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16. Op excursie naar de reformatiegeschiedenis in Frankrijk 

Wim de Kok 
 

Ter inleiding   

Excursies naar Frankrijk en meer specifiek naar Parijs zullen zelden de reformatiegeschiedenis als 
primair doel hebben. Men zal eerder voor de taal, de stedelijke architectuur en de kunst gaan. Dat 
neemt niet weg dat het tijdens een reis naar Frankrijk toch best mogelijk is om zo hier en daar 
aandacht te besteden aan specifieke gebeurtenissen, betrokken personen, gebouwen en beelden die te 
maken hebben met de periode van de Reformatie en Contrareformatie. 

De Fransen zelf tonen daar overigens weinig interesse voor. De katholieken hebben in de zestiende en 
zeventiende eeuw bij de godsdienstconflicten (uiteindelijk) gezegevierd. Zij hebben geen behoefte 
gehad om na al dat bloedvergieten – denk aan de Bartholomeüsnacht in 1572 – dit verleden in 
monumenten en beelden breed uit te meten. De hugenoten, de calvinisten, zijn massaal het land uit 
gevlucht en zij die bleven, hebben zich als tweederangs burgers zo gedeisd mogelijk gehouden. 
Vervolgens is ook nog door de Franse Revolutie de betekenis van de godsdienst en de kerken in de 
Franse samenleving sterk verminderd (laïcité). De met de Reformatie samenhangende 
herinneringsplaatsen zijn in Frankrijk daarom moeilijk te vinden, maar ze zijn er wel.  

Over de mogelijkheden die er zijn om tijdens een (studie)reis in Frankrijk aandacht te besteden aan de 
reformatiegeschiedenis, gaat dit artikel. Zo is het voor wie met de bus of auto naar Parijs gaat, goed te 
doen om zo’n honderd kilometer voor Parijs even te pauzeren in de oude bisschopsstad Noyon, de 
geboorteplaats van de reformator Johannes Calvijn (Jean Cauvin of Calvin). Zijn in de Eerste 
Wereldoorlog verwoeste geboortehuis is daar na een internationale fundraising herbouwd en ingericht 
als het Jean Calvin Musée. De vader van Calvijn was secretaris van de bisschop en administrateur van 
het domkapittel. Hij was daardoor in de gelegenheid, kerkelijke inkomsten (prebenden) te regelen voor 
Jean, zijn zoon, die toen pas twaalf jaar was. Met die inkomsten kon deze zijn studies betalen. Het 
museum geeft een boeiend overzicht van Calvijns leven, dat zich om veiligheidsredenen langdurig 
buiten het toenmalige Frankrijk afspeelde: in Straatsburg, Bazel en Genève. In het aan hem gewijde 
museum komt het zestiende-eeuwse cultuurcentrum Noyon tot leven en zijn onder andere vele 
originele documenten, kaarten en boekedities te zien.  

In dit artikel komen drie Franse regio’s en twee bijzondere plaatsen aan bod. De eerste regio is het Île-
de-France met de stad Parijs en onder andere het daarbuiten gelegen kasteel van Fontainebleau. De 
tweede regio is de Loirevallei met de vele koningskastelen, tot en met de havenstad Nantes. De derde 
regio is het gebied van Zuidwest-Frankrijk met onder meer Navarra, Albret en Béarn, dat in de 
zestiende eeuw behoorde tot de bezittingen van de koninklijke familie D’Albret. Per regio volgen steeds 
verschillende bezoekmogelijkheden, die elk kort aangestipt worden ter nadere oriëntatie. De twee 
bijzondere plaatsen zijn de vestingstad La Rochelle, in de zestiende eeuw de hugenotenhoofdstad van 
Frankrijk, en het in de zeventiende eeuw voor de hugenoten belangrijke vluchtelingengebied rond Mas 
Soubeyran in de Cevennen. 

Île-de-France / Parijs / Fontainebleau  

• Aan de westzijde van het Parijse Seine-eiland Île-de-la-Cité, bij de Pont-Neuf, staat op de plaats 
van het eerste koninklijk paleis het ruiterstandbeeld van de Franse koning Hendrik IV. In 1572 
huwde deze als hugenotenleider en koning van het kleine Navarra de katholieke prinses 
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Margaretha. Dit verzoenende gebaar in een periode van godsdienstoorlogen werd door de 
katholieke partij misbruikt en leidde tot de historische ramp van de Bartholomeüsnacht. 

