. 59 
319  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in Westelijk Staats-Vlaanderen, p. 48 
320  “Liste des families sorty du royaume de Frances pour la religion réfugieés dans la ville d’Ardembourg” 

doorgegeven aan de gecommitteerden van de Staten-Generaal op 9 juli 1686 
321  L. Van Driel, De Franse vluchtelingen, p. 60 + J. De Hullu, De overkomst van refugiés in Westelijk 

Staats-Vlaanderen, p. 49 
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Hoewel de cijfergegevens schaars zijn kunnen we toch stellen dat de hugenoten een 
aanzienlijk deel uitmaakten van de bevolking in de verschillende gemeenten van West-
Staats-Vlaanderen. Vooral in Groede en Oostburg waren zij zeer sterk vertegenwoordigd. 
Velen vestigden zich op het platteland, dit is een logisch gevolg van het feit dat daar de 
meeste mogelijkheden waren om aan werk te raken. 
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7. Casus Groede 

In dit onderdeel zal de casus Groede worden uitgewerkt. Ik heb de gemeente Groede 
gekozen omdat deze bijzonder veel religieuze vluchtelingen uit Frankrijk heeft 
ontvangen322. Door een radiografie te maken van de hugenoten in Groede wil ik een 
antwoord zoeken op een aantal vragen. Welke maatregelen werden genomen om de groep 
vluchtelingen op te vangen? Hoe verliep de tewerkstelling, huisvesting en religieuze 
opvang?  

Allereerst ben ik dieper ingegaan op het ontstaan van de gemeente Groede en de Waalse 
kerk in Groede. Hierbij zal u een aantal zaken uit het hierboven geschreven deel over 
Staats-Vlaanderen herkennen, Groede maakte immers deel uit van Staats-Vlaanderen. 
Vervolgens zal ik dieper ingaan op de verschillende predikanten die de Waalse gemeente 
Groede gehad heeft. Zij waren immers de religieuze leiders van vele hugenoten.  

Daarnaast sta ik stil bij het aantal hugenoten in Groede. Hoeveel refugiés vestigden zich in 
deze gemeente? Hieraan gekoppeld is de opvang van deze groep vluchtelingen. Welke 
maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van de komst van deze nieuwkomers? Wat voor 
werk deden deze mensen en waar woonden zij? 

Het is dus de bedoeling om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de komst naar en 
het verblijf van de hugenoten in Groede. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bronnen en 
informatie die voorhanden zijn.  

7.1. Geschiedenis van de gemeente Groede 

Aangezien Groede centraal staat in het onderzoek uitgevoerd in het kader van deze 
masterscriptie is het interessant grondig in te gaan op de geschiedenis van Groede zelf en 
dan vooral van zijn Waalse kerk. Veel wetenschappelijke literatuur over het dorp is niet 
voorhanden daarom heb ik mij moeten baseren op een aantal gedateerde werken waaronder 
de voornaamste ‘De Waalsche kerk van Groede’ van J. de Hullu en het artikel ‘Groede’ 
van H.Q. Janssen aangevuld met een aantal meer beknopte werken323. 

Omwille van zijn ligging kende Groede een bewogen geschiedenis waarbij gedurende een 
aantal periodes het dorp volledig onder water kwam te liggen. In het jaar 1133 werd voor 
het eerst verwezen naar Groede met de uitdrukking “nova terra, quae per maris alluvionem 
veteri terrae concreta est” wat zoveel betekent als “nieuw land dat door aanslibbing van de 
zee met den ouden grond is samengegroeid”324. De naam Groede of kortweg Groe verwijst 

                                                 
322  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 46 
323  De Hullu (J.),  “De  waalsche  kerk  van  Groede”  in:  F.  Pijpers  ed.,  Nederlands  Archief  voor 

Kerkgeschiedenis, achtste deel  (1911), p.  233‐293  en  JANSSEN (H.Q.). “Groede” In: Bijdrage tot de 
oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen (Derde deel), J.C. en 
W. Altorffer, Middelburg, 1858, pp. 313-351 

324  MEERKAMP VAN EMBDEN (A.). Het oud-archief van het waterschap Groede en Baanst, s.l., ca 1927, p. 1 
+ BOEKHOUT (J.A.J.). 200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen, Heemkundige Kring West-
Zeeuws-Vlaanderen, Aardenburg, 1996, p. 58 + L.M. de Die, Groede in oude ansichten, p. 1 
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dan ook naar het groeiproces van schorren ten noorden van Oostburg325. Deze schor werd 
in circa 1261 ingepolderd door een aantal voorname heren waaronder Gerard de Moor. Op 
sommige kaarten vindt men dan ook de benaming Moorskerke, Moerkerk of Almoerkerk, 
afhankelijk van de literatuur werd hiermee verwezen naar het volledige dorp of enkel de 
kerk326. Hoewel in 1377 Groede terug onder water kwam te staan werd een deel opnieuw 
herdijkt en was het dorp veilig tot 1570. In dat jaar had Groede te lijden onder de 
Allerheiligenvloed, een aanhoudende periode van storm waardoor verschillende dijken het 
begaven en er heel wat overstromingen plaatsvonden327. Deze watersnood werd gevolgd 
door de militaire inundaties in 1583 in het kader van de Tachtigjarige Oorlog. Het gehele 
gebied werd blank gezet ter verdediging tegen het Spaanse leger onder leiding van 
Parma328. Tussen 1583 en 1612 was dan ook enkel de kerktoren te zien329. Het kan niet 
verbazen dat het hele gebied door het zoute zeewater in deze periode ontvolkt en vernield 
raakt 330.  

Het Twaalfjarige Bestand bracht een fase van rust waarin de herdijking van het gebied kon 
worden gestart331. Na het wegtrekken van het water bleek de vernieling en de verlatenheid 
van het gebied. B. Hunnius, predikant te Oostburg tussen 1676 en 1690, beschreef de 
situatie als volgt: “Dat er te Oostburg de wolven alle nagte quamen drinken uit een put bij 
de markt. De ellende, armoede, hongersnood, pestilentiën ende sterften is ongelooflijk. Dat 
veele schoone groote dorpen nu geheel verlaaten ende verwoest geworden sijn; ende de 
beste huisen van dien sijn kuilen van wilde beesten ende wolven geworden; ja men heeft 
aldaar bevonden de bedsteden met jonge wolven belegen.”332. De herdijking ging van start 
in het jaar 1613 en dit vooral onder de impuls van de gebroeders Cats333. In sommige 
literatuur wordt enkel verwezen naar Jacob waar in andere zowel Cornelis als Jacob Cats 
vermeld worden. Jacob Cats, een advocaat uit Middelburg, zag een financiële mogelijkheid 
in deze ondergelopen gebieden en wist na onderhandelingen een reeks kanscontracten af te 
sluiten met het kapittel van Sint-Baaf en Sint-Pieter te Gent334. Op deze manier kwam 
onder andere 300 gemet bevloeid land in de watering van Groede in volle bezit van de heer 
Cats. Om die reden heeft Jacob Cats een belangrijke rol gespeeld in de herdijking en 
wederopbouw van het dorp, dit blijkt uit de in 1614 opgetrokken Catshoeve en de naar 
hem vernoemde Catsweg335. Onbekende eigenaars van gebied dat binnen deze bedijking 
valt werden opgeroepen en dienden een deel van de kosten voor de bedijking te dragen. 
                                                 
325  J. Boekhout, 200 jaar, p. 58 + WINTEIN (W.). “Het land van Groede, staalkaart van de landschapsevolutie 

in de zwinstreek.” In: Niemandsland in Staats verband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de 
Republiek en daarna, 2004, p. 176 + H.Q. Janssen, Groede, p. 313 

326  J. Boekhout, 200 jaar, 58 + A. Meerkamp van Embden, Het oud-archief van, p. 1 + LEPOETER (G.). Ned. 
Herv. Kerk Groede, ?, Groede, 1986, p. 4 + H.Q. Janssen, Groede, p. 313 

327  A. Meerkamp van Embden, Het oud-archief van, p. 1 + L.M. de Die, Groede in oude ansichten, p. 1 
328  J. Boekhout, 200 jaar, p. 58 + A. Meerkamp van Embden, Het oud-archief van, p. 1 + W. Wintein, Het 

Land van Groede, p. 179 
329  H.Q. Janssen, Groede, p. 313 
330  H.Q. Janssen, Groede, p. 342+ W. Wintein, Het Land van Groede, p. 179 
331  A. Meerkamp van Embden, Het oud-archief van, p. 1 + J. Boekhout, 200 jaar, p. 58 
332  G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 5 
333  J. Boekhout, 200 jaar, p. 58 + G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 6 + H.Q. Janssen, Groede, p. 343 
334  A. Meerkamp van Embden, Het oud-archief van, p. 1 + G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 7 + 

L.M. de Die, Groede in oude ansichten, p. 13 
335  H.Q. Janssen, Groede, p. 345 + L.M. de Die, Groede in oude ansichten, p. 34 
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Indien zij zich niet bekend zouden maken verloren zij na verloop van een termijn hun 
rechten aan de bedijkers336 . Vervolgens werd beslist dat dit waterschap zou bestuurd 
worden door een dijkgraaf en een aantal gezworenen, deze werden gekozen door de 
ingelanden met een minimum van 30 gemet ingedijkt land337. Op 6 april 1612 besliste de 
Staten Generaal dat de kerk van Groede een octrooi moest krijgen van bedijking, hierdoor 
kreeg zij het recht van bedijking. Dit recht werd doorgegeven aan de polder Groede en 
Baenst tegen een jaarlijkse vergoeding van f 700 voor de predikant, f 100 voor de 
voorlezer en f 100 voor de stokman van de kerk van Groede338.  

 

Kaart 3 Groeiproces Land van Groede339 

7.2. Het kerkgebouw 

Eens het gebied opnieuw was ingedijkt diende het dorp te worden heropgebouwd. Het 
zeewater had weinig gespaard, van de kerk was enkel nog de toren overeind gebleven340. 
Het gebouw was dan ook niet meer bruikbaar voor kerkdiensten341. Om die reden hadden 
de eerste Nederduitse hervormde samenkomsten vanaf juli 1613 plaats op de zolder van 

                                                 
336  A. Meerkamp van Embden, Het oud-archief van, p. 2 
337  Voor meer informatie over het bestuur van dit waterschap: zie A. Meerkamp van Embden, Het oud-

archief van het waterschap Groede en Baanst 
338  G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 8 
339  W. Wintein, Het Land van Groede, p. 178 
340  DE HULLU (J.). Iets over den wederopbouw van de kerk van Groede in 1633-1634, ?, ?, ?, p. 1 
341  G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 9 
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een particulier woonhuis. Aangezien de bevolking en dus het aantal gelovigen snel toenam 
in de daaropvolgende periode werd deze zolder al snel te klein voor de 
geloofsgemeenschap, daarom werd een soort noodkerk opgericht. Deze werd opgetrokken 
ten oosten van de vervallen kerk342. Deze noodkerk was eveneens een tijdelijke oplossing 
want zij bood te weinig bescherming tegen weer en wind, eind 1614 of begin 1615 
verhuisde men dan ook opnieuw. In december 1614 besloten de ingelanden namelijk dat 
het noodzakelijk was een soort afdak of planken loods te bouwen tegen de zuidelijke gevel 
van de kerk343. Hoelang deze in gebruik is gebleven is onbekend, wel is geweten dat 
wanneer het Vrije van Sluis het in zijn verordening van 19 oktober 1619 heeft over de 
Groedsche Hervormden, zij hun samenkomsten houden in een opnieuw bruikbaar gemaakt 
deel van de kerk344. In de daaropvolgende jaren liet het herstellen van de kerk op zich 
wachten. Er werden verschillende pogingen ondernomen om geld te verzamelen maar 
zonder veel resultaat. Zo dachten de predikant Ds. Petrus de Luijk en de kerkmeesters 
Joost Janssen en Dirk Janszoon Koevoet eraan een collecte te houden in Holland, Zeeland 
en de omliggende kwartieren. De archivaris de Hullu wijst erop dat het onduidelijk is of 
deze collecte ooit werkelijk heeft plaatsgevonden345. 

Wegens de toenemende druk van het stijgende bevolkingsaantal gingen de predikant en de 
kerkmeesters in het jaar 1632 opnieuw naar het College van den Vrije met het verzoek om 
verder te gaan met de heropbouw van de kerk. Het Vrije ging, tot opluchting van de 
Groedenaren, akkoord en liet aanplakbiljetten van de aanbesteding verspreiden. 
Uiteindelijk werd op 28 januari 1633 beslist om de heropbouw van de kerk uit te besteden 
aan Pieter Taeijs, vrijlaat en inwoner van Aardenburg. Deze diende de kerk te herstellen 
voor het bedrag van 2 300 pond Vlaamsch (f 13 800)346 . De lang verwachte werken 
startten uiteindelijk op 18 mei 1633 in aanwezigheid van een afgevaardigde van het Vrije 
en waren voltooid in september 1634. Het was ten tijde van deze herstellingen dat men de 
kerk in twee delen heeft gesplitst door via een scheidingsmuur de zuidbeuk af te zonderen 
van de rest van de kerk. In deze zuidbeuk kwamen de aanwezige Walen samen, dit deel 
van de kerk is men dan ook de ‘Waalse kerk’ gaan noemen347.  

7.3. Ontstaan van de Waalse kerk Groede 

Zoals hierboven is gebleken was Groede gedurende de militaire inundaties behoorlijk 
ontvolkt geraakt. Er was dan ook ruimte genoeg voor de Walen die omstreeks 1617 hun 
toevlucht zochten in dit pas bedijkte gebied bestaande uit honderden bunders vruchtbaar 
akkerland348. Deze Franstalige protestanten uit Spaans-Vlaanderen hadden te lijden onder 
de vervolging van de bisschoppen van Brugge en Yperen349. Op 3 april 1617 richtte de 
Hervormde kerkenraad zich tot de classis van Walcheren met de vraag of het wenselijk 

                                                 
342  J. De Hullu, Iets over den wederopbouw, p. 1 + G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 9 
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344  J. De Hullu, Iets over den wederopbouw, p. 2 
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was de Walen in Groede toe te staan zelf te preken en een eigen kerk op te richten350. Deze 
oordeelde dat dit niet noodzakelijk was aangezien hun aantal vrij laag was en zij dichter bij 
Sluis en Aardenburg verbleven dan bij Groede. Daar voegden zij wel aan toe dat indien 
hun aantallen zouden toenemen zij zelf voor een predikant zouden zorgen351. Vervolgens 
gingen zij naar de Waalsche Synode met hetzelfde verzoek (bijlage 2)352. Deze besliste dat 
Job du Rieu, de predikant van Sluis, en de Franse predikanten van Middelburg en 
Vlissingen een preek dienden te houden voor de Waalse Groedenaren en dit minstens eens 
om de twee weken353. De classis van Walcheren was niet tevreden dat dergelijke zaken 
waren beslist zonder haar goedkeuring en liet op 7 juni 1617 weten dat “indien men 
bevond eenige apparentie te zijn om aldaar een Fransche kerk te stichten, men alsdan aan 
de Gedeputeerden van de Waalsche Synode in het vriendelijke verzoeken zou niet te willen 
in deze en dergelijke oprichtinge van nieuwe Fransche kerken in plaatsen onder deze 
classis sorteerende iets aanvangen zonder eerst daarover met ons communicatie te 
houden”354. Hoeveel de Waalsche Synode hiermee rekening hield blijkt uit de beslissing 
van de Synode om de prediking in de winter te laten doorgaan zonder hierover overleg te 
plegen met de classis. 

Ondanks deze bezoeken van predikanten uit omliggende Waalse gemeenten bleven de 
Franstalige Groedenaren op hun honger zitten wat betreft godsdienstbeleving, zij vonden 
een vaste predikant die in Groede zelf woonde noodzakelijk355 . Opnieuw konden zij 
rekenen op de steun van de Synode want deze stuurde ene Jean de Prat naar Groede waar 
hij gedurende een half jaar dienst zou doen. Wanneer de diensttijd van de Prat er bijna 
opzat verzochten de Groedenaren opnieuw een vaste predikant maar het Vrije van Sluis 
had een andere oplossing voor ogen. Zij wilde de bestaande dienaar van Groede vervangen 
door een dienaar die zowel in het Vlaams als in het Frans kon preken. Deze zou hiervoor 
een vermeerdering krijgen van zijn ordinaris stipendium356. Toch was de Synode niet 
tevreden met dit voorstel, zij had namelijk als doel een volledig zelfstandige Waalse kerk 
ofte église dressée op te richten. Om die reden besliste zij om de Prat zijn diensttijd te 
verlengen en zelf zijn loon te voorzien zolang dit nodig was. In de daaropvolgende periode 
bleef de Synode streven naar de oprichting van een zelfstandige Waalse kerk te Groede, 
zowel de heren van het Vrije als de gouverneur van Sluis steunden de Synode hierin. Het 
probleem was financieel, de Staat beschikte over te weinig middelen. Zij dienden namelijk 
de fortificatie van Sluis te bekostigen357. Uiteindelijk zou de Synode tot het jaar 1622 
de Prat blijven bezoldigen, pas dan kwam er een besluit van de Raad van State dat stelde 
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dat zij voor een vaste jaarwedde zouden zorgen. Wanneer in datzelfde jaar Groede een 
eigen kerkenraad krijgt kunnen we spreken van een zelfstandige Waalse kerk.  

