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Hugenotenreis 
Frankrijk



Dick van Meeuwen | reisleider, oud-commissaris 
Erdee Media Groep. Hij studeerde geschiedenis, 
onder andere ook over de geschiedenis van de hugenoten. 

Hugenotenreis naar Frankrijk
3 t/m 8 juli 2023

Deze reis staat in het teken van de hugenoten. 
We volgen een deel van hun spoor in Frankrijk en 
bezoeken diverse musea zoals Musée du Poitou. 
We bezoeken La Rochelle, destijds een sterk bol-
werk van de hugenoten. In het Kasteel Amboise zijn 
destijds 1200 hugenoten gedood. Een meerwaarde 
van deze reis is de ontmoeting in La Rochelle met 
een Franse predikant van een gemeente van gere-
formeerde traditie.

Daarnaast is er aandacht voor ontspanning. 
Geniet van de prachtige tuinen en van het kasteel 
op landgoed de Chantilly en van de dagtocht naar 
het eiland Île d’Oléron met de kenmerkende 
oesterhuisjes.
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De raadkamer in 
kasteel Amboise 

Engelse tuin bij Landgoed de Chantilly

Oesterhuisjes 
op het eiland Île 
d’Oléron



De eerste dag vertrek-
ken we na de koffie met 
lekkers in Hoogerheide 
richting Frankrijk. Rond 
de middag komen we aan 
bij landgoed de Chantilly 
waar u kunt genieten van 
de prachtige tuinen en het 
kasteel. Wandel door de 
Engels-Chinese tuin, de 
Engelse tuin en de Franse 
bloembedden. Onberispe-
lijk onderhouden gazons 
staan naast de spiegelach-
tige gracht. 
We rijden naar ons over-
nachtingshotel in de om-
geving van Orléans.

Protestantse 
Poiteau-museum
Het calvinisme in Frank-
rijk schoot na de Reforma-
tie flink wortel in Poitou. 
In het “Musée du Poitou 
protestant” komt het ver-
leden tot leven.
Aan de hand van een 
viertal verlichte panelen 
worden de vier grote peri-
odes uit de geschiedenis 
van de hugenoten voor 
het voetlicht gebracht. Dat 
zijn achtereenvolgens de 
komst van Calvijn naar 
Poitiers (1534), de gods-
dienstoorlogen in de regio 

Dag 1 en 2
maandag 3 en dinsdag 4  juli en het Edict van Nantes 

(1598), de dragonnades 
(vanaf 1680) in Poitou 
gevolgd door de vlucht 
naar het buitenland, en 
ten slotte het ondergrond-
se leven (vanaf 1685) in de 
periode die bekendstaat 
als de ‘Woestijn’ en eindigt 
met de revolutie van 1789. 
Bij elk paneel hoort een 
videofragment met uitleg. 
In de videofragmenten 
wordt ‘verslag gedaan’ 
door Jean Migault. Hij was 
schoolmeester, notaris en 
Bijbellezer in de gerefor-
meerde kerk van Mougon. 
Het werk met de herinne-

ringen van Migault wordt 
beschouwd als het ‘be-
langrijkste getuigenis van 
de hugenotenvervolging in 
Poitou’. 

Hugenotenwandeling
’s Middags lopen we met 
een gids de Hugenoten-
route die de stad Beaus-
sais met die van La Couar-
de verbindt. De tijd van 
geheime vergaderingen, 
de zogenaamde ‘woes-
tijn’-periode typeert de 
jaren waarin protestanten 
niet vrij waren om hun 
geloof te belijden. 

Rondom kasteel de Chantily liggen schitterende tuinen In het Protestants Museum in 
Poiteau komt de geschiedenis 
van de hugenoten tot leven

In dit kerkje is een deel van het museum gevestigd
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Vandaag staat La Rochelle op het programma. Deze stad 
was het bolwerk van de hugenoten. 
De belijdenis van La Rochelle is genoemd naar de stad 
waar zij in 1571 officieel werd erkend en vormt nog 
steeds de officiële belijdenis van de Franse gerefor-
meerde, Bijbelgetrouwe kerken.
’s Morgens bezoeken we La Rochelle Museum voor Pro-
testantse Geschiedenis. Hier ziet u o.a. een verzameling 
documenten, gravures en voorwerpen die herinneren 
aan de geschiedenis van het protestantisme. Bijzonder 
is een wandtapijt van de Tien Geboden uit 1779. De 
kleine bibliotheek bevat een verzameling Bijbels uit de 
19e eeuw. 

Oude Haven
’s Middags kunt u La Rochelle bekijken, met zijn prach-
tige gebouwen in de oude binnenstad. De stad staat 
bekend staat als een van de meest schilderachtige 
steden aan de Atlantische kust. Neem ook een kijkje bij 
de oude haven. Hier zijn vele gezellige restaurantjes en 
winkeltjes te vinden. 

Ontmoeting Franse predikant
Aan het einde van de middag bezoeken we ds. 
Jean-Baptiste Guéraçague, predikant van een gemeente 
in de omgeving van La Rochelle. Deze predikant staat in 
de traditie van de Reformatie. Hij houdt van de klas-
sieke belijdenis: “In artikel 20 staat heel duidelijk dat 
we door het geloof in Christus alleen uit genade zalig 
worden. Daarmee staat of valt de kerk.”