• Hendrik IV kijkt daar als ruiter uit over de Seine en rechts van hem ziet hij het tweede 
(voormalige) koninklijke paleis: het Louvre. In dat tegenwoordig wereldberoemde museum 
waren ter gelegenheid van Hendriks huwelijk ruim 300 edelen van zijn hugenotenpartij 
ondergebracht. In de Bartholomeüsnacht zijn zij vrijwel allemaal vermoord. In Parijs alleen al 
vonden toen ongeveer 3000 hugenoten de dood. Men zegt wel: de Seine kleurde toen rood van 
het bloed.  

• 25 jaar later werd de troonzaal van het Louvre, de Salle des Caryatides, door Catharina de 
Bourbon, de zus van koning Hendrik IV, heimelijk gebruikt voor het houden van calvinistische 
diensten.   

• Achter het Louvre, tussen de rue de Rivoli en de rue Saint-Honoré, staat de Église réformée de 
l’Oratoire du Louvre, de belangrijkste protestantse kerk van Parijs en voormalige hofkapel van 
het Louvre. Aan de buitenzijde, tegen het koor van de kerk, staat een standbeeld van admiraal 
Gaspard de Coligny. Deze was tegelijk een hugenotenleider en de hoogste militair van het land. 
Hij is vlakbij deze plek in zijn eigen huis (afgebroken voor de aanleg van de rue de Rivoli) ook in 
die Bartholomeüsnacht vermoord. 

• Op de linkeroever van de Seine ligt het Quartier Latin, de vroeger al internationale 
studentenwijk, waar Latijn de voertaal was. Daar bevindt zich het Panthéon op de plaats van de 
voormalige augustijner abdij Sainte-Geneviève. Het Collège de Montaigu aan de Place du 
Pantheon was het studentenhuis van de paters van die abdij, waar ook buitenlandse 
theologiestudenten van de Sorbonne een goedkoop onderkomen konden vinden. De augustijner 
kanunnik Erasmus van Rotterdam verbleef er in 1496-1497, Johannes Calvijn in 1523-1526 en 
Ignatius van Loyola van 1528 tot 1534. Student Erasmus wordt nu nog gememoreerd met een 
plaquette op het huidige gebouw, de Bibliothèque Sainte-Geneviève.  

• Dé tuin van de studenten en de wijkbewoners van het Quartier Latin is Jardin du Luxembourg, 
maar die ligt feitelijk wel in de naastgelegen wijk Saint-Germain-des Prés. In het midden van 
die tuin, bij het Palais du Luxembourg (zetel van de Franse senaat), staan rondom de vijver 
twintig grote beelden van ‘Reines de France et femmes illustres’. Voor de 
reformatiegeschiedenis verdient een vijftal beelden speciale aandacht: 1.  Louise de Savoye, 
hertogin van Angoulème en moeder van Margaretha en Frans, de latere koning Frans I; 2. 
Margaretha d’Angoulème, zus van Frans I en moeder van Jeanne; 3. Jeanne d’Albret, koningin 
van Navarra en moeder van Hendrik IV; 4. Maria de Medici, echtgenote van Hendrik IV; en tot 
slot 5. Maria Stuart, vrouw van koning Frans II, koningin van Schotland, berecht en vermoord 
op gezag van koningin Elisabeth I van Engeland. 

• Iets ten noorden van Jardin du Luxembourg bevinden zich de overblijfselen van het destijds 
buiten de stadsmuren gelegen middeleeuwse benedictijnse klooster Saint-Germain-des-Prés. De 
romaanse kloosterkerk staat er nog en de ruïne van de befaamde kloosterbibliotheek ook. Daar 
heeft de humanist, filosoof en theoloog Jacques Lefèvre d’Étaples rond 1523 het Nieuwe 
Testament in het Frans vertaald. Hij woonde als priester in dat klooster, dat toen geleid werd 
door zijn oud-leerling abt Guillaume Briçonnet. Toen deze bisschop werd van Meaux (ten 
noordoosten van Parijs), ging Lefèvre met hem mee als vicaris-generaal. Samen hebben ze het 
bisdom proberen te zuiveren van kwalijke kerkelijke praktijken. Ook al waren ze daarmee in het 
geheel niet uit op een kerkscheuring, toch riep hun ijveren veel verzet op. Door de bescherming 
van koning Frans I en zijn zus Margaretha wisten zij het vege lijf te redden. In een zijkapel van 
de kerk geven panelen informatie over deze geschiedenis. 