7.4. Predikanten van de Waalse kerk Groede 

Vanaf dat moment was er een continue opvolging van predikanten. De verschillende 
predikanten zijn in de tabel hieronder opgelijst. De datum waarop zij hun predikantschap 
in Groede startten is eveneens vermeld. Op basis van deze lijst is onderstaande grafiek 
gemaakt, hier valt op dat negen van de zeventien predikanten minder dan tien jaar dienst 
hebben gedaan in de gemeente. Slechts drie van de zeventien predikanten zijn tot aan hun 
dood predikant te Groede gebleven358. Negen onder hen zijn na verloop van tijd verhuisd 
naar onder andere Sluis, Aardenburg, Leiden, één is zelf verhuisd naar Lissabon. In vele 
gevallen is het onduidelijk of zij daar de functie van predikant terug hebben opgenomen. 
De afkomst van de predikanten is niet altijd te achterhalen. Pierre Pellet, predikant van de 
Waalse kerk te Groede vanaf 1693 was zelf een religieuze vluchteling uit Frankrijk die 
omstreeks 1685 naar de Republiek was gekomen359. Voor hij predikant werd te Groede 
was hij reeds predikant geweest van de Waalse kerk te Weesp, nabij Amsterdam. Van de 
anderen is weinig tot geen achtergrondinformatie bekend. 

Lijst predikanten Waalse gemeente Groede 

Naam  aanvangsdatum

Jean de Prat  1618 

Jean Bourgeois  1623 

Jean Trelcat  1624 

Maurice Agache  1629 

Mathieu Jenein  1636 

Jean Mathon  1650 

Paul Bilot  1652 

Pierre de Brunville Soliers  1681 

Pierre Pellet  1694 

Isaac Cambefort  1719 

David Bovier  1724 

Claude Wicart  1727 

Abraham Louis deLignon  1738 

Guillleaume de Rochemont  1750 

Charles Alexandre Matile  1754 

Nic. Henri Hartman  1767 

Jean Jaques Bourdeau  1772 

Tabel 4 Predikanten Waalse gemeente Groede360 

                                                 
358  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 233  
359  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 245 
360  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 233 + ZAM, 587 Waalse Gemeente te Groede Inleiding, 

In: < http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=587&tab=archive >, geraadpleegd op 19 maart 2013 
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Tabel 5 Aantal jaren dienst van de predikanten te Groede361 

Aangezien er discussie was tussen de Synode en het Vrije over de inspraak bij de 
benoeming van een nieuwe predikant besloot men in 1629 een collegium qualificatum 
samen te stellen 362 . In dit orgaan zetelde de kerkenraad samen met een aantal 
afgevaardigden van het Vrije. Deze laatste hadden het recht om twee stemmen uit te 
brengen. De predikanten werden gedurende de rest van het bestaan van de Waalse kerk te 
Groede op deze manier benoemd363. Naast een predikant had de gemeente eveneens een 
Franse schoolmeester of voorlezer nodig die de Walenkinderen voorzag in onderwijs in de 
eigen taal364. Hoe dit in zijn werk ging voor mei 1635 is onduidelijk maar vanaf dat 
moment besliste de Raad van State om een jaarwedde voor een Franse voorlezer en 
schoolmeester te Groede te voorzien. In februari van het volgende jaar werd vervolgens de 
eerste schoolmeester benoemd, Isaac van Damme. Deze had hiervoor een examen afgelegd 
om zijn bekwaamheid in lezen en psalmzingen te bewijzen365 . Eens de Waalse kerk 
geïnstalleerd was volgde een periode van relatieve rust. In 1652 werd in Groede de 
vergadering van de Waalsche Synode georganiseerd. Dit was trouwens de enige die in 
Staats-Vlaanderen heeft plaatsgevonden366. 

                                                 
361  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 233  + ZAM, 587 Waalse Gemeente te Groede Inleiding, 

In: < http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=587&tab=archive >, geraadpleegd op 19 maart 2013 
362  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 240 
363  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 241 
364  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 242 
365  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 242 
366  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 243 + ZAM, 587 Waalse Gemeente te Groede Inleiding, 

In: < http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=587&tab=archive >, geraadpleegd op 19 maart 2013 
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Wat betreft de verloning van predikanten blijkt uit de Resolutie van de Raad van State van 
9 januari 1702 dat de predikant Pierre Pellet een woning ter zijner beschikking kreeg en 
een jaarloon had van zeshonderd gulden367. Het was de Raad van State die instond voor de 
betaling hiervan. Dit bedrag van zeshonderd gulden was vastgelegd door de Staten-
Generaal op 1 april 1660 in de “Politieke Reformatie” en was gelijk voor alle predikanten 
in de Generaliteitslanden368. 

7.5. Verdere evolutie Waalse kerk Groede 

In de aanloop naar 1685 nam de groep hugenoten in Groede gestaag toe. Uiteindelijk 
waren zij met zovelen dat hun aantal ervoor zorgde dat de kerk van de Waalse gemeente te 
klein werd en het hoge ledental niet aankon (cf. Supra deel II 6.). Daarenboven waren veel 
van deze vluchtelingen arm en hulpbehoevend369. Aan het einde van de zeventiende eeuw 
raakte de kerk in financiële moeilijkheden, dit onder andere door de kosten van een 
rechtsgeding van de kerkmeesters tegen de tiendheffers370. Daarnaast arriveerde in 1713, 
na de Vrede van Utrecht, een nieuwe golf refugiés uit de omgeving van Rijsel371. Velen 
onder hen kozen voor Groede en Middelburg. Hierdoor kwam de gemeente opnieuw 
financiële middelen te kort om het grote aantal armen en hulpbehoevenden op te vangen. 
Alle Waalse kerken in heel de Republiek dienden bij te springen372. Uiteindelijk lijkt de 
Waalse gemeente te Groede het moeilijk gekregen te hebben aan het einde van de 
achttiende eeuw 373 . De predikant Jean Jaques Bourdeau kwam in opspraak en de 
bezoldiging kwam in gevaar door beslissingen van de Franse Republiek374. Officieus hield 
de Waalse gemeente op te bestaan in het jaar 1808 wanneer Bourdeau aftrad en op 
19 augustus 1817 werd door een Koninklijk Besluit ook officieel een einde gemaakt aan de 
Waalse gemeente in Groede375. 

7.6. Aantal hugenoten in Groede 

Dat Groede een gemeente was waar veel hugenoten voor kozen staat vast maar hoeveel dat 
er nu exact waren is moeilijker te bepalen. Een bijkomend heuristisch probleem is dat het 
lidmatenboek van de Waalse gemeente van Groede in 1809 gestolen werd 376 . Uit 
informatie in de Livres des actes de l’Eglise Walonne de Groede blijkt dat de gendarmes 
van het Franse bestuur in 1809 gebivakkeerd hebben in de Franse kerk en daar de 
documenten hebben verwijderd377. Een overzicht geven van het aantal nieuwe leden van de 

                                                 
367  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 245 
368  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 246 
369  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 244 
370  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 246 
371  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 251 
372  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 251 + G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 16 
373 ZAM, 587 Waalse Gemeente te Groede Inleiding, In: < 

http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=587&tab=archive >, geraadpleegd op 19 maart 2013 
374  G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 16 
375  G. Lepoeter, Ned. Herv. Kerk Groede, p. 16 + ZAM, 587 Waalse Gemeente te Groede Inleiding, In: < 

http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=587&tab=archive >, geraadpleegd op 21 maart 2013 + L.M. de 
Die, Groede in oude ansichten, p. 65 

376  L. Van Driel, De Franse vluchtelingen, p. 72 
377  L. Van Driel, De Franse vluchtelingen, p. 72 
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Waalse kerk op basis van deze lidmatenregisters is dus onmogelijk maar toch bevat deze 
Livre des actes de l’Eglise Walonne de Groede een aantal kopieën van oude stukken. 
Daarnaast zijn er eveneens een aantal lijsten van vluchtelingen in West-Staats-Vlaanderen 
aanwezig in het rechterlijk archief Vrije van Sluis, inventarisnummer 384 subnummers 60, 
61, 62, 63, 66 en 67 en in het archief van de Raad van State, met name van Aardenburg en 
Oostburg378. Deze lijsten zijn online beschikbaar op de website van Huib J. Plankeel die 
zich op zijn beurt heeft gebaseerd op publicaties van de bekende archivaris J. De Hullu379. 
Zelf heb ik in het Zeeuws Archief Middelburg onder inventarisnummer 806 een aantal 
lijsten gevonden van hugenoten in Groede voor de jaren 1685 en 1686 (bijlage 3 en 4)380. 
Deze lijsten geven jammer genoeg enkel informatie over de jaren 1685 en 1686, wat de 
periode daarna betreft moeten we gebruik maken van beperkte gegevens slechts sporadisch 
voorkomend in de literatuur.  

Het aantal hugenoten in Groede moet natuurlijk gezien worden in verhouding tot het totale 
aantal inwoners van de gemeente. Enkel door te kijken naar het percentage hugenoten kan 
ingeschat worden hoeveel zij de gemeente beïnvloed hebben. Ook Groede was één van de 
gemeenten die te lijden had onder de militaire inundaties in 1583 en dus na de herdijkingen 
diende herbevolkt te worden. Na de herdijkingen tussen 1610 en 1613 nam het 
inwonersaantal gestaag toe. Zo telde Groede in het jaar 1623 reeds 670 inwoners381 . 
Twintig jaar later was dat al gestegen naar 1 200 personen en tegen 1652 waren er nog 
eens 200 nieuwe inwoners bijgekomen 382 . Uiteindelijk telde Groede gedurende de 
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw gemiddeld tussen de 1 300 en 1 600 
inwoners, enkele voorbeelden van absolute cijfers doorheen deze periode zijn terug te 
vinden in tabel 3 ‘Bevolkingscijfers West-Staats-Vlaanderen 1688-1806’ bij punt 6.  

Hoeveel van deze inwoners afkomstig waren uit Frankrijk en dus tot de in deze 
masterscriptie onderzochte groep hugenoten behoorden is moeilijker te achterhalen. Uit de 
hierboven reeds vermelde lijsten is het wel mogelijk op te maken hoeveel hugenoten er in 
de jaren 1685 en 1686 naar Groede zijn gevlucht. De oudste lijst heeft als titel “Rolle de 
toute les personne qui sont venu au pais Casant principalenent au villagie de Groede de 
puis la persecution de Franse” en geeft een overzicht van personen die zich in augustus en 
september 1685 in Groede hebben gevestigd383. Op dat moment was de gereformeerde 
kerk in Guînes reeds gesloten maar was het Edict van Nantes nog niet herroepen. Volgens 
deze lijst waren er op dat moment reeds 392 vluchtelingen neergestreken in Groede, vaak 
gaat het over hele gezinnen maar er waren eveneens enkelingen zowel van het vrouwelijke 
als van het mannelijke geslacht (bijlage 3). Het is moeilijk na te gaan hoe volledig deze 
lijst is en daarenboven is het eveneens onduidelijk hoe lang deze mensen te Groede 

                                                 
378  PLANKEEL (H.J.), Website van Grijsbaard, In: < http://www.grijsbaard.nl/Main/StartGrijsbaard.html >, 

geraadpleegd op 05 mei 2013 
379 PLANKEEL (H.J.), Website van Grijsbaard, In: < http://www.grijsbaard.nl/Main/StartGrijsbaard.html >, 

geraadpleegd op 05 mei 2013 
380  ZAM, 164 Genealogische afschriften, 806 ‘Vrije van Sluis’ 
381  P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, p. 25 
382  P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, p. 25 
383  PLANKEEL (H.J.), Website van Grijsbaard, In: < http://www.grijsbaard.nl/Main/StartGrijsbaard.html >, 

geraadpleegd op 05 mei 2013 + ZAM, 164 Genealogische afschriften, 806 ‘Vrije van Sluis’ 
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gebleven zijn. Deze lijst geeft dus enkel een idee van de vluchtelingenstroom op dat 
moment, hoe de situatie evolueerde is hier niet uit af te leiden.  

Wel is er een tweede lijst voor handen die dateert van de periode na de herroeping van het 
Edict maar voor 28 december 1685, deze heeft als titel “Le nombre des refugies a Groede” 
(bijlage 4)384. In deze lijst, opgesteld door de heer de Brunville predikant van de Waalse 
kerk Groede, worden 264 vluchtelingen vermeld. Hiervan waren allen afkomstig uit de 
omgeving van Guînes. De Brunville voegt aan deze lijst, bestemd voor de burgemeester en 
schepenen van het Land van den Vrijen, toe dat de heer Bilot een predikant uit Frankrijk 
eveneens naar Groede is gekomen. Hij was de broer van Paulus Bilot die vanaf 1652 
predikant van de Waalse gemeente in Groede was geweest385. Een derde en laatste lijst is 
eveneens van de hand van de Brunville en is getiteld “Jeunes gens arrivez le 8e Janvier 
1686” en vermeldt nog eens 34 vluchtelingen386.  

Op basis van deze lijsten hebben er zich tussen augustus 1685 en januari 1686 
690 religieuze vluchtelingen uit Frankrijk gevestigd in Groede. Uit de lijst met 
bevolkingscijfers van Van Cruyningen blijkt dat er in 1688 1 542 mensen in Groede 
woonachtig waren 387 . Daarenboven waren er reeds in de jaren voor 1685 heel wat 
hugenoten richting Staats-Vlaanderen en dus Groede gekomen, zij worden niet vermeld in 
deze lijst maar hoorden eveneens bij de groep vluchtelingen. De hugenoten maakten dus 
zeker een aanzienlijk deel uit van het totale aantal inwoners in Groede. Het staat daarnaast 
vast dat er in het jaar 1687 meer inwoners waren in Groede die lid waren van de Waalse 
kerk dan inwoners die lid waren van de Nederduitse kerk 388 . Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met het feit dat er eveneens Franstaligen afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden en hun eventuele nakomelingen lid waren van de Waalse kerk. Het zou een 
foutieve veronderstelling zijn dat het aantal leden van de Waalse kerk gelijk is aan het 
aantal religieuze vluchtelingen uit Frankrijk. Toch was er een bijzonder grote toestroom 
van vluchtelingen naar Groede, er waren zelfs woningen te weinig om iedereen onderdak 
te verschaffen. Om die reden verzocht de Waalse kerkenraad van Groede in augustus 1685 
reeds aan het Vrije om er bij de Staten-Generaal op aan te dringen een Waalse kerk op te 
richting in het nabij gelegen Cadzand389. 

Aangezien de lidmatenregisters van de Waalse kerk in Groede niet beschikbaar zijn is het 
onmogelijk een overzicht te geven van de nieuwe leden die er doorheen de volgende jaren 
zijn gekomen. Er bestaan daarnaast geen lijsten meer van vluchtelingen in de latere jaren. 
Er zijn dus vrij weinig absolute cijfers voorhanden over de aankomst van refugiés na 1686. 
Zoals eerder reeds aangehaald zijn er rond 1713 opnieuw heel wat vluchtelingen uit de 
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regio van Lille naar Staats-Vlaanderen getrokken. In het totaal zou het gaan over ongeveer 
400 huisgezinnen, hoeveel van hen kozen voor Groede is niet te achterhalen.  

7.7. Bestuur ten aanzien van de Waalse gemeente in Groede 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de aankomst en opvang van de hugenoten in Groede 
is het interessant om de genomen maatregelen ten aanzien van de hugenoten onder de loep 
te nemen. Aangezien Groede binnen het Vrije van Sluis valt zijn de maatregelen die 
werden genomen binnen het Vrije van toepassingen op de Franse protestanten in Groede. 
Bij het bestuderen van de archieven van Groede zelf heb ik dan ook amper relevante 
documenten gevonden. 

