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Zomer 2013. 
 

 

 

Deel 2 
 
 

La Meuse et Canal de  
la Marne au Rhin. 

 
Over de Maas en het 
Marne-Rijn kanaal. 

 
 
 

Uit het logboek van 

MS Dagaonogal 

Riet en Henk van Oosterwijk 
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Woensdag 12 juni:  Frankrijk in. 
Het is woensdag, onze tiende vaardag.  
Om half tien starten we de motor en varen naar de sluis 'Waulsort', vijf-
honderd meter van onze overnachtingshaven. We hebben pech, want 
tergend langzaam wordt de sluis leeg gelaten en als we er in liggen, wacht 
de sluiswachter nog op een viertal andere boten. Om tien over half elf 
schuiven we de sluis uiteindelijk uit. De volgende sluis, Hastière vijf kilo-
meter verder , staat al open en hier worden we snel geschut. 
Dan volgt na drie kilometer de Franse grens met sluis 'Les Quatre Chemin'. 
Hier gaat het ook behoorlijk wat tijd en geld kosten, want we moeten een 
vergunning voor de Franse wateren hebben.  
En volgens mij weten de sluisbedienden zelf niet, hoe het Franse vergun-
ningstelsel in elkaar zit. 
Ik wil namelijk een zomervergunning voor de maanden juni, juli en augus-
tus, zoals op hun website stond aangegeven. En had ik die maar voor ons 
vertrek via internet besteld! 
“Mais qui maintenant ne peuvent plus,” aldus de dame achter het loket. 
‘Dat kan niet meer!’ 
“Mais pourquoi,” vraag ik ongelovig. “I want pay for three months!” 
Nou, een drie maandelijkse zomervergunning kan dus niet meer. Want 
Juni is al twaalf dagen oud, dus dat zomervergunninkje is niet meer te 
koop. Ook al probeer ik uit te leggen, dat ze die eerste twaalf dagen van 
mij cadeau krijgen! 
Drie losse maanden betalen is namelijk duurder dan de zomervergunning 
van drie maanden! 
Een paar Hollanders met dezelfde problemen mengen zich ook in de dis-
cussie en na lang Frans, Nederlands en Engels door elkaar heen gebrabbel 
komen we tot de slotsom dat het voor ons het goedkoopste is om een 
jaarvergunning te nemen, die tot 31 december geldig is! 
Nou ja, echt op z’n Frans!!! 
Het kost ons wel tachtig euro meer dan de begroting was! 
Maar goed, een paar pintjes minder ………. (Ik denk het niet!) 
Door dit oponthoud naderden we Givet, dat ongeveer drie kilometer na de 
grens aan de Maas ligt, pas tegen twee uur. We besluiten de plannen voor 
vandaag maar bij te stellen: niet, zoals de planning was, de tunnel van 
Ham nog nemen, maar nu in Givet aan te leggen. 
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Een goede keus, want een wandeling door het oude centrum, een zonnig 
terrasje en 

een lekkere 
'blonde Lef-

fe' maken de 
dag toch 
perfect. 

(voor Riet 
een warme 

chocomel 
overigens). 

Morgen 
komt er 

weer een 
nieuwe dag. 

 
 

 Vanaf onze boot kijken we op de oostoever van de Maas in Givet. 
 