Dag 3 | woensdag 5 juli

Het La Rochelle Museum voor Protestantse Geschiedenis

De oude haven in La Rochelle is een bezoekje waard
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Vandaag belooft een ont-
spannende dag te worden 
op het Eiland Île ‘d Orléon. 
In 1199 trok Eleonora 
van Aquitanië zich op het 
eiland terug. In de 17de 
eeuw was het een wijk-
plaats voor hugenoten.
Het eiland Île d’Oléron is 
een van de mooiste plekjes 
langs de kust van het Fran-
se departement Charen-
te-Maritime. Het gezellige 
en kleurrijke eiland met 
een kustlijn van ruim 100 
km is na Corsica het groot-

ste eiland van Frankrijk. 
Het is echt een heerlijk 
plekje om te onthaasten. 
Het eiland is een optelsom 
van leuke dorpjes, kleurrij-
ke vissershuisjes, oester-
bekkens en zoutproductie. 
We maken een rondrit 
met bus, waarmee we in 
verschillende plaatsjes 
stoppen.

Samenzwering van 
Amboise
Aan het einde van vrijdag-
morgen komen we aan 

Dag 4, 5 en 6
donderdag 6, vrijdag 7 
en zaterdag 8 juli

bij Château Amboise. Het 
kasteel was in 1560 het 
toneel van de samenzwe-
ring van Amboise, waarbij 
1200 hugenoten ter dood 
zijn gebracht.

Vervolgens bezoeken we 
het stadje Blois. De oude 
straatjes onder het kasteel 
zijn leuk, maar vooral de 
omgeving van de Cathé-
drale Saint Louis is meer 
dan de moeite waard. 
Blois is een koninklijke 
stad. In het Château Royal 
de Blois hebben maar 
liefst 7 koningen en 10 ko-
ninginnen gewoond. Vanaf 
het plein voor het kasteel 
heeft u een fraai uitzicht 
over de Loire.
We rijden naar ons over-
nachtinghotel. 

Zaterdagmorgen zetten 
we koers richting Neder-
land, waar we rond 16.30 
uur aan hopen te komen 
in Hoogerheide, waar het 
afscheidsdiner voor ons 
klaar staat. Een reis vol 
geschiedenis en cultuur is 
voorbij, de herinneringen 
blijven…

Oesterhuisjes 

op het eiland Île 

d’Orléon

Château Royal de Blois is bewoond geweest door 

maar liefst zeven koningen en tien koninginnen. 

Gezicht op de koninklijke stad Blois

In kasteel Amboise zijn in 1560 1200 hugenoten gedood
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Informatie en prijzen
Het Reformatorisch 
Dagblad is inhoudelijk 
verantwoordelijk voor 
deze reis. Wij zorgen voor 
de reisleiding en hebben 
de inhoud van deze reis 
bepaald. De organisatie 
is uitbesteed aan Image 
Travel. Zij sturen facturen 
en kunnen een reis- en 
annuleringsverzekering 
voor u afsluiten. Op deze 
reis is de SGR-garantie 
van toepassing en de 
algemene (annulerings-)
voorwaarden van Image 
Travel  
(zie www.imagetravel.nl).
Om mee te kunnen gaan, 
dient u mobiel te zijn en 
goed te kunnen lopen. 
Deze reis is niet geschikt 
voor mensen die een rol-
lator of ander hulpmiddel 
om te lopen nodig hebben.

Bij de reissom is 
inbegrepen:
• Vervoer per luxe tou-

ringcar Comfort Class
• 5 overnachtingen met 

ontbijtbuffet en diner
• Driegangen afscheids-

diner

• In het programma 
genoemde excursies en 
entreegelden voor: kas-
teel en de Tuinen van 
landgoed de Chantilly, 
het ”Musée du Poitou 
protestant”, La Rochelle 
Museum voor Protes-
tantse Geschiedenis, 
gids tijdens Hugenoten-
wandeling en kasteel 
Ambois.

Niet bij de reissom is 
inbegrepen:
• Uitgaven van persoon-

lijke aard
• Overige niet genoemde 

entreegelden en  
excursies

• Overige niet genoemde 
maaltijden, zoals  
lunches en drankje bij 
het (afscheids)diner

• Reis- en annulerings-
verzekeringen

 
Verzekeringen
U kunt bij uw boeking ook 
een annulerings- en/of 
reisverzekering afsluiten.
De annuleringsverzeke-
ring bedraagt 5,5% van de 
reissom, over dit bedrag 

wordt 21% assurantie-
belasting berekend. De 
reisverzekering bedraag 
€ 1,92 p.p.p.d. De polis-
kosten per verzekering 
bedragen € 5,50.

Opstapplaatsen
Carpoolplaats Barne-
veld/Terschuur A1/A30, 
Meerkerk (aan de A27 bij 
La Place) en Hoogerheide 
(restaurant Familyland).

Prijzen
RD-abonneeprijs: € 925,- 
p.p. Niet-abonnees beta-
len € 975,- p.p. Toeslag 
eenpersoonskamer  
€ 295,-.

Aanmelden
Meld u aan vóór 1 maart 
2023 via  
beleefenontmoet.nl of 
vraag het inschrijfformu-
lier aan via 055 – 53 90 
498. Heeft u vragen over 
het programma? Mail dan 
naar rbeunk@erdee.nl of 
bel 055 – 53 90 303.

Hotelinformatie: 
Zowel op de heen- als op 
de terugreis overnacht u 
in ****Novotel in Bourges. 
Alle kamers zijn licht en 
comfortabel en voorzien 
van airconditioning en 
gratis Wifi. Er is een 
buitenzwembad aanwezig. 

U verblijft drie nachten in 
***Ibis style in La Rochel-
le. Het hotel ligt dicht bij 
het centrum en de oude 
haven. De kamers zijn 
voorzien van airconditio-
ning, gratis Wifi
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De jachthaven van La Rochelle