In dit onderdeel heb ik ervoor gekozen een chronologisch kader te hanteren. Dit wil zeggen 
dat ik een aantal belangrijke besluiten die genomen zijn met betrekking tot de hugenoten in 
Groede of in sommige gevallen in het Vrije van Sluis chronologisch weergeef. Deze 
besluiten handelen nu eens over bijzonder algemene zaken zoals de privileges toegestaan 
aan de nieuwkomers in het Vrije van Sluis, dan weer over specifieke omstandigheden 
binnen Groede zoals de aanbouw van een nieuwe galerij aan de Waalse kerk. Ik heb 
gekozen voor dit chronologische kader omdat dit voor mij het meest overzichtelijk leek, 
hoewel de besluiten dus thematisch door elkaar staan op deze manier. 

Een eerste reeks interessante documenten met betrekking tot de hugenoten zijn de brieven 
van het Vrije van Sluis aan de Staten-Generaal van 31 januari en 21 juli 1682. Zoals ik 
hierboven reeds heb uiteengezet hebben Groede en het Vrije van Sluis op dat moment een 
aantal zware jaren achter de rug waardoor het gebied economische achterstand heeft 
opgelopen en ontvolkt is geraakt (cf. Supra deel II 4.5.). Het is dan ook in het kader van 
deze evoluties dat de brieven moeten begrepen worden. De heren van het Vrije 
herinnerden de Hoog Mogenden aan de tegenspoed van de voorbije jaren en de gevolgen 
daarvan voor de regio. Ze wezen op het feit dat er sinds enige jaren heel wat Franse 
gereformeerden wegvluchtten wegens de verdrukking in eigen land en zich vestigen in 
Groede. Daarenboven, zo zegden zij, hadden ze weet van nog veel meer families die uit 
Frankrijk naar het Vrije wilden overkomen om zich daar te vestigen. Blijkbaar zagen zij de 
komst van de hugenoten als een manier om de regio opnieuw te bevolken en om de 
landbouwopbrengsten terug te doen toenemen. Dat blijkt uit hun vraag aan de Hoog 
Mogenden om “eenige vrijdom en exemptie van de impositiën en lasten van den lande 
mochten komen genieten, om welke zooveel mogelijk en in ons is ten lande van de Vrije te 
kunnen inviteeren en lokken en daarmede het land op een nieuw ten beste van den 
gemeenen lande gepopuleerd te mogen zien”390. Daarnaast vroegen zij ook toestemming 
aan de Staten-Generaal om plakkaten op te hangen waarin bekend gemaakt werd dat alle 
religieuze vluchtelingen vanaf 1 oktober 1682 konden genieten van een aantal 
privileges 391 . Zo zouden zij gedurende zes jaar vrijgesteld zijn van het betalen van 
belastingen. Op deze manier wou het Vrije van Sluis vluchtelingen lokken naar het 
leeggelopen gebied. 
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De Staten-Generaal consulteerde vooraleer te reageren op dit verzoek van het Vrije van 
Sluis de Raad van State392. Deze gaf een negatief advies en ging dus niet akkoord met het 
voorstel om de Franse vluchtelingen een reeks privileges aan te bieden en hen op die 
manier richting westelijk Staats-Vlaanderen te lokken. Dit is een opvallende beslissing, 
zeker wanneer we dit vergelijken met andere regio’s en steden in de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën (cf. Infra deel III 1.2.). Uiteindelijk kwamen er vanaf 1685 wel grote 
aantallen hugenoten richting het Vrije. Deze aantallen stegen verder naarmate het geweld 
en de vervolging van protestanten in Frankrijk toenamen.  

Dat er veel vluchtelingen hun heil zochten in Groede is reeds aan bod gekomen in deze 
masterscriptie. Uit een aantal archiefdocumenten blijkt dat vooral de Waalse kerkenraad 
instond voor de opvang van deze mensen. Zij waren vanzelfsprekend verantwoordelijk 
voor de religieuze beleving maar zij bekommerden zich eveneens om de problemen in 
verband met de huisvesting393. Het was de Waalse kerkenraad van Groede die aan de heren 
van het Vrije van Sluis de toelating vroeg om een bijzondere collecte te houden ten 
voordele van de religieuze vluchtelingen. Hij had namelijk extra fondsen nodig om een 
nieuwe galerij te bouwen bij de bestaande infrastructuur van de Waalse gemeente in 
Groede, zoveel vluchtelingen waren er reeds naar Groede gekomen394. Hoewel de Waalse 
kerkenraad toestemming kreeg om deze collecte te houden bleek ze geen succes395. De 
collecte werd namelijk gehouden onder de leden van de Waalse kerk en dus grotendeels 
onder de grote schare vluchtelingen. Deze beschikten over zo weinig middelen dat pastoor 
de Brunville schreef dat er eigenlijk een geldinzameling zou moeten plaatsvinden ten 
voordele van deze vluchtelingen zelf396. Hij besloot vervolgens dat het beter zou zijn om 
de collecte en de aanbouw van een galerij enkele maanden uit te stellen. Hierbij vermeldde 
hij dat de kans bestond dat de vluchtelingen die zich op dat moment in Groede bevonden 
zich misschien wel naar andere gemeenten zouden begeven en het dus niet meer nodig zou 
zijn om voor hen een extra ruimte te voorzien (bijlage 5). 

Dit bleek een foute inschatting want de extra galerij kwam er en bood ruimte aan honderd 
tot honderdtwintig personen maar bleek nog te klein voor het grote aantal nieuwkomers in 
de Groedse Waalse kerk397. Hun aantal nam in zulke mate toe dat er in de parochie Groede 
een probleem ontstond met de huisvesting voor de vluchtelingen398. Ook hier kwam de 
Waalse kerkenraad van Groede in actie door de Staten-Generaal op de hoogte te brengen 
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Generaal tot het veranderen der magistraten in Staats-Vlaanderen op 16/07/1685 
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van dit probleem en te insisteren op de oprichting van een Waalse kerk in het nabijgelegen 
Cadzand399.  

Dat de groep hugenoten steeds uitgebreider werd is eveneens af te leiden uit de maatregel 
die het Vrije van Sluis nam op 5 december 1685. Het maakte op die dag een resolutie 
bekend waarin het verboden werd voor pachters om meer dan één hofstede te pachten 
alsook niet meer dan honderd gemeten land te pachten400. Hieruit blijkt dat de grond toch 
minder voor het rapen lag dan na de periodes van de grote ontvolkingen. Het Vrije trachtte 
op een bewuste manier om te gaan met de grondverdeling zodat het voor de vele 
vluchtelingen mogelijk zou zijn een bestaan voor zichzelf uit te bouwen.  

Een ander belangrijk aspect was de toenemende financiële druk die de gemeente voelde 
door de komst van de hugenoten. De plotse toename van het aantal leden van de Waalse 
kerk te Groede noopte ook de bestuurlijke instanties tot extra kosten. Dat dit niet altijd vlot 
verliep blijkt uit de communicatie tussen de kerkenraad en het Vrije van Sluis401. Het 
probleem was ontstaan bij de weigering van de hoofdmannen van Groede om in te staan 
voor de reparatie van de bouwvallige Waalse school. De kerkenraad was het hier niet mee 
eens en vroeg de tussenkomst van het Vrije van Sluis. In de brief argumenteerde de 
kerkenraad ten eerste dat de hoofdmannen de voorbije jaren wel hadden ingestaan voor het 
onderhoud van de school en de onderwijzerswoning van de Waalse schoolmeester. 
Daarnaast legden zij ook de nadruk op het feit dat de gemeente wel de onkosten droeg van 
de Nederduitse school, dit terwijl die op dat moment minder leden telde dan de Waalse. De 
Walen betaalden toch evengoed belastingen en hadden daarom dus recht op dezelfde steun 
als de Nederduitse school. Uit de kerkenraadsacta is gebleken dat het Vrije van Sluis was 
overtuigd door deze argumenten en bij de hoofdmannen dus benadrukte dat zij de nodige 
middelen moesten voorzien om de Waalse school te herstellen 402 . De kerkenraad 
bekommerde zich niet alleen om de financiële kant van het onderwijs voor de kinderen van 
de Waalse gemeente. Uit het besluit van 13 februari 1689 blijkt dat hij ook enige controle 
wou op de kwaliteit van het onderwijs. Er werd namelijk beslist dat vanaf dat moment de 
predikant samen met de ouderlingen een wekelijks bezoek zou brengen aan de school. 

Ook de jaren hierop bleef het moeilijk voor de Waalse kerkenraad om voldoende middelen 
te voorzien om alle hulpbehoevenden te kunnen helpen. Dit blijkt uit de poging van de 
Waalse diaconie om meer financiële middelen te krijgen403. Het was namelijk zo dat het 
Vrije van Sluis had beslist dat er binnen één gemeente zowel door de Nederduitse als door 
de Waalse diaconie moest bijgedragen worden om in het onderhoud van hulpbehoevenden 
en wezen in de parochie te voorzien (bijlage 6) 404 . Beiden moesten deze last dus 
gedeeltelijk dragen. Nu wilden de leden van de Waalse kerk erop wijzen dat zij wel hun 

                                                 
399  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 46 + ZAM, 587 Waalse 

Gemeente te Groede Inleiding, In: < http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?q=587&tab=archive >, 
geraadpleegd op 15 maart 2013 

400  Resolutie van het Vrije van Sluis op 5/12/1685  
401  Brief van de kerkenraad van Groede aan het Vrije van Sluis in april 1687 
402  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 245 
403  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 250 
404  ZAM, Toegang 7 Het Vrije van Sluis Inventarisnummer 381 Kerkelijke Zaken Groede, 24 maart 1709 
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verantwoordelijkheid namen wat betreft de buitengewone armenlasten maar dat zij geen 
deel kregen van de giften en buitengewone voordelen. De Nederduitse diaconie kreeg 
namelijk inkomsten via de geldboeten, openbare verkopen, enz.. Nu wou de Waalse 
diaconie kunnen profiteren van dezelfde voorrechten als de Nederduitse, zeker aangezien 
zij evenveel bijdroegen tot de armenlasten405. Of er inderdaad een besluit is genomen in het 
voordeel van de Waalse kerk te Groede is onduidelijk. Dat het financieel een uitdaging 
bleef voor de Waalse diaconie staat daarentegen vast. Vanaf 1713 kwam er namelijk 
opnieuw een groep vluchtelingen naar Groede. Omdat zovelen onder hen hulpbehoevend 
waren was het zelfs nodig om een collecte te organiseren onder alle Waalse kerken in de 
Republiek406.  

Een laatste maatregel die van belang is geweest voor de hugenoten in Groede en ruimer 
voor die in het Vrije van Sluis was het door de Staten-Generaal uitgevaardigde plakkaat 
van 21 oktober 1715407. Dit plakkaat maakte bekend dat alle refugiés uit Frankrijk die naar 
de Republiek waren gevlucht nu genaturaliseerd konden worden. Dit was al vroeger het 
geval in een aantal gewesten maar door dit plakkaat konden de refugiés in de 
Generaliteitslanden nu ook brieven van naturalisatie aanvragen. Hoewel de 
‘vreemdelingen’ nu gelijk gesteld werden met de lokale bevolking is het toch belangrijk te 
beseffen dat zij geen toegang hadden tot de officiële functies zoals de magistratuur.  

Sommigen zagen deze naturalisatie dan ook als een vergiftigd geschenk waardoor de 
vluchtelingen een soort tweederangsburgers werden408. H. Bots gaat zelfs zover dat hij de 
genaturaliseerde hugenoten rechteloze vreemdelingen noemt. Ook in de studie van 
Dresselhuis worden een aantal tegenstanders van deze naturalisatie vermeld. Jhr. Berg 
vraagt zich af wat deze naturalisatie eigenlijk voor voordelen biedt aan de hugenoten als zij 
toch nog een andere soort naturalisatie nodig hebben om tot officiële functies toegelaten te 
worden409. Wagenaar ziet het nog negatiever en wijst erop dat de brieven van naturalisatie 
niet eens begeerd zijn door de ‘vreemdelingen’410. Dresselhuis zelf noemt de ideeën van de 
hierboven vermelde auteurs een misverstand. Hij meent dat de Staten-Generaal het 
maximum gaf aan de hugenoten. Zij plaatsten volgens Dresselhuis al de inwoners van de 
Republiek op een gelijke lijn411. Het feit dat sommigen geen toegang hadden tot bepaalde 
ambten is volgens hem het gevolg van hun maatschappelijke positie. Als voorbeeld haalt 
hij aan dat het binnen het Vrije van Sluis noodzakelijk was om zes maanden vrijlaat te zijn 
en een minimum van achttien gemeten land te bezitten alvorens men schepen kon worden. 
Het was dus met andere woorden ook voor mensen geboren in de Republiek niet altijd 
mogelijk om toegang te krijgen tot de officiële functies; sociale positie en bezittingen 
speelden een belangrijkere rol dan afkomst. 

                                                 
405  Rekest van de Waalse kerkenraad van Groede aan het Vrije van Sluis op 24/03/1709 
406  J. De Hullu, De Waalsche kerk van Groede, p. 251 
407  J. Ab Utrecht Dresselhuis, De Waalsche gemeenten, p. 85 + H. Bots, Vlucht naar de vrijheid deel 2, 
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408  H. Bots, Vlucht naar de vrijheid deel 2, p. 119 
409  J. Ab Utrecht Dresselhuis, De Waalsche gemeenten, p. 85 
410  J. Ab Utrecht Dresselhuis, De Waalsche gemeenten, p. 86 
411  J. Ab Utrecht Dresselhuis, De Waalsche gemeenten, p. 86 
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De lijst hierboven behandelt een aantal, volgens mij, belangrijke besluiten wat betreft de 
hugenoten in Groede. Deze lijst is zeker en vast niet exhaustief. Ik heb gekozen om deze 
besluiten extra te belichten omdat zij volgens mij veel vertellen over hoe de hugenoten in 
Staats-Vlaanderen zijn ontvangen en hoe zij daar gevestigd zijn. Opvallend is zeker het 
besluit van de Raad van State en van de Staten-Generaal om geen speciale privileges te 
voorzien voor religieuze vluchtelingen uit Frankrijk. Daarnaast is ook duidelijk gebleken 
dat de Waalse kerk van Groede instond voor heel wat meer dan enkel de religieuze 
beleving. Zij stond onder andere ook in voor infrastructuur, onderwijs en huisvesting. 

7.8. Tewerkstelling en huisvesting 

Eerder in deze masterscriptie werd er reeds stilgestaan bij de economische situatie van 
Staats-Vlaanderen en de beroepsstructuur in deze regio (cf. Supra deel II 4.6.). Het staat 
dan ook vast dat de landbouwsector de voornaamste werkgever was in de streek. Heel wat 
van de vluchtelingen waren daarenboven afkomstig uit een gebied langs de Noordzeekust 
met gelijkaardige geografische kenmerken en waren reeds voor de vlucht actief in de 
agrarische sector (cf. Supra deel II 5.3.). In de bovenstaande delen werd er een overzicht 
gegeven van de beroepsstructuur in westelijk Staats-Vlaanderen maar op basis van een 
verbaal van de gecommitteerden uit de Raad van State aan Vlaanderen in het voorjaar van 
1686 is het mogelijk de beroepsstructuur te kenschetsen van de ongeveer tweehonderd 
hugenoten die zich in maart 1686 in Oostburg bevonden412. Het overgrote deel van deze 
refugiés waren arbeiders en boeren maar er was een kleine groep mensen die niet aan de 
kost kwam op het land. Zo waren er een tweetal schapenherders in het dorp en enkele 
verdienden hun brood als voerlui. Daarnaast was er ook één bakker, één kuiper en één 
molenaar. Er is eveneens weet van negen vrouwen en hun beroep. Vijf van hen kwamen 
aan de kost als spinster, de overige waren een wasvrouw, koopvrouw, winkelierster en een 
naaister. Tenslotte waren er van de tweehonderd vluchtelingen ongeveer zeven kooplieden, 
zij dreven voornamelijk handel in lijnwaad. 

Volgens deze opsomming van De Hullu waren er ongeveer vijfentwintig personen die niet 
aan de kost kwamen in de landbouwsector. Het zou foutief zijn ervan uit te gaan dat de 
resterende 175 mensen wel actief waren in de landbouw, daarvoor zijn de gegevens te 
beperkt. Toch krijgen we op deze manier een beeld van de tewerkstelling in de kleine 
gemeenten in westelijk Staats-Vlaanderen. De situatie in Oostburg was namelijk 
vergelijkbaar met die in Aardenburg413. Ook in maart 1686 waren er in deze gemeente 
ongeveer honderdvijftig vluchtelingen neergestreken. Onder hen waren er twee wevers, 
twee timmerlui en twee kleermakers. Daarnaast is er eveneens weet van vier kooplieden en 
een tourneur. Het aantal mensen niet actief in de landbouw was dus opnieuw een zeer 
beperkte groep.  