Donderdag 13 juni: De friterie van Fumay. 
We staan rond acht uur op en eerst ga ik lekker vers stokbrood halen. Na 
de koffie varen we iets na negen uur weg uit Givet. We zijn alleen bij de 
Tunnel van Ham, waar zowel de sluis ervoor (sluis 58) als de sluis erna 
bediend worden. Vlot gaan we de tunnel in (500 meter lang en onverlicht). 
Riet met twee zaklantaarns op het voordek en ik met een kleine schijn-
werper achter het roer. Alles gaat goed, maar we hadden beter de bimini 
neer kunnen laten. Want doordat ik meer links vaar, komt het zeildoek af 
en toe akelig dicht bij de tunnelkap!  
Maar alles gaat goed en na een kleine tien minuten – we mogen maar vier 
kilometer per uur varen – zien we het daglicht weer.  
Na de tunnel moeten we wachten op nog een Nederlands bootje en sa-
men pakken we de komende vijf sluizen. Met de afstandsbediening een 
fluitje van een cent! 
Over cent gesproken: in Frankrijk waarderen ze de cent en de ‘twee cent 
munt’ nog steeds en is hier een wettig betaalmiddel! 
Tegen twee uur leggen we aan in Fumay, een klein dorp gebouwd op de 
hellingen van een berg, waar de Maas zich als een verdedigingsgracht om 
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heen slingert. Een mooie kade met een aanlegsteiger van maasroosters, 
waar een twintigtal plezierjachten kunnen aanleggen. 
En een goed draaiende friterie!  
Helaas moeten wij de restjes van gisteren eten: roerbak à la Riet.  
Ook lekker!!! 
Bij het aanleggen begint het licht te regenen en die middag vallen er nog 
enkele fikse buien. De avond is weer helemaal droog. 
Morgen zien we wel: regent 't dan tekenen we een dag bij en proberen we 
ons hier te vermaken. Is het droog varen we verder de Maas op.  
Simpel toch?! 
De friterie gaat om zes uur in de namiddag open. Die middag zitten er wat 
oudere mannen op het terrasje tussen de friettent en de wandelboule-
vard. Ze praten, lachen en eten soms wat meegebracht voedsel. 
 Het zijn waarschijnlijk de ouderen uit het dorp, die deze tafels en banken, 
als de friterie dicht is, gebruiken als ontmoetingsplaats. Want elke dag dat 
we hier liggen, ook in de voorgaande jaren, zie je ongeveer dezelfde man-
nelijke gezichten. Vrouwen komen er niet of nauwelijks bij voor. 
Tegen zes uur is iedereen weer verdwenen en melden zich de eerste klan-
ten voor een frietje bij de snackwagen. 
 
Vrijdag 14 juni.  Fumay. 
Het is vrijdag en we besluiten in de capitainerie van Fumay een dag bij te 
tekenen. De nodige boodschappen worden gedaan en postkaarten ge-
kocht en verstuurd naar de kleinkinderen. 

Dan gaat de telefoon en meldt 
Raymond zich. Hij vraagt waar 
we liggen en wil met Lenie en 
de kinderen zaterdag overko-
men naar onze Franse ligplaats, 
overnachten op de boot en dan 
zondag weer vertrekken. 
Hartstikke leuk, wij zullen dus 
nog twee dagen extra in Fumay 
blijven. Zondag is het Vaderdag 
en dinsdag ben ik jarig. Dus het   

Rechts de tafels en banken met friterie.         is een mooie verrassing, dat zoon 
                                                                   met vrouwlief en de jongens komen! 
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Die avond eten we Franse frietjes met een loempia (Riet), een mexicano 
en berenklauw (ik): we hoeven hiervoor maar twintig meter te lopen! 
Het smaakt prima, maar de Belse friet in Namen was toch lekkerder. 
De boot Corné met zijn maat, uit Geertruidenberg, die we enkele dagen 
terug in Dinant achter lieten, schuiven hun boten voor ons aan de steiger. 
Iets te dicht op onze Dagaonogal, want de steel van onze Brabantse vlag 
wordt hierbij geraakt en breekt af. Met een zakmes en houtvijl wordt ge-
zamenlijk de vlaggenstok weer passend in het buisje op de punt van de 
boeg gemaakt en het vlaggenleed is snel vergeten. 
Piet met zijn vrouw , een van de Bergenaren, krijgt een minder leuk tele-
foontje. Een zwager van hen is op vakantie in Duitsland plotseling overle-
den. Zij zullen hun vakantie moeten onderbreken. Hun vrienden besluiten 
om samen met hen met de trein naar Nederland terug te keren om de 
laatste eer aan de zwager te kunnen bewijzen. Zebesluiten ze hun boten 
een paar dagen iets verder in de haven van Revin onder te brengen. 
 