• Zo’n 25 km ten westen van hartje Parijs ligt Poissy. In de priorij Saint-Louis, een klooster van 
dominicanessen aldaar, heeft koningin-regentes Catharina de’ Medici met steun van Jeanne 
d’Albret in 1561 het Overleg van Poissy georganiseerd. Een katholieke delegatie onder leiding 
van drie kardinalen en de generaal-overste van de jezuïeten, en een delegatie van hugenoten 
geleid door Théodore de Bèze, leerling van Calvijn, hebben vijf weken lang gepoogd tot een 
theologisch vergelijk te komen. Het liep hoog op, met name over de eucharistie. Een jaar na het 
mislukken van dit overleg begon de eerste van acht godsdienstoorlogen. Het poortgebouw van 
de voormalige priorij staat er nog. 

• Op ongeveer 60 km ten zuidoosten van Parijs ligt het kasteel Fontainebleau, dat ontstaan is uit 
een koninklijk jachtslot dat al in de twaalfde eeuw werd gebouwd. In Fontainebleau is de 
geschiedenis van de Franse koningen te illustreren vanaf Frans I, die het kasteel begin 
zestiende eeuw ingrijpend verbouwde, tot en met keizer Napoleon III in het midden van de 



negentiende eeuw. De latere koning Hendrik IV werd er gedoopt en zijn kleinzoon Lodewijk XIV 
ondertekende er in 1685 het Edict van Fontainebleau, waarmee hij het belangrijke Edict van 
Nantes van zijn opa uit 1598 ongedaan maakte. Hiermee werd het de hugenoten verboden hun 
godsdienst in het openbaar te belijden, hun kerken en scholen werden gesloten en afgebroken, 
en de predikanten werden gedwongen tot bekering of emigratie.  

De Loirevallei   

• Vanuit Parijs komend kom je in de Loirevallei aan bij de stad Orleans. Deze stad met zijn 
interessante geschiedenis in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk, waarbij 
Jeanne d’Arc zo’n prominente rol speelde, was in de reformatietijd van ondergeschikt belang. 
Wel is Calvijn hier in 1528 aan zijn rechtenstudie begonnen. In Noyon was zijn vader 
gebrouilleerd geraakt met het kapittel en zelfs geëxcommuniceerd. Hij vond een voortzetting 
van de theologiestudie van zijn zoon Jean nu minder gewenst. Beter was het dat deze rechten 
ging studeren, niet het kerkelijk recht aan de Sorbonne in Parijs, maar het burgerlijk recht aan 
de universiteit van Orleans. Dat gebeurde eerst daar, maar twee jaar later vervolgde Jean zijn 
studie in Bourges. In de jaren van studie in Orleans en Bourges kwam Calvijn in contact met de 
kring rondom de eerder genoemde Lefèvre en vormden zich zijn protestantse overtuigingen. 

• In 1515 werd Frans I koning van Frankrijk en Karel V heer der Nederlanden. Zij hebben vele 
jaren oorlog tegen elkaar gevoerd, vooral over de zeggenschap in Noord-Italië. Frans I sloot 
meerdere malen een coalitie met de lutheraanse Duitse vorsten, ‘onderdanen’ van keizer Karel 
V, en met de paus in Rome. Tijdens de weinige jaren van onderlinge vrede is Karel met zijn 
gevolg slechts één keer vanuit Spanje dwars door Frankrijk naar de Nederlanden gereisd. Op 
die reis in 1539 werd hij door koning Frans onder meer ontvangen op kasteel Chambord, een 
prestigeobject van hem, waar toen al tien jaar aan gebouwd werd. 

• Toen de in Blois geboren Lodewijk XII in 1498 koning van Frankrijk werd, veranderde het 
grafelijke kasteel aldaar in het Château Royal de Blois. Het werd de belangrijkste koninklijke 
residentie buiten de agglomeratie van Parijs en werd voortdurend verfraaid en vergroot. Frans I 
liet de prachtige renaissancegevel bouwen met de beroemde buitentrap. In 1588 werden in dit 
kasteel in opdracht van koning Hendrik III zijn opstandige rivaal hertog Henri de Guise, leider 
van de Katholieke Liga, en diens broer, kardinaal van Lotharingen, vermoord. Dit maakte niet 
lang daarna de weg vrij voor de hugenotenleider Hendrik IV om de koninklijke macht te 
verwerven, ook al moest hij daarvoor formeel katholiek worden. 