Wat Groede betreft heb ik nergens informatie gevonden met exacte aantallen wat betreft 
tewerkstelling. Uit de gegevens betreffende westelijk Staats-Vlaanderen en de gemeenten 
Oostburg en Aardenburg kunnen we wel concluderen dat de landbouwsector een zeer 

                                                 
412  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 51 
413  J. De Hullu, De overkomst van refugiés in westelijk Staats-Vlaanderen, p. 51 
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belangrijke werkgever was voor de hugenoten. Het is ook veilig te stellen dat zowel handel 
als nijverheid op grote schaal geen rol hebben gespeeld. Ook in Groede zullen enkelingen 
op een andere manier aan de kost gekomen zijn maar dit blijken vooral kleinschalige 
projecten waar mensen produceerden voor een beperkte lokale markt. Enkel wat betreft 
landbouw was er sprake van grote bedrijven. 

Wanneer het gaat over huisvesting zijn er geen bewijzen gevonden van bijzondere 
voorzieningen voor hugenoten. Degene die het konden betalen kochten een van de 
leegstaande hofsteden. Aangezien de regio door de oorlogsomstandigheden en 
natuurrampen was ontvolkt was de prijs van huizen en boerderijen enorm gezakt (cf. Supra 
deel II 4.5.) 414. Diegene met genoeg financiële middelen konden dus vrij makkelijk een 
leegstaande hofstede en grond kopen, vele anderen konden landerijen pachten. Uit een 
rekest op 5 januari 1686 van de magistraat van Oostburg aan de Staten-Generaal blijkt 
hoeveel refugiés de voorkeur gaven aan Groede. De magistraat van Oostburg wijst er 
namelijk op dat vluchtelingen die in Groede geen onderkomen meer konden vinden zich 
gerust in het naburige Oostburg konden vestigen. Hij haalt aan dat “de woningen en de 
huren van de huizen goedkoop” zijn en dat “de landen zeer bekwaam zijn voor de 
boerennering”415.  

7.9. Conclusie 

Allereerst is het cruciaal om te beseffen dat ook Groede, net zoals vele andere dorpen in 
Staats-Vlaanderen, na de inundaties van 1583, ontvolkt en vernield was. De regio diende 
herdijkt te worden, dit ging van start vanaf het jaar 1613. Een belangrijke rol werd hierin 
gespeeld door de gebroeders Cats. Ook de kerk was grotendeels vernield geraakt tijdens de 
overstromingen. In het jaar 1633 startte men met de heropbouw. Het was vanaf dat 
moment dat er een afzonderlijk deel van de kerk, de zuidbeuk, werd voorzien voor de 
Franstalige inwoners en dus de Waalse kerk. 

Die Waalse kerk was ontstaan in het jaar 1622. Niet naar aanleiding van de komst van 
Franse protestanten maar op aandringen van een grote groep Franstalige gereformeerden 
uit de Zuidelijke Nederlanden. Zij werden in hun eis naar een zelfstandige Waalse kerk 
vooral gesteund door de Waalse Synode zonder rekening te houden met de wensen van de 
classis van Walcheren. Vanaf dat moment was er een constante opvolging aan Waalse 
predikanten. In het totaal hebben er zeventien predikanten aan het hoofd gestaan van de 
Waalse kerk Groede. Slechts drie van hen zijn in hun functie gebleven tot aan hun dood. 
Negen zijn verhuisd naar andere regio’s en hebben dus om die reden hun functie als 
predikant van de Waalse gemeente van Groede opgegeven. Hieruit blijkt dat er dus wel 
enig verloop was van Waalse predikanten. De Raad van State was verantwoordelijk voor 
de betaling van het predikantenloon dat was vastgelegd op een jaarlijks bedrag van 
zeshonderd gulden.  
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Wat het aantal hugenoten in Groede betreft is de informatie schaars, zeker omdat de 
lidmatenregisters van de Waalse kerk Groede verdwenen zijn. Behalve voor de jaren 1685 
en 1686 zijn er weinig cijfergegevens beschikbaar. In die periode van twee jaar zijn zeker 
690 hugenoten naar Groede gekomen. Zij maakten een aanzienlijk deel uit van het totale 
aantal inwoners in de gemeente. Het was daarenboven zo dat er in het jaar 1687 meer 
inwoners waren in Groede die lid waren van de Waalse kerk dan inwoners die lid waren 
van de Nederduitse kerk. Ook daarna bleven er hugenoten voor Groede kiezen. Het staat 
vast dat er rond 1713 een nieuwe groep arriveerde afkomstig uit de omgeving van Lille. 
Hoeveel mensen dat exact waren is niet geweten.  

De komst van deze aanzienlijke groep Franse protestanten had tot gevolg dat de overheid 
enkele zaken diende te regelen. Een eerste opvallende beslissing van de Staten-Generaal 
was dat er geen privileges en vrijdommen werden toegestaan aan hugenoten die richting 
het Vrije van Sluis kwamen. Het Vrije had dit nochtans graag gehad om de regio op die 
manier economisch te versterken en opnieuw te bevolken. Dit was nodig na de Frans-
Hollandse oorlog en de economische problemen zoals misoogsten en lage marktprijzen. 
Vanaf 1685 nam het aantal religieuze vluchtelingen in het Vrije van Sluis toe, zonder de 
belofte van privileges. Eens de vluchtelingen aangekomen waren speelde de Waalse 
kerkenraad in Groede een belangrijke rol in de religieuze beleving maar ook in de 
armenopvang en de huisvesting. Het was de Waalse kerkenraad van Groede die er bij de 
Staten-Generaal op aandrong om in Cadzand een Waalse kerk op te richten omdat de vele 
vluchtelingen in Groede geen onderdak meer konden vinden. Een laatste belangrijk besluit 
werd genomen op 21 oktober 1715 en was de naturalisatie van de hugenoten in het Vrije 
van Sluis. Hierdoor werden de hugenoten gelijk gesteld met de lokale bevolking. Een 
beslissing die door sommigen positief wordt onthaald en door anderen wordt gezien als een 
vergiftigd geschenk. 

Wat betreft tewerkstelling en huisvesting zijn er geen bewijzen gevonden van enige 
tussenkomst van de overheid. Hiermee bedoel ik dat er geen speciale opvanghuizen zijn 
gebouwd en dergelijke. De hugenoten die naar Groede kwamen waren vaak in Frankrijk 
reeds werkzaam in de agrarische sector en dat konden zij in Groede veelal verder zetten. 
Zoals reeds meermaals is aangehaald was Groede en omgeving door 
oorlogsomstandigheden en natuurrampen ontvolkt en had het economisch een achterstand 
opgelopen. Hierdoor was er een ruimte gekomen die kon opgevuld worden door de 
refugiés. Het lijkt dus een vrij natuurlijke evolutie te zijn geweest waarbij er weinig 
inmenging van de overheid was.  
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8. Assimilatie met de lokale bevolking 

In dit onderdeel zal de integratie van religieuze vluchtelingen in hun nieuwe thuisland 
worden onderzocht. Hoe snel of hoe moeizaam pasten zij zich aan aan de lokale 
gewoontes, taal, enz.? In een eerste deel zal worden onderzocht of de hugenoten die zich 
vestigden in westelijk Staats-Vlaanderen reeds bij aankomst een permanent verblijf voor 
ogen hadden of niet. Zagen zij de vlucht als een tijdelijke fase en bleven zij de hoop 
koesteren om op een dag terug te kunnen keren naar hun huis in Frankrijk? 

Een tweede belangrijke indicator van de integratie in de lokale samenleving is de kennis 
van het Nederlands. De hugenoten vormden een afzonderlijke Franstalige kerk wat hen 
duidelijk afscheidde van de lokale bevolking. Hoe lang heeft dit geduurd en hoe diep 
geworteld was deze afscheiding? Was dit enkel van toepassing op het religieuze vlak of 
ook op de taal in het dagdagelijkse leven? De casus Isaak Du Flo geeft een interessant 
beeld van de evolutie van het taalgebruik bij de tweede generatie vluchtelingen. 

Een derde onderdeel handelt over een aantal hugenoten die zeer succesvol waren in de 
landbouw. Dit deel is gebaseerd op de lijst van vijfentwintig eigenerfde boeren rond 1750, 
opgesteld door P.J. Van Cruyningen. Hoe slaagden zij erin op relatief korte tijd een groot 
grondbezit en bedrijf uit te bouwen?  

8.1. Verblijf permanent of tijdelijk 

In de literatuur met betrekking tot de hugenoten in de Republiek wordt dikwijls melding 
gemaakt van de hoop van de religieuze vluchtelingen op terugkeer naar Frankrijk416. Zij 
hoopten dat een repatriëring naar Frankrijk ooit mogelijk zou zijn en dit vormde een 
belemmering voor de integratie in de lokale cultuur417. Hadden de hugenoten die zich 
vestigden in westelijk Staats-Vlaanderen ook een gelijkaardige repatriëringverwachting of 
vormden zij een uitzondering op de hugenoten die zich vestigden in de grotere steden? Een 
antwoord vinden op deze vraag is vrij moeilijk aangezien er weinig tot geen gegevens 
terug te vinden zijn over deze intentie.  

Wanneer er gekeken wordt naar de specifieke omstandigheden van de immigranten in 
Staats-Vlaanderen valt op dat het hier vooral gaat om boerenfamilies. Deze vestigden zich 
vaak definitief aangezien zij bijzonder afhankelijk waren van het bewerken van de 
grond418. Het verbaast dan ook niet dat er al snel een klasse van eigenerfde boeren ontstond 
die dus zelf grond in hun bezit hadden (cf. Infra deel II 8.3.)419. Deze investering van tijd 
en geld in het bewerken van een eigen stuk grond wijst op een weloverwogen en 
permanente vestiging. Dit wordt bevestigd door de weloverwogen manier waarop sommige 
van deze boerenfamilies deel uitmaakten van het bestuur. Lo van Driel is er om deze 
redenen van overtuigd dat de refugiés die zich in westelijk Staats-Vlaanderen vestigden 
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geen tijdelijke asielzoekers waren maar dat ze wel degelijk zochten naar een permanente 
verblijfplaats waar ze in alle rust een nieuw bestaan konden opbouwen en hun geloof 
konden belijden420. 

Dat er sprake was van een soort loyaliteit blijkt tevens uit onderstaande casus. Antoine 
Regnault was samen met zijn vrouw en negen kinderen in 1688 uit Calais weggevlucht 
richting Staats-Vlaanderen421. Uiteindelijke vestigde het gezin zich in Sluis waar het moest 
zien te overleven met zeer geringe inkomsten die de vader verdiende als voorzanger in de 
Franse kerk. Hoewel dit gezin voor de vlucht over “considerable middelen” beschikte 
moesten zij nu zien rond te komen met een traktement van honderd gulden. Een zekere 
Jacob Martinet dacht gebruik te kunnen maken van de moeilijke situatie waarin het gezin 
Regnault verkeerde. Martinet, eveneens een religieuze vluchteling uit Frankrijk, was van 
plan de stad Sluis te verraden en er op die manier voor te zorgen dat hij in Franse handen 
zou vallen422. Hij hoopte Regnault te kunnen overtuigen om hem te helpen de Republiek te 
verraden maar deze bewees zijn trouw aan de Republiek door Martinet en zijn plan om 
Sluis in Franse handen te krijgen, aan te geven. De laatstgenoemde werd opgepakt en op 
16 mei 1690 gewurgd en gevierendeeld423. Regnault kreeg als bedanking voor zijn trouw 
aan de Republiek door de Staten-Generaal een jaarlijks inkomen van driehonderd gulden 
toegewezen. Regnault bewees op deze manier zijn trouw aan zijn nieuwe vaderland maar 
dit was duidelijk niet van toepassing op alle vluchtelingen.  

8.2. Frans versus Nederlands 

De taal is eveneens een voorname factor in de studie van de assimilatie van de hugenoten 
met de lokale bevolking. De mate van integratie blijkt uit de mate waarin de immigrant al 
dan niet vasthoudt aan de taal van het thuisland. Dat de Franse taal een belangrijke rol 
speelde voor de hugenoten en hun geloofsbelijdenis blijkt uit het feit dat zij hiervoor 
zelfstandige kerkgemeenschappen oprichtten, gescheiden van de Nederduitse kerken die er 
in hun gastland waren. Vooral de Franstalige predikanten die eveneens afkomstig waren uit 
Frankrijk speelden een belangrijke rol in deze Franstalige kerken424. Deze in het totaal 
ongeveer driehonderd naar de Republiek overgekomen predikanten trachtten 
vanzelfsprekend de Franstalige kerk te profileren omdat zij op deze manier verzekerd 
waren van een bron van inkomsten425. De vraag is in welke mate zij vasthielden aan de 
Franse taal in het dagelijkse leven? 

Zoals reeds eerder in deze masterscriptie is aangehaald zijn er goede argumenten om te 
geloven dat een deel van de vluchtelingen die naar Staats-Vlaanderen gekomen zijn 
tweetalig was (cf. Supra deel II 5.2.). Het feit dat zij reeds bij aankomst een al dan niet 
beperkte kennis hadden van het Nederlands is van groot belang bij de studie naar de 
vernederlandsing van de hugenoten. Het kan in alle geval verklaren waarom de hugenoten 
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in Staats-Vlaanderen slechts na één of hoogstens twee generaties volledig waren 
vernederlandst426. De hugenoten van de eerste generatie bleven onderling wel Frans praten 
maar hun kinderen en kleinkinderen leerden snel Nederlands427. Vanaf de tweede generatie 
waren gemengde huwelijken een vaak voorkomend fenomeen428. Hiermee wordt bedoeld 
huwelijken tussen mensen met een verschillende geografische afkomst, niet tussen partners 
met een andere religieuze achtergrond. Uit het aantal lidmaten van de Waalse kerken blijkt 
dat omstreeks het einde van de achttiende eeuw de vernederlandsing praktisch volledig 
was429. 

Een interessante casus met betrekking tot de vernederlandsing van de hugenoten in Staats-
Vlaanderen is het verloop van de carrière van de broers du Flo. Pieter en Isaak, allebei 
geboren te Groede respectievelijk in 1703 en 1705, waren de zonen van Jean Francois du 
Flo en Susanne Buscar430. Hun vader was gevlucht uit Herlies in het noorden van Frankrijk 
omwille van zijn geloofsovertuiging. Over de afkomst van de moeder heerst er 
onduidelijkheid, volgens de ene bron was zij afkomstig uit Kortrijk en volgens de andere 
uit Noord-Frankrijk431. Dit maakt het natuurlijk moeilijk om de moedertaal van mevrouw 
du Flo te achterhalen. Indien zij Nederlandstalig was is zij dus getrouwd met de zoon van 
hugenoten. Hij moest dan toch een minimum kennis van het Nederlands hebben gehad, 
wilden zij elkaar begrijpen.  

Het koppel du Flo was hoe dan ook lid van de Waalse gemeente te Groede want hun 
huwelijk is terug te vinden in het Trouwboek van de Waalse gemeente te Groede 1687-
1796432. Zoals zovelen die lid waren van de Waalse kerk te Groede gingen de broers naar 
de Waalse school van meester Abraham Clarisse433. Op dat moment blijkt dus dat het gezin 
du Flo een grote affiniteit had met de Franstalige gemeenschap in Groede, ze kozen 
namelijk voor de Waalse school en de Waalse gereformeerde gemeente. Op deze Waalse 
school werd vanzelfsprekend les gegeven in het Frans maar toch hadden de leerlingen van 
Clarisse ook Nederlands als vak434. Hoewel de Waalse school een duidelijke voorbereiding 
was op een lidmaatschap van de Waalse kerk beperkten zij zich dus niet alleen tot dit 
milieu. Zowel tijdens als na hun opleiding aan de Waalse school werkten de broers, zoals 
zoveel hugenoten, in de landbouw435. Toch hadden beide broers ambities om het te maken 
in het onderwijs. Dat Isaak er aanvankelijk aan dacht om schoolmeester te worden van een 
Waalse school blijkt uit het feit dat hij in 1726 in de leer ging bij Pierre Bourié, een 
vluchteling uit Noord-Frankrijk die op dat moment ondermeester was in de Waalse kerk 
van Groede. Deze moest hem opleiden in het zingen van psalmen, dat was noodzakelijk 
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aangezien de schoolmeester meestal ook de functie van voorzanger van de Waalse kerk op 
zich nam436. Op dat moment was het blijkbaar Isaak zijn doel om in het Franstalige 
onderwijs te werken maar al snel kwamen beide broers tot het inzicht dat er meer toekomst 
zat in het Nederduitse onderwijs aangezien beide belijdenis deden in de Nederduitse 
gemeente437. Aangezien de assimilatie van de hugenoten aan een hoog tempo verliep zagen 
de broers dus meer toekomst in het Nederlandstalige onderwijs, een opvallende keuze voor 
mensen met Franse ouders en voorouders. 

