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Secrets de la petite reine…

N
et zoals de Fransen Nederland 
bestempelen als ‘l’autre pays du 
fromage’ – het is toch évident 
welke van de twee landen zich ‘le 

premier pays du fromage’ mag noemen – 
mogen de Nederlanders Frankrijk als 
‘l’autre pays de la bicyclette’ afdoen en 
zichzelf als ‘la vraie patrie du vélo’ bekro-
nen. De feiten zijn overtuigend genoeg: 
Nederland telt meer dan één �iets per 
inwoner (maar één op de drie in Frank-
rijk) en het netwerk aan �ietspaden is 
een waar zenuwstelsel. Nederlanders 
zijn genetisch aangepast aan het leven 
op de �iets. Zo heb ik er hier een gezien 
die op de �iets gitaar speelde, een ander 
die zich op het zadel bijna volledig wist 
om te kleden en tallozen die hun monture 
zó goed hebben afgericht dat de �iets 
vanzelf de weg naar huis weet te vinden: 
handen op het stuur hoeft al generaties 
lang niet meer …  

De zaak lijkt dus beklonken. ‘Mais 
non, c’est pas vrai!’ hoor ik Franse stem-
men luidkeels protesteren. ‘La France est 
le berceau de la bicyclette!’, haar wieg en 
haar thuis. Laten wij de zaak dus eens 
goed onder de loep nemen. 

De oer�iets, la Draisienne, is welis-
waar het geesteskind van een Duitse 
baron, maar is in 1818 in Parijs gepaten-
teerd: un point pour les bleus. De echte 
trap�iets – le vélocipède à pédales de la 
Maison Michaux (1867) – is ook onmis-
kenbaar Frans: deux-zéro. En hoewel de 
�ietsband een uitvinding is van de Ame-
rikaan Dunlop, is het de Franse Michelin 
die hem vervolmaakte met la chambre à 

air, oftewel de binnenband. Als ik daar-
aan toevoeg dat het gebruik van lege pij-
pen – oorspronkelijk lege sabelscheden 
van na de 1870-oorlog – weer een blik 
van Franse genialiteit is, is het duidelijk 
wie la première manche gewonnen heeft.  

Na de (Engelse) ontwikkeling van 
la bicyclette de sécurité – de bestuurder 
riskeerde niet meer met een soleil van 
dat manshoge voorwiel af te donderen – 
werd de �iets ook in 1890 een betaalbaar 
industrieel product: Peugeot, Manu-
france, Mercier.  Eindelijk kon ieder-
een erop: les agents de police werden 
snel hirondelles (zwaluwen) genoemd 
(vanwege het merk van hun tweewieler 
en hun brede pélerine), er werd snel 
een model ontwikkeld ‘pour femmes et 
ecclésiastiques’ (voor vrouwen en gees-
telijken) die het dragen van lange rokken 
en soutanes mogelijk maakte, en er ont-
stond een nieuwe rage: �ietswedstrijden.   

Aan het einde van de 19e eeuw 
was Frankrijk volledig in de ban van de 
Affaire Dreyfus, het schandalig proces 
van een Joodse of�icier voor hoogverraad 
– haute trahison. De directeur van de suc-
ceskrant ‘Le vélo’ was vóór Dreyfus, zijn 
rijke sponsors tegen, en die lanceerden 
dan ook meteen een concurrent: ‘L’auto-
vélo’. Maar aangezien ‘Le vélo’ die concur-
rent gerechtelijk dwong om het woord 
vélo aan hem te laten, moest ‘L’auto’ wel 
riposteren. En dat werd, in 1903, de 
organisatie van de grootste �ietswed-
strijd ooit: ‘Le tour de France’ était né. 
De beroemde maillot jaune is trouwens 
geel omdat het de paginakleur was van 

‘L’auto’ (die van ‘Le vélo’ was groen). 
Tegenwoordig lijkt Frankrijk op weg 

naar een nieuwe vélorution: in steden 
waar onlangs alleen de Franse facteurs 
�ietsten, zijn er nu overal �ietsstations 
met originele namen als Vélib’ of Vélo-
cité (snelheid), een initiatief dat direct 
afstamt van de provo-opstand tegen de 
autoriteit van 1965 in Amsterdam (een 
punt voor Nederland!). La petite reine est 
de retour. ‘La petite reine’? Oh ja, dat is 
waar ook … Toen in 1890 de jonge Wihel-
mine, acht jaar oud en bijna Koningin 
der Nederlanden, op de �iets haar entrée 
maakte in Parijs, stal ze daarmee de 
harten van de Fransen. Daarom wordt de 
�iets sindsdien zo genoemd. Nederland 
heeft dus toch gewonnen!  III
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