• Het kasteel van Amboise met zijn prachtige uitzicht over de Loire was al eerder een Château 
Royal geworden en had zijn glorietijd in de vijftiende eeuw. In de kapel zijn in 1519 de 
stoffelijke resten van Leonardo da Vinci bijgezet, die op uitnodiging van Frans I de laatste jaren 
van zijn leven in Amboise werkte. In de nacht van 17 op 18 oktober 1534 werden in Amboise, 
maar ook in Parijs, Blois, Rouen, Tours en Orleans calvinistische pamfletten verspreid, bekend 
gebleven onder de naam ‘Affaire des Placards’. In die posters werd fel geprotesteerd tegen de 
katholieke opvattingen over de eucharistie. Eén pamflet werd zelfs op de slaapkamerdeur van 
Frans I in kasteel Amboise geprikt. De koning schrok hevig. Er kwamen daders op de 
brandstapel en calvinistische predikers als Calvijn vluchtten naar het buitenland. In 1560 werd 
een samenzwering van hugenoten tegen koning Frans II in Amboise verijdeld. Bij de 
strafmaatregelen tegen hen vielen ongeveer 1500 doden en werden de lijken van de 
aanvoerders ter afschrikking opgehangen aan het hek van het hooggelegen terras van het 
kasteel. 

• Het Château de Chenonceau, schitterend gelegen aan en deels over de Cher, een zijrivier van 
de Loire, is vooral bekend door twee dames. De belangrijkste is Catharina de’ Medici, de vrouw 
van koning Hendrik II en moeder van drie achtereenvolgende koningen. Catharina trad 
verschillende malen op als regentes en heeft gedurende 55 jaar een sterk stempel gedrukt op 
de ontwikkelingen tijdens de Franse Reformatie. De tweede vrouw is Diane de Poitiers, de zeer 
ontwikkelde en dominante maîtresse van koning Hendrik II. Zij kreeg van haar minnaar 
Chenonceau als woonpaleis, dat haar echter door Catharina na zijn dood is ontnomen. In 
februari 1572 overlegden Catharina de’ Medici en Jeanne d’Albret in dit kasteel – na 
bemiddeling door Lodewijk van Nassau (broer van Willem van Oranje) – over een eventueel 
huwelijk tussen Catharina’s dochter Margaretha en Jeannes zoon Hendrik. 

• De stad Tours werd in de vierde eeuw gesticht door bisschop Martinus van Tours, de latere Sint-
Maarten, die zich als Romeinse militair bekeerd had tot het christendom. De Frankische koning 
Clovis beloofde bij het graf van Martinus dat hij zich na een overwinning zou laten dopen. Dat 



gebeurde en Tours werd door vele schenkingen een welvarende en prachtige stad. In de 
reformatietijd ging het er onder de christelijke nazaten evenwel niet erg vredelievend aan toe. 
In 1562 plunderden de hugenoten de Abbaye St-Martin en uit wraak werden 200 tot 300 
aanhangers van hen door katholieke troepen afgeslacht en in de Loire geworpen. 

• In de stad Angers treffen we het gigantische kasteel van de graven van Anjou aan. In dit 
kasteel werd in 1598 het huwelijksverdrag gesloten voor een driejarige zoon van koning 
Hendrik IV en een zesjarige dochter van een van de leiders van de Katholieke Liga in Bretagne. 
De twee kinderen trouwden pas elf jaar later. Hun huwelijksverdrag was een gebaar van 
verzoening van Hendrik richting de katholieken. Hierdoor kon het Edict van Nantes worden 
uitgevaardigd waarmee de protestanten godsdienstvrijheid kregen. 

• Aan het begin van de estuariummonding van de Loire ligt Nantes, de hoofdstad van Bretagne. 
Daar is ook het hertogelijke paleis, het Château des Ducs de Bretagne. In dit paleis tekende 
Hendrik IV het Edict van Nantes op 30 april 1598. Hiermee kwam een einde aan een zich 36 
jaar voortslepende, gruwelijke periode van burgeroorlogen tussen katholieken en hugenoten. 
De katholieke kerk bleef volgens dit koninklijke besluit wel de staatskerk, maar de hugenoten 
kregen vele vrijheden, geformuleerd in 92 artikelen. Het in het kasteel gevestigde Musée 
d’Histoire de Nantes wijdt er met prenten en documenten uitgebreid aandacht aan. 