De oudste broer Pieter was de eerste die erin slaagde een succesvolle carrière uit te bouwen 
in het Nederlandstalige onderwijs in Staats-Vlaanderen438. Hij was onder andere werkzaam 
in Breskens, Arnemuiden en Goes maar zijn carrière kwam bruusk aan zijn einde wegens 
krankzinnigheid. Hierdoor raakte hij zijn werk kwijt en moest hij uiteindelijk opgenomen 
worden in een gesticht in Dordrecht waar hij overleed in 1762439. 

Isaak werkte ondertussen eveneens aan zijn carrière, hij was rond 1727 in de leer gegaan 
bij Frederik Carlier, schoolmeester van de Nederduitse school in Groede. Hieruit blijkt dat 
Isaak op dat moment ervoor gekozen had zich in de Nederlandse taal te verdiepen en koos 
voor de Nederduitse en niet de Waalse school. Hij was niet de enige, ook zijn leraar Carlier 
was geboren in Noord-Frankrijk en samen met zijn ouders naar Staats-Vlaanderen 
gevlucht440. Isaak bleef gedurende zijn volledige opleiding werken in de landbouw, zo 
zwingelde hij onder andere voor de baljuw Servaas Loke441. Uiteindelijk slaagde hij erin 
om zijn droom waar te maken en schoolmeester te worden voor de Nederduitse school in 
IJzendijke in 1731. Een paar jaar later overleed Frederik Carlier, de schoolmeester te 
Groede en Isaak werd verkozen om zijn oude leermeester op te volgen442. 

Uit de carrièrekeuze van de gebroeders du Flo blijkt dat zij meer toekomst en 
mogelijkheden zagen in de Nederduitse dan in de Waalse school. Hieruit kunnen we 
afleiden dat de kinderen van de Franse vluchtelingen niet meer kozen voor het Franstalig 
maar wel voor het Nederlandstalig onderwijs. Wat hen betreft kunnen we stellen dat de 
assimilatie volledig had plaatsgevonden. De gebroeders du Flo waren tevens niet de enige 
schoolmeesters met een Franse achtergrond die kozen voor het Nederduitse onderwijs, ook 
Frederik Carlier de schoolmeester van de Nederduitsche school in Groede was afkomstig 
uit Noord-Frankrijk en gaf toch les in het Nederlands. In Aardenburg had de leraar van de 
Waalse school, Isaac Crince, in april 1737 zelfs ontslag genomen om een nieuwe functie te 
aanvaarden als leraar aan de Nederduitsche school in Terneuzen443. Het is duidelijk dat 
steeds meer kinderen les volgden in het Nederlands. Immigranten van de tweede generatie 
waren op vlak van taalgebruik dus al bijzonder goed geïntegreerd in de Staats-Vlaamse 
samenleving. 
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8.3. Succesvolle hugenoten in de landbouw 

Hoe deden de hugenoten in Staats-Vlaanderen het wat betreft tewerkstelling? Slaagden zij 
erin een succesvolle carrière uit te bouwen en net zoals in hun thuisland grote 
boerenbedrijven uit te bouwen of niet?  

Zoals reeds eerder is gebleken in deze masterscriptie waren een bijzonder groot deel van 
de hugenoten die naar westelijk Staats-Vlaanderen zijn uitgeweken actief in de landbouw. 
Sommigen onder hen slaagden erin een bijzonder succesvol bedrijf op te richten en dus 
eigenerfde boeren te worden, dat blijkt duidelijk uit de lijst van vijfentwintig boeren uit de 
bovenlaag van de bevolking in West-Staats-Vlaanderen444. In deze lijst staan niet minder 
dan vijf personen vermeld die zelf geboren zijn in Noord-Frankrijk445. Het gaat hier over 
de drie broers Boidin, Pierre Antoine Salomé en Laurence Burie, zij waren allen refugiés 
die in 1713 zijn uitgeweken naar westelijk Staats-Vlaanderen446. De familie Boidin was 
afkomstig uit Erquinghem en de familie Salomé uit Sailly-sur-la-Lys, beide in de 
omgeving van Lille. De familie Burie stamt af uit Herlies, een dorp eveneens nabij Lille.  

Allen hadden de grond in westelijk Staats-Vlaanderen dus niet geërfd meer wel gekocht. 
Antoine Boidin, de vader van de gebroeders Boidin uit de lijst, liet er geen gras over 
groeien en kocht onmiddellijk na zijn aankomst een boerderij bij Schoondijke van 
ongeveer 23 ha land447. Zowel de vader als later de zonen bleven hun grondbezit uitbreiden 
in de jaren die daarop volgden. Hierbij maakten zij weinig tot geen schulden, zij moeten bij 
aankomst in westelijk Staats-Vlaanderen dus over een vrij groot kapitaal beschikt hebben, 
vermoedelijk afkomstig van de verkoop van hun bezittingen in Frankrijk448. Zij hadden 
blijkbaar geen last van de hierboven vermelde problemen die sommige vluchtelingen 
ondervonden met de verkoop van grondbezit in hun thuisland (cf. Supra deel II 5.3.). 

Jean Baptiste Salomé, de vader van Pierre Antoine kocht in 1714 grond en een boerderij in 
Breskens en bleef zijn bezit in de daaropvolgende jaren uitbreiden met de aankoop van 
percelen los land449. In 1718 kocht hij zelfs een tweede boerderij nabij Schoondijke. Ook 
de familie Salomé gebruikte hiervoor geld van de verkoop van grond in Frankrijk, zij 
hebben in 1713 en 1714 boerderij en landbouwgronden in hun thuisland verkocht. De 
familie Burie bouwde zijn grondbezit in westelijk Staats-Vlaanderen op een gelijkaardige 
manier op alsook andere families die niet in onderstaande lijst van eigenerfde boeren staan, 
bekende families waren Mullié, Poissonnier, Yolent en Pinte450.  

Vele van de vluchtelingen die rond 1713 naar westelijk Staats-Vlaanderen uitweken waren 
afkomstig uit het Leiedal en dat was in de loop van de achttiende eeuw een regio waar veel 
grote landbouwbedrijven waren. Deze boeren hadden dankzij de verkoop van hun 
grondbezit in deze gebieden veel kapitaal dat ze nu in West-Staats-Vlaanderen konden 
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gebruiken om nieuwe aankopen te financieren451. Hierdoor werd het kapitaal van deze 
mensen nu geïnjecteerd in de agrarische sector in West-Staats-Vlaanderen. Naast kapitaal 
brachten zij tevens een aantal andere vernieuwingen wat landbouw betreft mee naar deze 
regio. Zo hebben zij bijvoorbeeld als eerste de gewoonte gehad om hun zaaitarwe te 
kalken, hielden zij een boekhouding bij en beschikten zij over een rolblok. Het is niet 
duidelijk of zij deze vernieuwingen echt als eerste geïntroduceerd hebben in deze regio, het 
staat enkel vast dat zij als eerste deze innovatieve technieken en werkwijzen toepasten452. 

Naast de vijf personen op de lijst die zelf geboren waren in Noord-Frankrijk staan er tevens 
drie personen op waarvan de ouders daar geboren waren453. Het gaat over Isaac van Houte, 
Jannis Taillie en Jannis Benteyn. Zij waren kinderen van immigranten maar zijn zelf in 
Staats-Vlaanderen geboren. Ook zij hadden dus op relatief korte tijd een groot grondbezit 
en bedrijf uitgebouwd.  

 

 

Tabel 6 Vijfentwintig eigenerfde boeren, bedrijfgrootte en eigendom 1750454 
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8.4. Conclusie 

Op basis van bovenstaande bevindingen mogen we ervan uitgaan dat de hugenoten in 
Staats-Vlaanderen eerder een permanente vestiging in de regio voor ogen hadden. Dit lijkt 
een logisch gevolg van hun werk. Landbouwers zijn afhankelijk van de bewerking van hun 
grond en dit maakte een tijdelijk verblijf minder interessant. Dit is zeker het geval voor 
mensen die zelf grond in hun eigendom hadden. Of de intentie of hoop op terugkeer 
aanwezig was is verder niet duidelijk gebleken uit bronnen. 

Wanneer assimilatie bestudeerd wordt op basis van taalgebruik mogen we stellen dat de 
hugenoten zich snel aanpasten. Vluchtelingen van de tweede generatie verkozen al om les 
te volgen aan de Nederduitse scholen in plaats van aan de Waalse scholen. Heel wat 
kinderen van vluchtelingen uit Frankrijk zagen meer toekomst in het Nederduitse 
onderwijssysteem. De hugenoten in Staats-Vlaanderen hebben zich dus relatief snel 
aangepast en Nederlands geleerd. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met 
het feit dat velen onder hen waarschijnlijk reeds tweetalig waren bij aankomst (cf. Supra 
deel II 5.2.). 

Wat betreft tewerkstelling blijkt dat er een aantal hugenoten in geslaagd is op korte termijn 
een succesvol bestaan uit te bouwen in Staats-Vlaanderen. Zo waren vijf van de 
vijfentwintig meest succesvolle boeren in 1750 religieuze vluchtelingen uit Frankrijk. Nog 
eens drie andere op deze lijst waren kinderen van immigranten. Hoewel dit slechts een 
beperkt beeld geeft blijkt toch dat hugenoten ook een succesvol boerenbedrijf konden 
uitbouwen. Zij gebruikten hiervoor wel hun kapitaal uit Frankrijk.  

We kunnen dus concluderen dat op basis van deze bevindingen de hugenoten goed op weg 
waren om zich te integreren in de Staats-Vlaamse maatschappij. Vanaf de tweede generatie 
vluchtelingen waren gemengde huwelijken tussen lokale inwoners en vluchtelingen of 
kinderen van vluchtelingen vaak voorkomend en sprak het grootste deel van de bevolking 
Nederlands. Er zijn tevens geen indicatoren die erop wijzen dat er gedurende een lange 
periode een afzonderlijke Franse of Franstalige gemeenschap is blijven bestaan. De 
integratie werd natuurlijk vergemakkelijkt omdat het thuisland van de vluchtelingen 
gelijkaardig was aan het gastland. Velen waren afkomstig uit een gebied langs de 
Noordzeekust met gelijkaardige geografische en klimatologische omstandigheden waar de 
landbouw op een hoog niveau stond (cf. Supra deel II 5.3.). Zowel de lokale inwoners als 
de immigranten waren werkzaam in dezelfde sector. Moeilijker is het om te achterhalen 
hoe de vluchtelingen zelf zich voelden en hoelang het duurde voor zij zich inwoner van de 
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën voelden. 
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1. Specifieke kenmerken van de groep hugenoten in Staats-Vlaanderen 

In dit onderdeel zal dieper worden ingegaan op de verschillen en gelijkenissen tussen de 
hugenoten in de grote steden van de Republiek en de hugenoten in Staats-Vlaanderen. 
Waren er een aantal specifieke eigenschappen die de hugenoten in Staats-Vlaanderen 
typeerden of waarin zij afweken van de hugenoten in de rest van de Republiek? Waaraan 
waren deze verschillen te wijten en welke gevolgen hadden ze op het verblijf van de 
vluchtelingen in hun gastland? 

1.1. Sociale positie 

Een eerste opvallende verschil tussen de hugenoten die kozen voor de grote steden van de 
Republiek en zij die zich in Staats-Vlaanderen vestigden was de sociale positie die zij 
hadden in Frankrijk. Het grootste deel van de hugenoten in de steden waren mensen uit 
hogere kringen zoals geestelijken en intellectuelen. Veel van de refugiés die in de grote 
steden terechtkwamen waren handelaren of ambachtslieden, vaak werkzaam in de 
productie van luxegoederen zoals zijde, papier, koffie, enz.. Uit bovenstaand betoog is 
duidelijk gebleken dat de vluchtelingen die naar Staats-Vlaanderen kwamen bijna allemaal 
actief waren in de agrarische sector. Sommigen waren zelf grondeigenaars, anderen waren 
pachters of dagarbeiders. Zowel gegoeden als minder gegoeden kozen voor Staats-
Vlaanderen. 

Ook na de vlucht zien we dus een verschil in de sector waarin de hugenoten in de steden en 
die in Staats-Vlaanderen tewerkgesteld werden. Het overgrote deel van de hugenoten in 
Staats-Vlaanderen werkte in de landbouw. De hugenoten in de steden daarentegen waren 
vooral handelaars of ambachtslui. Hierdoor ontstonden in de steden typische 
hugenotenberoepen, dit zorgde voor een soort concentratie van de hugenoten vaak letterlijk 
in een eigen wijk. 

1.2. Opvang 

Een tweede aanzienlijk verschil is op te merken wanneer men de opvang van de refugiés 
bestudeert. In heel wat grote steden zoals Amsterdam en Groningen konden hugenoten 
genieten van een reeks privileges en voordelen zoals belastingsvrijheid. Op deze manier 
trachtten de steden de hugenoten naar zich toe te lokken. Zij hoopten op deze manier de 
plaatselijke economie een boost te geven. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de 
verschillende steden een onderlinge concurrentieslag uitvochten om zoveel mogelijk 
hugenoten naar zich toe te lokken. In het Vrije van Sluis werden er geen privileges 
toegekend aan de hugenoten. Het Vrije van Sluis had nochtans een verzoek gestuurd naar 
de Staten-Generaal waarin het toestemming vroeg om dergelijke privileges toe te laten 
maar de Raad van State vond dit geen goed idee.  

Hoewel het toekennen van privileges verschillend was hadden zowel de grote steden als 
Staats-Vlaanderen hoge verwachtingen van de komst van de hugenoten. Beide hoopten 
door de komst van de refugiés economisch sterker te worden en de economische 
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achterstand die er was weg te werken. Zij rekenden hiervoor op de reputatie van de 
hugenoten als hardwerkende en ijverige mensen. 

Ook wat betreft de huisvesting zien we een verschillende aanpak tussen Staats-Vlaanderen 
en de grote steden in de Republiek. In vele steden werden namelijk speciale 
opvangplaatsen ingericht waar dakloze en hulpbehoevende mannen of vrouwen terecht 
konden. Zo werd in Groningen het Fraterhuis ter beschikking gesteld. Wat Staats-
Vlaanderen betreft is er geen weet van dergelijke grootschalige opvangcentra of 
voorzieningen. Wel waren er een groot aantal leegstaande huizen en boerderijen die door 
de economische achterstand en natuurrampen vrij goedkoop gekocht konden worden. 

Een gelijkaardig verschil is vast te stellen wanneer er gekeken wordt naar de 
tewerkstelling. In de grote steden van de Republiek werden er bedrijven opgericht door 
hugenoten met financiële steun van de overheid. Ondernemers kregen toegang tot de gilde, 
goedkope werkkrachten en dergelijke in de hoop succes te boeken. In Staats-Vlaanderen 
lijkt alles op een meer natuurlijke manier te zijn geëvolueerd. Door de herdijkingen was 
het landbouwareaal enorm toegenomen. Dit in combinatie met de ontvolking waar de regio 
mee te kampen had resulteerde in een opportune situatie voor de religieuze vluchtelingen.  

1.3. Succes 

Zoals ik hierboven reeds heb aangehaald waren er verwachtingen gekoppeld aan de komst 
van de hugenoten, zowel in de grote steden als in Staats-Vlaanderen. Uit onderzoek is 
gebleken dat veel van de bedrijven opgestart in de grote steden ondanks de steun van de 
stedelijke overheid en de financiële hulp vaak moeite hadden om te overleven. Vele 
bedrijven moesten na enkele jaren dan ook de deuren opnieuw sluiten. Ook wat betreft de 
economische vooruitgang viel het resultaat van de hugenootse invloed tegen. Zeker op 
lange termijn bleek de economische invloed van de komst van de vluchtelingen relatief 
beperkt. 

In Staats-Vlaanderen verliep dit enigszins anders. De hugenoten kregen geen financiële 
steun maar slaagden er toch in een succesvol landbouwbedrijf op te starten. Hoewel er 
weinig onderzoek is gedaan naar de invloed van de hugenoten op de lokale economie 
lijken er geen systematische problemen te zijn geweest wat betreft tewerkstelling. Welke 
invloed de hugenoten in Staats-Vlaanderen op lange termijn gehad hebben is niet zo 
duidelijk. Wel is de regio door hun komst opnieuw bevolkt geraakt en zijn de verschillende 
leegstaande hofsteden terug in gebruik genomen. Daarenboven waren vele van de 
vluchtelingen afkomstig uit een regio waar de landbouw een vrij hoog niveau had. Zij 
introduceerden dan ook een aantal vernieuwende technieken in Staats-Vlaanderen zoals het 
kalken van zaaitarwe en het bijhouden van een boekhouding. Hierin schuilt een gelijkenis 
met de hugenoten in de grote steden. Deze introduceerden eveneens een reeks 
vernieuwende technieken in onder andere de textielsector en de papiersector.  
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1.4. Integratie 

Een eerste opvallend verschil tussen de hugenoten in de steden en Staats-Vlaanderen is de 
intentie van het verblijf in de Republiek. Vele hugenoten in de steden hoopten dat een 
terugkeer naar Frankrijk na verloop van tijd mogelijk zou zijn. Handelaars en ambachtslui 
konden dan ook zonder veel problemen verhuizen. Zij hadden hun kennis en kunde en 
konden die overal toepassen. Landbouwers zijn daarentegen veel afhankelijker van hun 
land en kunnen pas na verloop van tijd genieten van hun inspanningen. Om die reden was 
de vestiging van de hugenoten in Staats-Vlaanderen bij de meeste waarschijnlijk een 
permanente situatie.  

Daarnaast zorgde het beroep eveneens voor een tweede verschil. Hugenoten in de steden 
voerden vaak typische hugenotenberoepen uit zoals koffiewaarder en wever. Hierdoor 
waren zij meer afgescheiden van de lokale bevolking. In Staats-Vlaanderen was zowel het 
overgrote deel van de lokale bevolking als van de vluchtelingen actief in de landbouw. 
Hoewel het wel zo was dat rijke hugenotenboeren die zelf grond bezaten vaak verpachtten 
aan landgenoten voerden zij toch hetzelfde werk uit als de lokale bevolking.  

Een laatste typisch kenmerk van de hugenoten in Staats-Vlaanderen is hun grotendeels 
gemeenschappelijke achtergrond die daarenboven bijzonder gelijkaardig was aan de 
geografische en klimatologische situatie van hun gastland. Allen waren afkomstig uit een 
gebied langs de Noordzeekust waar dezelfde economische activiteit, landbouw, de grootste 
werkgever was. Dit maakt dat de integratie in de lokale cultuur vlotter verloopt dan 
wanneer deze gelijkenis er niet is.  

Dat er daarenboven waarschijnlijk veel hugenoten die richting Staats-Vlaanderen 
emigreerden tweetalig waren en dus al enige kennis hadden van de taal die er gesproken 
werd in hun gastland maakt dat de integratie vrij vlot verliep. Die tweetaligheid is een 
specifiek kenmerk van de vluchtelingen in Staats-Vlaanderen, zij waren immers allen 
afkomstig uit een grensgebied met de Zuidelijke Nederlanden. 

1.5. Conclusie 

Dat er een aantal zaken specifiek waren aan de groep religieuze vluchtelingen in Staats-
Vlaanderen is duidelijk gebleken. Uit de niet exhaustieve lijst van verschillen en 
gelijkenissen hierboven opgesteld zijn een aantal opvallende kenmerken aan het licht 
gekomen. Deze vergelijkingen zijn opgesteld op basis van mijn bevindingen gedaan tijdens 
het schrijven van mijn bachelorproef “Kiezen voor de Republiek! De emigratie van de 
Franse hugenootse vluchtelingen richting de Republiek in kaart gebracht. Voor en na de 
herroeping van het Edict van Nantes” en mijn masterproef “Kiezen voor Groede! De 
emigratie van de Franse hugenootse vluchtelingen richting Staats-Vlaanderen, meer 
bepaald Groede 1685-1715. Impact van de vluchtelingen op de Groedse samenleving en 
integratie van de nieuwkomers in de lokale maatschappij”. 

Een eerste typisch kenmerk van de hugenoten in Staats-Vlaanderen was dat het overgrote 
deel werkzaam was in de agrarische sector. Boeren zowel met als zonder financiële 
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middelen afkomstig uit een gebied rond Calais en Lille kozen voor Staats-Vlaanderen. Dit 
kan niet verbazen aangezien zij daar vrij gemakkelijk hun beroep verder konden zetten.  

Op het gebied van de opvang van de refugiés blijkt dat er in de verschillende gemeenten 
binnen het Vrije van Sluis vrij weinig bijzondere voorzieningen waren. De hugenoten 
konden wel genieten van de relatief lage prijzen van leegstaande hofsteden en verlaten 
stukken grond. Zij kregen daarentegen geen speciale privileges zoals in vele grote steden 
wel het geval was. 

Wanneer we dieper ingaan op het succes van de vluchtelingen in hun nieuwe thuis en de 
integratie in de lokale samenleving valt het op dat de hugenoten in Staats-Vlaanderen vrij 
vlot opgingen in de lokale gemeenschap. Enkelen slaagden er zelfs in om zonder enige 
steun van de overheid een bijzonder succesvol boerenbedrijf uit te bouwen. Daarnaast 
speelde ook de tweetaligheid een grote rol. Veel van de zogenaamde hugenoten die voor 
Staats-Vlaanderen kozen hadden voorouders afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden en 
hadden waarschijnlijk een beperkte kennis van de Nederlandse taal. Daarnaast had de 
vestiging van de vluchtelingen reeds bij aanvang een meer permanent karakter, dit was het 
logische gevolg van de aard van hun werk als boer of landarbeider. 
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BESLUIT 

Op basis van deze onderzoeksresultaten hebben we nu een radiografie van de hugenootse 
gemeenschap in West-Staats-Vlaanderen. Allereerst is gebleken op welke momenten het 
grootste aantal hugenoten naar deze regio zijn uitgeweken. Hierbij valt op dat er drie fases 
waren waarop het aantal hugenoten bijzonder hoog lag: 1685, 1697 en 1713. Deze 
momenten kunnen verklaard worden door de politieke situatie van Frankrijk te analyseren. 
Zowel de binnenlandse als buitenlandse politiek heeft een grote invloed gehad op de 
situatie van de Franse leden van het gereformeerde geloof, dit heeft dan ook een cruciale 
rol gespeeld bij hun beslissing om te vluchten. 

Het was allereerst van belang om te achterhalen hoe de socio-economische toestand was 
van West-Staats-Vlaanderen. Deze informatie kon immers veel inzichten geven in de 
tewerkstelling en huisvesting van de immigranten. Om deze situatie ten volle te 
kenschetsen was het noodzakelijk terug te gaan in de tijd en de gebeurtenissen vanaf het 
einde van de zestiende eeuw te onderzoeken. De regio was bijzonder beïnvloed door de 
overstromingen en inundaties van 1583 en de daaraan gelinkte evoluties. Het 
overstromende zeewater had namelijk grote gevolgen voor de lokale economie en 
demografie. Na de herdijkingen was er immers een kalkrijke laag klei achtergebleven 
waardoor de bodem bijzonder vruchtbaar was geworden en was geëgaliseerd. Daarenboven 
had men de polders op een bijzonder gestructureerde en planmatige wijze heraangelegd 
waardoor de regio nu geschikt was voor het opstarten van grote landbouwbedrijven. 

Naast de positieve invloed die de overstromingen op lange termijn op de bodem bleken te 
hebben, hadden ze tevens tot gevolg dat een groot deel van de lokale bevolking wegtrok. 
Deze ontvolking verdween niet onmiddellijk na de herdijkingen omwille van de Frans-
Hollandse oorlog en een aantal mislukte oogsten. Hierdoor stonden aan het begin van de 
jaren tachtig van de zeventiende eeuw heel wat hoeves leeg en daalden de grondprijzen.  

Dat de hierboven beschreven evoluties resulteerden in een optimaal klimaat voor de komst 
van de Franse religieuze vluchtelingen spreekt voor zich. Zij waren daarenboven afkomstig 
uit een regio langs de Noordzeekust met gelijkaardige klimatologische omstandigheden en 
hadden reeds heel wat ervaring in de landbouwsector. Het was voor deze mensen dus 
ideaal dat zij in hun gastland in dezelfde sector konden tewerkgesteld worden als waarin 
zij voor hun vertrek actief waren. Dat er daarenboven in deze gebieden reeds een groot 
aantal Franstalige protestanten woonden die zich voor het belijden van hun geloof in 
zelfstandige Waalse kerken verenigden was de kers op de taart. 

Wanneer ik het heb over de afkomst van de hugenoten die zich in westelijk Staats-
Vlaanderen vestigden raak ik aan een opvallend kenmerk typisch voor de hugenoten in dit 
gebied. Allen waren afkomstig uit ongeveer dezelfde regio, een gebied langs de 
Noordzeekust dat niet dieper dan 50 km landinwaarts gelegen was. Concreet betekent dit 
dat de meesten afkomstig waren uit de omgeving van Calais en Lille. Deze gebieden lagen 
op de grens wat taal betreft. Daarenboven verschoven de grenzen regelmatig door 
oorlogsomstandigheden, dit zorgde ervoor dat Lille bijvoorbeeld nu eens in handen was 
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van de Republiek en dan weer van Frankrijk. Het was in 1685 trouwens niet de eerste keer 
dat gereformeerden vervolgd werden en ervoor kozen om te vluchten. Een aantal inwoners 
van Noord-Frankrijk waren namelijk van oorsprong afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden. Zo komt het dat er zowel Franstalige als Nederlandstalige gereformeerden 
afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden nu woonachtig waren in Frankrijk. Deze 
hugenoten kozen er vervolgens enkele jaren later voor om naar de Republiek uit te wijken. 
De kans is dus zeker reëel dat deze mensen in zekere mate tweetalig waren en reeds bij 
aankomst in de Republiek over een beperkte kennis van het Nederlands beschikten. 

Een ander opvallend kenmerk van de vluchtelingen die richting Staats-Vlaanderen trokken 
was het feit dat zij bijna allen actief waren in de agrarische sector. Zowel landeigenaars als 
landarbeiders kozen voor de vlucht en zij konden in dezelfde sector aan het werk blijven in 
hun gastland. In vele grote hugenotengeschiedenissen wordt geschreven dat de meeste 
refugiés afkomstig waren uit hogere kringen zoals geestelijken en intellectuelen. Veel van 
de hugenoten die kozen voor de grote steden van de Republiek waren dan ook handelaars 
en ambachtslui. Dit staat in groot contrast met de hugenoten die kozen voor Staats-
Vlaanderen.  

Bij het onderzoek naar cijfergegevens over hugenoten in Staats-Vlaanderen stuitte ik op 
een aantal moeilijkheden. De informatie is allereerst schaars en daarenboven kan er niet 
worden afgegaan op het aantal leden van de Waalse kerk aangezien sommige leden 
afkomstig waren van de Zuidelijke Nederlanden. Het aantal varieerde daarenboven erg 
tussen de verschillende gemeenten. Wel staat vast dat Groede een van de grootste 
gemeenten was in West-Staats-Vlaanderen en dat zij tevens een groot aantal hugenoten 
hebben opgevangen. In het jaar 1687 had Groede meer inwoners die lid waren van de 
Waalse kerk dan inwoners die lid waren van de Nederduitse. 

Uit het archiefonderzoek zijn een aantal maatregelen aan het licht gekomen die genomen 
zijn naar aanleiding van de komst van de hugenoten. Opvallend is dat in het Vrije van 
Sluis, in tegenstelling tot in vele grote steden, er geen uitzonderlijke privileges werden 
toegekend aan Franse inwijkelingen. Het Vrije van Sluis zelf had dit nochtans graag anders 
gezien, zij zagen in de komst van de hugenoten een manier om de regio economisch te 
versterken en opnieuw te bevolken. Eens de vluchtelingen waren aangekomen lijkt vooral 
de Waalse kerkenraad een grote rol te hebben gespeeld. De Waalse kerkenraad van Groede 
communiceerde bijvoorbeeld regelmatig met de Staten-Generaal om aan te dringen op de 
oprichting van een Waalse gemeente in Cadzand omdat Groede het grote aantal 
vluchtelingen niet langer kon opvangen.  

Verder is gebleken dat wanneer het gaat over huisvesting en tewerkstelling er in Groede en 
bij uitbreiding in West-Staats-Vlaanderen geen bijzondere voorzieningen zijn getroffen 
door de overheid. De vluchtelingen konden in de pas heraangelegde polders hun oude 
beroep gewoon verder zetten. Door de evoluties in de decennia voor de komst van de 
hugenoten was er zowel op economisch als op sociaal vlak een leegte ontstaan die kon 
worden opgevuld door de hugenoten.  
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Zowel de tweetaligheid van de hugenoten, de afkomst als de tewerkstelling hebben een 
gevolg op de assimilatie van de Franse vluchtelingen met de lokale bewoners. Omwille 
van de kenmerken van de landbouw lijkt het logisch dat de vestiging van de vluchtelingen 
reeds bij aanvang een definitief karakter had. Zij waren immers afhankelijk van de 
bewerking van het land. De verschillen tussen thuisland en gastland waren dan ook 
beperkt. Zeker wanneer men in het achterhoofd houdt dat vele vluchtelingen tweetalig 
waren. Al deze zaken zijn indicatoren van een vlotte integratie van de hugenoten in de 
Staats-Vlaamse maatschappij.  

Op basis van deze radiografie kunnen we besluiten dat de situatie van de Franse religieuze 
vluchtelingen die kozen voor Staats-Vlaanderen reeds voor hun vertrek verschillend was 
van die van de hugenoten die kozen voor de grote steden van de Republiek. De 
economische en demografische evoluties die Staats-Vlaanderen in de decennia voor de 
komst van de hugenoten hadden gekenmerkt zorgden daarenboven letterlijk voor een 
opening voor de nieuwkomers. Dit zal de immigratie voor een deel vlotter hebben laten 
verlopen maar toch moeten we ons hoeden voor een al te simplistische voorstelling van de 
gebeurtenissen. De meeste vluchtelingen kwamen in West-Staats-Vlaanderen zonder veel 
middelen en moesten een nieuw bestaan zien op te bouwen. Velen waren dan ook 
hulpbehoevend en moesten rekenen op de steun van de Waalse kerk. Toch blijkt uit het 
archiefonderzoek dat er in deze plattelandsregio minder maatregelen zijn getroffen ter 
opvanging van de hugenoten dan in de grote steden. Er zijn geen financiële privileges 
toegekend aan de vluchtelingen noch zijn er opvangtehuizen gebouwd of goedkope 
werkkrachten aangesteld.  

Daarnaast is er van de typerende rol van de hugenoten in de grote steden in de Republiek 
der Letteren niets te merken bij de hugenoten die kozen voor West-Staats-Vlaanderen. Zij 
hadden in Frankrijk reeds veel meer eigenschappen gemeen met de lokale inwoners van 
westelijk Staats-Vlaanderen dan met de grote groep hugenoten die kozen voor de grote 
steden van de Republiek. Dit moet vanzelfsprekend een invloed gehad hebben op hun 
identiteitsvorming. Door de gelijkenissen in de omgeving en de tewerkstelling moet het 
voor de vluchtelingen in Staats-Vlaanderen helemaal niet zo moeilijk geweest zijn om zich 
tot op zekere hoogte verbonden te voelen met hun gastland, dit zal er zeker voor gezorgd 
hebben dat de identiteitsvorming vlot verliep. Daarenboven waren sommige ‘hugenoten’ 
die kozen voor West-Staats-Vlaanderen nog niet zo lang inwoner van Frankrijk. Zij die 
afkomstig waren uit Guînes waren daar pas sinds het begin van de zeventiende eeuw 
gevestigd nadat zij waren weggevlucht uit de Zuidelijke Nederlanden. De in de inleiding 
aangehaalde Franse identiteit was voor deze mensen misschien niet zo moeilijk van zich af 
te schudden. 
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De specifieke kenmerken van de situatie in West-Staats-Vlaanderen zijn een voorbeeld van 
hoe er steeds met een mate van voorzichtigheid en kritische ingesteldheid dient omgegaan 
te worden met de grote narratieven. Deze micro-studie maakt het mogelijk om zeer 
gedetailleerd en diepgaand in de gaan op de karakteristieke eigenschappen van één regio. 
Staats-Vlaanderen is daarenboven bijzonder interessant omdat de regio tot op heden 
relatief weinig aandacht heeft gekregen in wetenschappelijke werken. Nochtans vormt 
deze grenszone een bijzonder boeiende regio met een aantal specifieke kenmerken die 
verschillen met de rest van de Republiek.  