Navarra – Béarn – Albret   

• Vooral door een succesvolle huwelijkspolitiek hebben de landheren van de adellijke familie 
D’Albret in Zuidwest-Frankrijk zich in de late middeleeuwen opgewerkt tot een belangrijk 
vorstengeslacht. Ze verwierven naast het graafschap Albret ook het koninkrijk Navarra en de 
(burg)graafschappen Béarn, Bigorre en Foix. Naar hun hoogste titel werden ze de koningen 
genoemd. Het stamhuis van de familie staat in het stadje Nérac, de hoofdstad van de Pays 
d’Albret, 100 km ten zuiden van Bergerac gelegen. Toen koning Hendrik II van Navarra trouwde 
met prinses Margaretha d’Angoulème kwamen via haar de opvattingen van de kring rond 
Briçonnet en Lefèvre d’Étaples binnen de familie. Na de Affaire des Placards in 1534 konden 
zowel Lefèvre als Calvijn zich tijdelijk in veiligheid brengen op het kasteel van Nérac. Dat 
prachtig in renaissancestijl door Jeanne d’Albret verbouwde kasteel werd tijdens de Franse 
Revolutie grotendeels verwoest. Slechts een van de vier vleugels is bewaard gebleven; nu is er 
een historisch museum in gevestigd. 

• In Orthez, een van de residentiesteden van de burggraven van de Béarn, is in het voormalige 
kasteel het Musée Jeanne d’Albret ondergebracht, een zeer informatief museum van het 
protestantisme in de Béarn. Met de definitieve keuze van koningin Jeanne d’Albret voor het 
calvinisme (1560) brak een periode aan waarin het protestantisme zich in Zuidwest-Frankrijk 
snel verspreidde. In het museum is naast vele documenten en portretten ook het interieur 
aanwezig van de voormalige protestantse zondagsschool in Orthez. Ook zien we demontabele 
kelken die onder de vervolgingen in de tijd van Lodewijk XIV door rondtrekkende dominees 
tijdens verboden avondmaalsvieringen werden gebruikt. 

• Lescar was vóórdat Pau dat werd, de hoofdstad van de Béarn. Vanaf de laat-romeinse tijd tot 
aan de Franse Revolutie was Lescar ook de bisschopszetel. In de romaanse, twaalfde-eeuwse 
kathedraal, nu parochiekerk, zijn nog een prachtige mozaïekvloer en fraaie kapitelen te zien. 
Ook is er de grafkelder van de koningen van Navarra uit de dynastie van D’Albret. Een grafplaat 
vermeldt de namen van onder andere ‘Margueryte D’Angoulème, Reine de Navarre’ en ‘Henri II 
d’Albret, Roi de Navarre’. 

• Het door de graaf van Foix en Béarn in de veertiende eeuw gebouwde kasteel van Pau werd in 
de zestiende eeuw door Hendrik II en Margaretha verbouwd tot een koninklijk paleis in 
renaissancestijl. Zowel hun initialen als hun portretten komen we veelvuldig in het Château de 
Pau tegen. Hun dochter Jeanne is in dit kasteel bevallen van haar zoon Hendrik. Zijn wieg was 
een omgekeerd schild van een galapagos-schildpad. Dat schild is nu, voorzien van vaandels met 
zijn heraldische wapens, in het kasteel te bewonderen. In het Musée des Beaux-Arts hangt het 
monumentale schilderij ‘De geboorte van Henri IV’ (Eugène Devéria, 1827). Met de naam van 
diens vader Antoine de Bourbon, die als een militaire leider in het Franse koninklijke leger altijd 
katholiek gebleven is, introduceerde Hendrik IV in 1589 de familienaam Bourbon als nieuwe 
dynastie in Frankrijk. 

  