 103

OVERZICHT KAARTEN EN TABELLEN 

	

KAART	1	BESTUURLIJKE	INDELING	WEST‐STAATS‐VLAANDEREN	EIND	18DE	EEUW	........................................	26	

KAART	2	PLANMATIG	INGERICHTE	GENERALE	PRINS	WILLEMPOLDER	.................................................................	48	

TABEL	1	BEROEPSSTRUCTUUR	WEST‐STAATS‐VLAANDEREN	1748‐1850	.............................................................	54	

TABEL	2	BEROEPSSTRUCTUUR	PLATTELAND	WEST‐STAATS‐VLAANDEREN	1748‐1850	...............................	55	

TABEL	3	BEVOLKINGSCIJFERS	WEST‐STAATS‐VLAANDEREN	1688‐1806	...............................................................	65	

KAART	3	GROEIPROCES	LAND	VAN	GROEDE	..........................................................................................................................	70	

TABEL	4	PREDIKANTEN	WAALSE	GEMEENTE	GROEDE	....................................................................................................	73	

TABEL	5	AANTAL	JAREN	DIENST	VAN	DE	PREDIKANTEN	TE	GROEDE	......................................................................	74	

TABEL	6	VIJFENTWINTIG	EIGENERFDE	BOEREN,	BEDRIJFGROOTTE	EN	EIGENDOM	1750	............................	90	
 
  



 104

 
  



 105

BIBLIOGRAFIE : 

1. Archiefdocumenten 

ZEEUWS ARCHIEF MIDDELBURG: 

Archieftoegang nr.7. Het Vrije van Sluis 

 Inventarisnr. 5. 1608-1700 Stukken, ingekomen van de Staten-Generaal. 1608-
1795. 

 Inventarisnr. 10. Stukken, ingekomen van de Gecommitteerde Raden der Staten 
van Zeeland. 1672-1705. 

 Inventarisnr. 14. 1. 1619-1689. Stukken, ingekomen van de agenten te Brugge, 
Gent, en ‘s-Gravenhage. 1619-1794. 

 Inventarisnr. 62.1. 1687-1761 Stukken, ingekomen uit Groede. 1670-1796. 

 Inventarisnr. 378. Stukken betreffende kerkelijke zaken van het Vrije in het 
algemeen. 1656-1771. 

 Inventarisnr. 381. Stukken betreffende kerkelijke zaken van Groede. 1641-1794. 

Archieftoegang nr. 474. Verzameling J. De Hullu 

 Genealogische en geschiedkundige aantekeningen en afschriften betreffende 
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. 1.1. Genealogie  

o Inventarisnr. 6. Genealogische aantekeningen van refugié's, alfabetisch 
gerangschikt, ongedateerd . 

 1.2. Aantekeningen en afschriften betreffende refugié's, Waalse gemeenten en 
emigranten 

o Inventarisnr. 12. "Groede Collectanea", aantekeningen alsvoren, 17de-19de 
eeuw. 

Archieftoegang nr. 164   Verzameling Genealogische Afschriften (GA) 

 Inventarisnr. 806 'Vrije van Sluis. (nr 384)' 

Archieftoegang nr. 995   Verzameling Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters 
(DTBL) 

 Inventarisnr. GRO-2 Doopregister Waalse Gemeente Groede, 1687 juni 8 – 
1796 augustus 21 

 Inventarisnr. GRO-5 Trouwregister Waalse Gemeente Groede, 1687 juni 15 – 
1796 januari 9 

  



 106

GEMEENTEARCHIEF SLUIS: 

Archief van het dorpsbestuur, 1626-1795 (1796) 

 Inventarisnr. 1 Resoluties van de ‘extraordinaire’ vergaderingen van de 
hoofdmannen en ingezetenen van Groede, 1699-1747, 1793 

 Inventarinr. 2 Ingekomen ordonnanties van baljuw, burgemeesters en schepenen 
van het College ’s Lands van den Vrijen, 1626-1744 

 Inventarisnr. 3 Ingekomen ordonnanties van het College ’s Lands van den Vrijen, 
de Raad van Vlaanderen, de Staten-Generaal en de Raad van State, 1669-1695 

 Inventarisnr. 4 Ingekomen ordonnanties van het College ’s Lands van den Vrijen, 
de Raad van Vlaanderen, de Staten-Generaal en de Raad van State, 1696-1715 

 Inventarisnr. 10 Register houdende afschriften van resoluties en ordonnanties van 
baljuw, burgemeesters en schepenen van het College ’s Lands van den Vrijen 
(1692, 1705, 1716-1720, 1725) en van plakkaten van de Staten-Generaal (1717, 
1720) 

 Inventarisnr. 12 Ingekomen besluiten van burgemeester en schepenen van het 
College ’s Lands van den Vrijen genomen op rekesten van de hoofdmannen 

 Inventarisnr. 13 Ingekomen extracten uit de notulen van de Staten-Generaal en de 
Raad van State, 1660, 1687, 1695, 1698, 1702, 1712, 1713, 1717, 1718, 1731, 
1733, 1742, 1789 
 

2. Websites 

HISTORICI.NL, Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697, In: < 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/WaalseKerk1601-1697 >, geraadpleegd op 
20 mei 2013 

PLANKEEL (H.J.), Website van Grijsbaard, In: < 
http://www.grijsbaard.nl/Main/StartGrijsbaard.html >, geraadpleegd op 05 mei 2013 

ZEEUWS ARCHIEF MIDDELBURG, Zoeken in alle archieven, In: < 
http://www.zeeuwsarchief.nl/zoeken/?tab=archive >, geraadpleegd op 10 augustus 2012 
 

3. Literatuur 

AB UTRECHT DRESSELHUIS (J.) en SWALUE (E.B.). De Waalsche Gemeenten in Zeeland, voor 
en na de herroeping van het Edict van Nantes: eene bijdrage tot de geschiedenis van de 
Hervormde Kerk in de Nederlanden. Bergen op Zoom, Verkouteren, 1848, 128 p.  

BAKKER (M.) en KNETSCH (F.R.J.). Hugenoten in Groningen: Franse vluchtelingen tussen 
1680 en 1720. Groningen, Wolters Noordhoff: Bouma’s Boekhuis, 1985, 218 p. 



 107

BAUWENS (A.R.) EN POISSONNIER (I.H.J.). Met een kus van liefde. Brieven van Isaac 
Benteijn, landbouwer op scherpbier, aan zijn zuster Willemina 1778-1794, Aardenburg, 
Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2009, 400 p. 

BAUWENS (A.R.). “Van contrarie religie. De bejegening van rooms-katholieken in Staats-
Vlaanderen westelijk deel in de 17de en 18de eeuw.” In: Niemandsland in Staats verband. 
West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna, 2004, pp 229-250 

BAUWENS (M.). Tussen theocratie en tolerantie: De classis Walcheren en haar invloed op 
religieuze co-existentie in Walcheren en Staats-Vlaanderen (1602-1630), Gent 
(Onuitgegeven Masterscriptie Universiteit Gent, 2010) 

BERG (W.E.J.). De réfugiés in de Nederlanden, na de herroeping van het edict van Nantes: 
Eene proeve van onderzoek, Amsterdam, Johannes Muller, 1845 

BERKVENS-STEVELINCK (CHR.M.G.). “Politiek-religieuze vluchtelingen in de Republiek in 
het bijzonder de Hugenoten.” In: Eeuwwende 1700, 1991, pp. 105-121. 

BOEKHOUT (J.A.J.). 200 jaar gemeenten in West-Zeeuws-Vlaanderen, Heemkundige Kring 
West-Zeeuws-Vlaanderen, Aardenburg, 1996, 136 p. 

BOTS (H.), POSTHUMUS MEYJES (G.H.M.) EN ROELEVINK (J.). Livre des Actes des Eglises 
Wallonnes au Pays-Bas 1601-1697, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 
2005, 1030 P. 

BOTS (H.), POSTHUMUS MEYJES (G.H.M.) en WIERINGA (F.). Vlucht naar de vrijheid: de 
Hugenoten en de Nederlanden. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1985, 123 p. 

BOTS (H.). La revocation de l’édit de Nantes et les Provinces-Unies 1685: Colloque 
International du Tricentenaire / The revocation of the Edict of Nantes and the Dutch 
Republic. Amsterdam, APA-Holland University Press, 1986, 223 p 

BRANDENBURG (I.), BRANDENBURG (K.) en KLOOS (C.J.L.). De Hugenoten. Amsterdam, 
De Bataafsche Leeuw, 1992, 187 p. 

BUNING (E.), OVERBEEK (P.) en VERVOER (J.). “De huisgenoten des geloofs: De immigratie 
van de Hugenoten 1680-1720.” In: Tijdschrift voor geschiedenis, 100 (1987), 3, pp. 356-
373. 

CARTER (C.). “Getting, Spending and Investing in Early Modern Times. Essays on Dutch, 
English and Huguenot Economic History. Aspects of Economic History: The Low 
Countries.” In: The Economic History Review, Vol. 28, No. 4 (1975), pp. 761-762 

CERNY (G.). “Theology, Politics and Letters at the Crossroads of European Civilization: 
Jacques Basnage and the Baylean Huguenot Refugees in the Dutch Republic.” In: Church 
History, Vol. 58, No. 2 (1989), pp. 238-239 



 108

CHAPPELL (C.L.). “The Pains I Took to Save My/His Family: Escape accounts by a 
Huguenot mother and daughter after the revocation of the Edict of Nantes.” In: French 
Historical Studies, Vol. 22, No. 1 (1999), pp. 1-64 

COMMISSION DE L’HISTOIRE DES EGLISES WALLONNES. Livre Synodal contenant les articles 
résolus dans les Synodes des Eglises Wallonnes des Pays-Bas, Nijhoff, Den Haag, 1896-
1904, 2 vol 

DE DIE (L.M.). Groede in oude ansichten, Europese bibliotheek, Zaltbommel, 1975, 76 p. 

DE HULLU (J.), “De waalsche kerk van Groede”  in: F. Pijpers ed., Nederlands Archief voor 

Kerkgeschiedenis, achtste deel (1911), p. 233‐293 

DE HULLU (J.).  “De overkomst  van  réfugiés  in Westelijk  Staats‐Vlaanderen gedurende de 

zeventiende  eeuw”  in:  F. Pijpers  ed., Nederlands Archief  voor Kerkgeschiedenis, achtste 

deel(1911), p. 30-62 

DE HULLU (J.). Iets over den wederopbouw van de kerk van Groede in 1633-1634, ?, ?, ?, 
8 p. 

DE HULLU (J.). Ter herinnering aan de naar Westelijk Staats-Vlaanderen uitgeweken 
Hugenoten: gedachteniswoord uitgesproken in de hervormde kerk te Oostburg op 1 mei 
1913, Dieleman, Breskens, 1913, 24 p. 

DE VRIES (D.) EN STICHTING GROTE KERK GROEDE. Viermaal Groede in kaart, Stichting 
Grote Kerk Groede, Groede, 2010, 7 p. 

DE VRIES(J.) EN VAN DER WOUDE (A.).  Nederland 1500-1815, De eerste ronde van 
moderne economische groei, Uitgeverij Balans, Amsterdam, 1995 

FRIJHOFF (W.). “Uncertain Brotherhood: The Huguenots in the Dutch Republic” In: Memory 
and Identity: The Huguenots in France and the Atlantic Diaspora, 2003, pp. 128-171 

FRIJHOFF (W.). “Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd.” In: 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 104 (1989) pp. 592-
609 

GRANT (A.) EN MAYO (R.). De Hugenoten, ?, Fibula – Van Dishoeck, 1974, 104 p. 

GRELL (O.P.). “The creation of a transnational, Calvinist network and its significance for 
Calvinist identity and interaction in early modern Europe.” In: European Review of 
History, 16:5 (2009), pp. 619-636 

GROENVELD (S.). “Dutch or Flemish? The old and the new in the government of States 
Flanders (ca. 1572-1700).” In: Intermediate Institutions in the County of Flanders in the 
Late Middle Ages and the Early Modern Era, 2010, pp.23-46 

 



 109

GROENVELD (S.). “Staats of Vlaams? Oud en nieuw in het bestuur van Staats-Vlaanderen, 
ca.1572-1700’, Studiedag ‘Vlaamse instellingen in de Late Middeleeuwen en de 
Vroegmoderne Tijd. Centralisering, professionalisering, specialisering en 
bureaucratisering” (Gent, november 2010), 18 p. 

GWYNN (R.). “The number of Huguenot immigrants in England in the late seventeenth 
century.” In: Journal of Historical Geography, 9.4 (1983), pp. 384-395 

HARDENBERG (H.). “De Hugenoten in Zeeland. Conférence donnée à Middelbourg le 17 
avril 1974, à l'occasion du 4e centenaire de l'Eglise Wallonne de Middelbourg” In: 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1975, pp. 61-80 

HEERINGA (E.H.) EN VAN DER DOE (F.). Inventaris van de archieven der gemeente Groede 
1626-1970 (1986), Gemeente Oostburg, 1991, 225 p. 

ISRAEL (J.). “Group Identity and Opinion among the Huguenot Diaspora and the Challenge 
of Pierre Bayle’s Toleration Theory (1685-1706).” In: J. Pollmann and A. Spicer (eds.) 
Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands: Essays in 
Honour of Alastair Duke, Leiden-Boston, 2007, pp. 279-93 

ISRAEL (J.I.). De Republiek: 1477-1806, Uitgeverij van Wijnen-Franeker, 2008, 1368 p. 

JANSSEN (H.Q.). “Groede” In: Bijdrage tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid 
van Zeeuwsch-Vlaanderen (Derde deel), J.C. en W. Altorffer, Middelburg, 1858, pp. 313-
351 

KOENEN (H.J.). Geschiedenis van de vestiging en den invloed der fransche vluchtelingen in 
Nederland, Leiden, S. en J. Lachtmans, 1846, 451 p. 

LABROUSSE (E.). “Calvinisme in France” In: International Calvinism 1541-1715, 1985, pp. 
285-314 

LABROUSSE (E.). Une foi, une loi, un roi Essai sur la Révocation de l’édit de Nantes, Genève, 
Labor et Fides, 1985, 231 p. 

LACHENICHT (S.). “Huguenot immigrants and the formation of national identities, 1548-1787.” 
In: The historical journal, 50 (2007), 2, pp. 309-331. 

LE GRAS (R.F.), Hugenoten in Zeeland. Tentoonstelling in het Rijksarchief in Zeeland, 
Middelburg van 5 april t/m 31 augustus 1974 , ZAM, online in catalogus 202.61 

LEPOETER (G.). Ned. Herv. Kerk Groede, ?, Groede, 1986, 20 p. 

LUCASSEN (J.) EN PENNINX (R.). Nieuwkomers. Immigranten en hun nakomelingen in 
Nederland, 1550 -1985, Amsterdam, 1985, p. 90-154. 

LURIA (K.E.). “Separated by Death? Burials, Cemeteries and Confessional Boundaries in 
Seventeenth-Century France.” In: French Historical Studies, Vol. 24, No. 2 (2001), pp 
186-222 



 110

MARTENS (N.). Religieuze verhoudingen in Hulst rond 1750, Gent (onuitgegeven 
Masterscriptie Universiteit Gent), 2009 

MEERKAMP VAN EMBDEN (A.). Het oud-archief van het waterschap Groede en Baanst, s.l., 
ca 1927, 34 p. 

OBDEIJN (H.) EN SCHROVER (M.). Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland 
vanaf 1550, Amsterdam, 2008, 412 p. 

ONNEKINK (D.) en VAN DER SCHANS (T.). “Van Amsterdam tot Balk: De Waalse kerken in 
Nederland.” In: Transparant: tijdschrift van de Vereninging van Christen-Historici, 16 
(2005), pp. 27-31 

PIETERS (M.) EN VAN EMPEL (H.). Zeeland door de eeuwen heen, Den Boer, Middelburg, 
1935, 580 p. 

POLLMANN (J.) EN SPICER (A.). eds. Public opinion and changing identities in the early 
modern Netherlands: essays in honour of Alastair Duke. Leiden, Brill, 2007, 305 p. 

POUJOL (D.F.). Histoire et influence des Eglises Wallonnes dans les Pays-Bas, Librairie 
Fischbacher, Paris, 1902, 424 p. 

RACAUT (L.). “Religious polemic and Huguenot identity.” In: Raymond A. Mentzer and 
Andrew Spicer, eds., Society and culture in the Huguenot world, 1559–1685, 2002, pp. 
29–43. 

SCHILLEWAERT (R.). Dat een yeder jaeght en janckt: Het vrije van Sluis in de eerste helft 
van de 17de eeuw, Gent (Onuitgegeven Masterscriptie Universiteit Gent), 2011 

SCHUURMAN (A.), “Mensen maken verschil, Sociale theorie, historische sociologie en 
geschiedenis” In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 22 (1996), pp. 168-204 

SPARKS (R.J.) EN VAN RUYMBEKE (B.). Memory and Identity: The Huguenots in France 
and the Atlantic Diaspora, Columbia, University of South Carolina press, 2003, 313 p.  

UIL (H.) EN VAN DRIEL (L.). “De levensgeschiedenis van Isaak du Flo, schoolmeester in 
Groede.” In: In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden, 
2008, pp. 9-40 

VAN CRUYNINGEN (P.J.). Behoudend maar buigzaam: boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 
1650-1850, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen. Afdeling agrarische 
geschiedenis, 2000, 880 p. 

VAN DER LINDEN (D.). “Predikanten in ballingschap: De carrièrekansen van Jean en Isaac 
Claude in de Republiek.” In: De Zeventiende Eeuw, 27 (2011), pp. 141-161 

VAN DER LINDEN (D.). The memory of Plight. Huguenot Exiles in The Hague, 1670-1715, 
Utrecht, (Onuitgegeven Masterscriptie Universiteit Utrecht), 2008 



 111

VAN DER SPEK (J.). “Réfugiés pour la religion: de hugenoten in Utrecht.” In: Jaarboek 
Oud-Utrecht, 1999, pp.35-74 

VAN DRIEL (L.). “De Franse vluchtelingen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Hun assimilatie en 
taalgebruik.” In: Archief: Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, 2011, pp 53-72 

VAN MEERKERK (E.). “Geweld, geloof, herinnering en identiteit Hollandse hugenoten en 
het ‘trauma’ van 1685.” In: Tijdschrift voor Geschiedenis, 118 (2005), 3, pp 386-399 

VERMEIR (R.). Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Wommelgem, 
Van In, 2008, 317 p. 

WINTEIN (W.). “Het land van Groede, staalkaart van de landschapsevolutie in de 
zwinstreek.” In: Niemandsland in Staats verband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van 
de Republiek en daarna, 2004, pp 175-214 

YARDENI (M.). Le Refuge huguenot: Assimilation et culture, Honoré Champion, Paris, 
2002, 232 p. 

YARDENI (M.). Le refuge protestant, Presses Universitaires de France, Paris, 1985, 244 p. 

  



 112

  



 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.
 

S
tu

kk
en

 b
et

re
ff

en
de

 k
er

ke
li

jk
e 

za
ke

n 
va

n 
G

ro
ed

e 

D
at

u
m

 
A

fz
en

d
er

 
O

n
d

er
w

er
p

 
K

or
te

 s
am

en
va

tt
in

g 

16
79

 f
eb

 2
0 

P
au

l B
il

ot
 

aa
ns

te
ll

in
g 

ni
eu

w
e 

sc
ho

ol
m

ee
st

er
 

te
 

G
ro

ed
e 

D
e 

pa
st

oo
r 

vr
aa

gt
 a

an
 h

et
 c

ol
le

ge
 v

an
 h

et
 V

ri
je

 v
an

 S
lu

is
 o

m
 n

aa
r 

G
ro

ed
e 

te
 k

om
en

. 
E

en
 a

fg
ev

aa
rd

ig
de

 m
oe

t 
he

lp
en

 b
ij

 d
e 

aa
ns

te
ll

in
g 

va
n 

ee
n 

ni
eu

w
e 

sc
ho

ol
m

ee
st

er
. 

16
79

 m
ei

 9
 

P
au

l B
il

ot
 

ov
er

li
jd

en
 d

ia
ke

n 
D

e 
di

ak
en

, 
A

br
ah

am
 

B
on

ne
t, 

is
 

ov
er

le
de

n.
 

N
u 

m
oe

t 
de

 
ke

rk
en

ra
ad

 
he

rn
ie

uw
d 

w
or

de
n 

en
 m

oe
t 

er
 e

en
 n

ie
uw

e 
di

ak
en

 a
an

ge
st

el
d 

w
or

de
n.

 E
r 

w
or

dt
 

ee
n 

af
ge

va
ar

di
gd

e 
va

n 
he

t 
V

ri
je

 
va

n 
S

lu
is

 
ge

vr
aa

gd
 

om
 

na
ar

 
G

ro
ed

e 
te

 k
om

en
. 

16
80

 m
ei

 2
7 

P
au

l B
il

ot
 

ov
er

li
jd

en
 o

ud
er

li
ng

 
D

e 
ou

de
rl

in
g 

P
ie

rr
e 

F
ac

on
 i

s 
ov

er
le

de
n.

 V
ra

ag
 o

m
 e

en
 n

ie
uw

e 
ou

de
rl

in
g 

aa
n 

te
 s

te
ll

en
 e

n 
zo

 s
ne

l m
og

el
ij

k 
de

 k
eu

ze
 b

ek
en

d 
te

 m
ak

en
. 

16
83

 a
ug

 1
2 

P
ie

rr
e 

de
 

B
ru

nv
il

le
 

vo
or

st
el

le
n 

re
ke

ni
ng

 W
aa

ls
e 

ke
rk

 
D

e 
pa

st
oo

r 
no

di
gt

 d
e 

af
ge

va
ar

di
gd

en
 v

an
 h

et
 V

ri
je

 u
it

 o
m

 d
e 

re
ke

ni
ng

en
 

va
n 

de
 W

aa
ls

e 
ke

rk
 te

 k
om

en
 c

on
tr

ol
er

en
. 

16
83

 o
kt

 1
1 

P
ie

rr
e 

de
 

B
ru

nv
il

le
 

ve
rg

if
fe

ni
s 

vr
ag

en
 v

oo
r 

on
de

rd
aa

n 
M

ar
ia

 M
ar

an
t 

he
ef

t 
ve

el
 k

oo
rt

s 
en

 m
oe

t 
in

 b
ed

 b
li

jv
en

, 
ze

 w
or

dt
 g

ek
 v

an
 

ve
rd

ri
et

. 
Z

e 
vr

aa
gt

 v
er

gi
ff

en
is

 v
oo

r 
de

 b
el

ed
ig

in
g 

aa
n 

de
 m

ag
is

tr
aa

t 
va

n 
he

t V
ri

je
 v

an
 S

lu
is

 (
m

ee
r 

ui
tl

eg
 o

nt
br

ee
kt

).
 

16
84

 a
ug

 1
8 

P
ie

rr
e 

de
 

B
ru

nv
il

le
 

ve
rn

ie
uw

in
g 

ke
rk

en
ra

ad
 e

n 
co

nt
ro

le
re

n 
re

ke
ni

ng
en

 
U

it
no

di
gi

ng
 

om
 

de
 

ke
rk

en
ra

ad
 

te
 

ve
rn

ie
uw

en
 

en
 

de
 

re
ke

ni
ng

en
 

te
 

co
nt

ro
le

re
n.

 

16
84

 d
ec

 1
4 

P
ie

rr
e 

de
 

B
ru

nv
il

le
 

ov
er

li
jd

en
 o

ud
er

li
ng

 
O

ud
er

li
ng

 i
s 

ov
er

le
de

n.
 N

u 
vr

aa
gt

 d
e 

pa
st

oo
r 

of
 e

r 
m

oe
t 

ge
w

ac
ht

 w
or

de
n 

m
et

 
de

 
aa

ns
te

ll
in

g 
va

n 
ee

n 
ni

eu
w

e 
ou

de
rl

in
g 

to
t 

de
 

vo
lg

en
de

 
sa

m
en

st
el

li
ng

 v
an

 d
e 

ke
rk

en
ra

ad
 o

f 
ni

et
. 

114



    

D
at

u
m

 
A

fz
en

d
er

 
O

n
d

er
w

er
p

 
K

or
te

 s
am

en
va

tt
in

g 

16
84

 d
ec

 1
8 

P
ie

rr
e 

de
 

B
ru

nv
il

le
 

vo
or

st
el

 tw
ee

 p
er

so
ne

n 
H

et
 V

ri
je

 h
ee

ft
 a

an
 d

e 
pa

st
oo

r 
ge

vr
aa

gd
 o

m
 t

w
ee

 w
aa

rd
ig

e 
ka

nd
id

at
en

 t
e 

st
ur

en
 (

w
aa

rv
oo

r 
ni

et
 v

er
m

el
d 

m
is

sc
hi

en
 o

m
 d

e 
ov

er
le

de
n 

ou
de

rl
in

g 
te

 
ve

rv
an

ge
n)

. B
ij

 d
ez

e 
do

et
 d

e 
pa

st
oo

r 
di

t. 

16
85

 m
aa

 1
2 

P
ie

rr
e 

de
 

B
ru

nv
il

le
 

on
m

og
el

ij
k 

om
 c

ol
le

ct
e 

vo
or

 g
al

er
ij

 u
it

 
te

 v
oe

re
n 

D
e 

le
de

n 
va

n 
de

 W
aa

ls
e 

ke
rk

 z
ij

n 
ta

lr
ij

k 
m

aa
r 

zo
 a

rm
 d

at
 e

en
 c

ol
le

ct
e 

ni
et

 
m

og
el

ij
k 

is
. 

B
et

er
 z

ou
 h

et
 z

ij
n 

ee
n 

co
ll

ec
te

 v
oo

r 
de

ze
 m

en
se

n 
te

 d
oe

n.
 

M
en

 
vr

aa
gt

 
om

 
te

 
w

ac
ht

en
 

m
et

 
de

 
in

za
m

el
in

g 
in

 
de

 
ho

op
 

da
t 

de
 

vl
uc

ht
el

in
ge

n 
zi

ch
 e

ld
er

s 
ve

st
ig

en
 e

n 
er

 g
ee

n 
ni

eu
w

e 
ga

le
ri

j n
od

ig
 is

. 

16
85

 ju
li

 2
9 

P
ie

rr
e 

de
 

B
ru

nv
il

le
 

ni
et

 b
ez

or
ge

n 
va

n 
ee

n 
br

ie
f 

 
D

e 
B

ru
nv

il
le

 m
oe

st
 e

en
 b

ri
ef

 g
es

ch
re

ve
n 

do
or

 m
r.

 T
ro

ui
ll

ar
d,

 p
as

to
or

 v
an

 
G

uî
ne

s,
 t

er
 a

an
st

el
li

ng
 v

an
 d

e 
pa

st
oo

r 
va

n 
C

al
ai

s 
be

zo
rg

en
. 

D
it

 g
eb

eu
rd

e 
ni

et
 v

ol
ge

ns
 d

e 
op

dr
ac

ht
 v

an
 h

et
 V

ri
je

 v
an

 S
lu

is
. 

D
e 

B
ru

nv
il

le
 v

er
de

di
gt

 
zi

ch
 e

n 
ve

rt
el

t w
aa

ro
m

 d
e 

br
ie

f 
ni

et
 b

ez
or

gd
 is

.  

16
85

 n
ov

 2
6 

P
ie

rr
e 

de
 

B
ru

nv
il

le
 

re
so

lu
ti

e 
va

n 
he

t 
V

ri
je

 v
an

 S
lu

is
 i

s 
in

 
st

ri
jd

 m
et

 e
en

 b
es

li
ss

in
g 

va
n 

de
 c

la
ss

is
 

D
e 

pa
st

oo
r 

w
il

 d
e 

re
so

lu
ti

e 
va

n 
he

t 
V

ri
je

 n
ie

t 
be

ke
nd

 m
ak

en
 o

m
da

t 
zi

j 
in

 
st

ri
jd

 is
 m

et
 d

e 
be

sl
is

si
ng

en
 v

an
 d

e 
cl

as
si

s.
 H

ij
 w

il
 d

e 
re

so
lu

ti
e 

pa
s 

be
ke

nd
 

m
ak

en
 n

a 
he

t o
nt

va
ng

en
 v

an
 e

en
 g

et
ek

en
d 

ex
em

pl
aa

r.
 

16
96

 s
ep

 1
6 

P
ie

rr
e 

P
el

le
t 

ve
rl

ov
in

g 
tu

ss
en

 
ee

n 
w

ed
uw

e 
en

 
ee

n 
on

be
ke

nd
e 

F
ra

ns
m

an
 

D
e 

pa
st

oo
r 

vr
aa

gt
 o

f 
de

 w
ed

uw
e 

zi
ch

 m
ag

 v
er

lo
ve

n 
m

et
 e

en
 o

nb
ek

en
de

 
F

ra
ns

e 
de

se
rt

eu
r.

 D
ez

e 
m

an
 w

as
 g

eb
or

en
 a

ls
 p

ap
is

t 
en

 h
ad

 g
ee

n 
en

ke
l 

be
w

ij
s 

va
n 

go
ed

 p
ro

te
st

an
ts

 g
ed

ra
g.

 

115



   T
oe

ga
ng

 7
 H

et
 V

ri
je

 v
an

 S
lu

is
 in

ve
nt

ar
is

nu
m

m
er

 3
81

, S
tu

kk
en

 b
et

re
ff

en
de

 k
er

ke
li

jk
e 

za
ke

n 
va

n 
G

ro
ed

e,
 1

64
1-

17
94

 

S
el

ec
ti

e 
va

n 
de

 b
ri

ev
en

 m
et

 b
et

re
kk

in
g 

to
t d

e 
W

aa
ls

e 
ke

rk
 G

ro
ed

e 

D
at

u
m

 
A

fz
en

d
er

 
O

n
d

er
w

er
p

 
K

or
te

 s
am

en
va

tt
in

g 

16
97

 f
eb

 2
4 

P
ie

rr
e 

P
el

le
t 

ba
st

aa
rd

ki
nd

 e
n 

de
 f

un
ct

ie
 v

an
 d

e 
ke

rk
 

D
e 

pa
st

oo
r 

vr
aa

gt
 

of
 

de
 

W
aa

ls
e 

ke
rk

 
ve

ra
nt

w
oo

rd
el

ij
k 

is
 

vo
or

 
de

 
op

vo
ed

in
g 

va
n 

he
t 

vi
jf

de
 k

in
d,

 e
en

 b
as

ta
ar

d.
 D

e 
ke

rk
 z

or
gt

 r
ee

ds
 v

oo
r 

de
 

4 
an

de
re

 k
in

de
re

n 
va

n 
de

 v
ro

uw
. 

17
09

 m
aa

 2
4 

P
ie

rr
e 

P
el

le
t 

ge
li

jk
e 

ve
rd

el
in

g 
la

st
en

 
en

 
in

ko
m

st
en

 
W

aa
ls

e 
en

 N
ed

er
du

it
se

 k
er

k 
W

aa
ls

e 
pr

ed
ik

an
t 

vr
aa

gt
 a

an
 h

et
 V

ri
je

 g
el

ij
ke

 i
nk

om
st

en
 a

an
ge

zi
en

 z
ij

 
ev

en
ve

el
 b

ij
dr

ag
en

 to
t d

e 
ar

m
en

la
st

en
. 

17
11

 n
ov

 1
5 

P
ie

rr
e 

P
el

le
t 

T
w

ee
 z

on
da

ge
n 

na
 e

lk
aa

r 
co

m
m

un
ie

 
D

e 
pa

st
oo

r 
va

n 
de

 W
aa

ls
e 

ke
rk

 G
ro

ed
e 

vi
nd

t 
he

t 
ge

en
 g

oe
d 

id
ee

 o
m

 d
e 

tw
ee

de
 z

on
da

g 
de

 c
om

m
un

ie
 a

f 
te

 s
ch

af
fe

n.
 H

ij
 a

rg
um

en
te

er
t 

da
t 

er
 h

ee
l 

ve
el

 l
ed

en
 z

ij
n 

di
e 

op
 e

en
 e

n 
de

ze
lf

de
 d

ag
 t

e 
co

m
m

un
ie

 m
oe

te
n 

ga
an

 e
n 

da
t h

et
 f

in
an

ci
ee

l g
ee

n 
ve

rs
ch

il
 z

ou
 m

ak
en

. 

116



 117

2. Livre des Actes des Eglises Wallonnes au Pays-Bas 1601-1697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. BOTS, G.H.M. POSTHUMUS MEYJES EN J. ROELEVINK. Livre des Actes des Eglises 
Wallonnes au Pays-Bas 1601-1697, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 
2005, p. 174 

1 septembre 1618 – Démarches pour y établir une église wallonne  
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H. BOTS, G.H.M. POSTHUMUS MEYJES EN J. ROELEVINK. Livre des Actes des Eglises 
Wallonnes au Pays-Bas 1601-1697, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 
2005, p. 175 

26 août 1618 – Démarches pour y établir une église wallonne  
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3. “Rolle de toute les personne qui sont venu … au Groede…” 

 

ZAM, Toegang 164 Verzameling Genealogische Afschriften, Inventarisnr. 806 'Vrije van 
Sluis. (nr 384)' (eerste bladzijde)  
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4. “Le nombre des refugies a Groede” 

 

ZAM, Toegang 164 Verzameling Genealogische Afschriften, Inventarisnr. 806 'Vrije van 
Sluis. (nr 384)' (eerste bladzijde) 
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5. Verzoek van Waalse kerkenraad Groede aan Vrije van Sluis 12 maart 1685 
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ZAM, Toegang 7 Het Vrije van Sluis Inventarisnummer 381 Kerkelijke Zaken Groede 

Brief 12 mars 1685 
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6. Verzoek van Waalse kerkenraad Groede aan Vrije van Sluis 24 maart 1709 
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ZAM, Toegang 7 Het Vrije van Sluis Inventarisnummer 381 Kerkelijke Zaken Groede 

Brief 24 mars 1709 

 
 