La Rochelle   

• In de middeleeuwen werd de vrijhaven La Rochelle de belangrijkste Franse havenstad aan de 
Atlantische oceaan, met een machtige ommuring voorzien van een eigen garnizoen, 
verdedigingstorens en bolwerken. Onafhankelijk van koninklijke en kerkelijke bevoogding kon in 
deze welvarende stad met een goed geschoolde bevolking het protestantisme snel wortel 
schieten. Zo kon La Rochelle uitgroeien tot het ‘Genève van Frankrijk’. Tijdens de derde 
godsdienstoorlog (1568-1570) zocht Jeanne d’Albret met vele andere adellijke 
hugenotenfamilies bescherming binnen de muren van La Rochelle. Ze hielp mee aan de 
financiering van het hugenotenleger door het uitgeven van kaperbrieven en het loskrijgen van 
Engelse leningen op het onderpand van haar kroonjuwelen. De koninklijke legers kampten juist 
met geldgebrek en zij moesten hun opmars in Midden- en Zuid-Frankrijk uiteindelijk staken. Er 
kwam een voorlopige vrede, waarna Jeanne d’Albret in La Rochelle een opleidingsseminarium 
voor predikanten stichtte en een calvinistische synode organiseerde, waar onder leiding van 
Théodore de Bèze de ‘Geloofsbelijdenis van La Rochelle’ geformuleerd werd. La Rochelle werd 
daarna, in de vierde godsdienstoorlog (1572-1573), zonder succes belegerd door een koninklijk 
leger geleid door de latere koning Hendrik III. Een nieuwe belegering, aangestuurd door koning 
Lodewijk XIII en zijn ‘minister-president’ kardinaal de Richelieu, leidde tot een omsingeling van 
veertien maanden, waarna de uitgehongerde bevolking zich in 1628 moest overgeven. Van de 
25.000 inwoners had toen twee derde de dood gevonden. De aparte status van La Rochelle, 
lange tijd een veilige haven voor hugenoten, werd hiermee voorgoed gebroken. 

• In het buitengewoon fraaie centrum van La Rochelle bevindt zich het Musée Rochelais d’Histoire 
Protestante. Het is een klein maar modern en rijk geoutilleerd museum, waarin zowel de 
godsdienstige overtuigingen van Luther en Calvijn als de geschiedenis van de hugenoten in 
Frankrijk en in het bijzonder in La Rochelle goed duidelijk worden. Ook over de hoofrolspelers in 
de godsdienstoorlogen aan de zijde van de hugenoten komt men veel te weten: over de 
koningin van Navarra, Jeanne d’Albret, en over de legerleiders: haar zoon, de latere Hendrik IV, 
admiraal Gaspard de Coligny, Henri de Condé en zelfs over Lodewijk van Nassau (broer van 
Willem van Oranje). 

Mas Soubeyran / Cevennen   

• In de zeventiende en begin achttiende eeuw was het gebied van de tegenwoordig voor toeristen 
hoogst aantrekkelijke Cevennen een dun bevolkt, afgelegen, ruig en vrijwel onontgonnen 
berggebied. De agrarische bevolking woonde in gehuchten en leefde vooral van de 
wolverwerking. Een ideaal gebied om je schuil te houden, mede dankzij vele natuurlijke 
grotformaties. Toen er na het Edict van Fontainebleau op koninklijk bevel gejaagd werd op de in 
Frankrijk achtergebleven hugenoten, bleek dat hier een goede gelegenheid was om onder te 
duiken. De opgejaagde hugenoten noemden het gebied hun ‘bijbelse woestijn’: hun ‘Désert’. 
Voor hun geestelijke ondersteuning kwamen rondtrekkende predikanten over vanuit Genève. Zij 
hielden hagenpreken, godsdienstbijeenkomsten in het open veld met gebruikmaking van 
mobiele preekstoelen. De jacht van de katholieke troepen en volksmilities op de protestanten 
escaleerde tot een gruwelijke guerrilla-oorlog met wreedheden van beide kanten. De strijders 
aan de kant van de hugenoten werden de camisards genoemd, waarschijnlijk vanwege hun 
camiso’s, hun ruwharige hemden, die hen onderscheidden van de tegenstanders in 
soldatenuniformen. Een van de leiders van de camisards was Pierre Laporte, die de schuilnaam 
Rolland had. Hij sneuvelde in 1704 toen de regeringstroepen waren overgegaan tot het massaal 
platbranden van de Cevennen. Daarbij werden 466 dorpen verwoest en veel inwoners 
gedeporteerd. 

• In Mas Soubeyran staat het Musée du Désert, het ‘woestijnmuseum’, gevestigd in het 
geboortehuis van Rolland. Na verschillende uitbreidingen wordt nu in twintig kamers de 
geschiedenis van het protestantisme in Frankrijk geïllustreerd, uiteraard met een accent op de 
gebeurtenissen in de Cevennen. Het is een veelzijdig museum, zelfs de draagbare preekstoelen 
ontbreken niet. Behalve in Mas Soubeyran wordt ook in verschillende protestantse kerken – 
zoals in Uzès en Anduze – informatie geboden over de religieuze strijd in de Cevennen. 
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