Zaterdag 15 juni: De kleinkinderen. 
Vlak na de middag horen we ineens twee jongensstemmen roepen:  
“Ha oma, ha opa!” 
Rein en Arno komen aangerend over de kade met schoondochter Lenie er 
achter en daarna zoon Raymond, die natuurlijk eerst de auto nog af moet 
sluiten. We zitten dan net aan de koffie bij Kitty en Gerrit aan boord. Een 

leuk stel, dat uit Ba-
rendrecht komt en 
met hun boot achter 
ons aan de steiger 
liggen. Het is een har-
telijk weerzien met 
kinderen en kleinkin-
deren. 
We maken gebruik 
van het heerlijke weer 
en zetten de rieten 
stoelen, die we op het 
achterdek hebben,  

          V.l.n.r Arno, Lenie met daarachter Riet.          aan de wal en pakken er 
een lekker pilsje bij. Ook Gerrit en Kitty schuiven aan. ’s Avonds zetten we 
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ons op het terras bij de friterie en eten een lekker frietje gehakt bal, frika-
del en andere snacks. Op de boot neemt Raymond nog een Kasteelbiertje 
en ik een Chouffe, terwijl Lenie een lekker rosé‘tje drinkt. We schrikken er 
van, dat de scheepsklok al één uur aan geeft en duiken daarna snel onze 
kooien in. 
 
Zondag 16 juni:  Vaderdag in Fumay. 
Vandaag wordt ik verrast met een fles whisky en Raymond met reukwater 
en smeersel, want het is Vaderdag en wij moeten natuurlijk verwend wor-
den. In de middag gaan Raymond met Lenie en de kinderen het dorpje 
Fumay in. Zij kennen het nog van een paar jaar terug, toen we deze plaats 
ook met de boot aan deden. 
Tegen half vijf vertrekken kinderen en kleinkinderen weer richting Don-
gen. Het is een mooi weekend voor ons geweest! 
Na het eten drinken we nog even een biertje Met Gerrit en Kitty, en we 
spreken dan af om morgen samen de Maas verder op te v aren. 
aanvaren. 
 

Fumay langs de Maas. 
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Maandag 17 juni. Monthermé. 
Rond negen uur maken we ons los van de steiger in Fumay en varen sa-

men met de MS Paulieno 
de Maas op voor een 
tocht van zes uur naar  
Monthermé. Daar over-
nachten we aan een 
nieuwe aanlegkade, die 
nog niet helemaal klaar is. 
De voorzieningen, zoals 
electrapalen met water-
kraan, zijn al aangebracht, 
maar nog niet aangeslo-
ten. Wegenarbeiders zijn 

De Paulieno met Kitty en Gerrit.                                 de laatste hoopjes zand glad 
aan het strijken voor aanleg voor een bloemenperk of gazon langs de ka-
de.  ’s Avonds hebben we een gezellig praatje bij een pilsje met Gerrit en 
Kitty van de Paulieno. Dat duurt voort tot na middernacht, zodat mijn ver-
jaardag meteen is ingezet. 
 
Dinsdag 18 juni:  70 Jaar! 
Vandaag wordt ik 70 jaar! Maar 
desondanks vertrekken we om 
kwart voor negen al uit Mon-
thermé om vier en een half uur 
later in de buitenhaven van 
Charleville-Mézières aan te 
meren.  
Omdat de MS Paulino te hoog 
is om onder het bruggetje door 
te varen, dat entree verschaft 
tot de jachthaven, gaan we                  Riet met Gerrit in gesprek in de sluis.       
buiten de haven aan de passan- 
tensteiger liggen. De gehele haven is hier overigens voor passanten. 
We hebben wel alle voorzieningen (stroom, water) en betalen net zoveel 
liggeld als in de haven voor een overnachting. 
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Deze dag doen we de verjaardagviering van gisteravond nog eens dunne-
tjes over. Op de steiger, want het is goed weer. 
Met de koelkast in de buurt! 
 
Woensdag 19 juni: Schipper 15 jaar! 
Vandaag is het dus de 15e verjaardag van Schipper. Precies vijftien jaar 
geleden kwam hij (zij) uit het ei en vijf weken later maakte hij kennis met 
ons huis aan het Raadhuisplein in Rijen, zittend op de bodem van een gro 

te ronde papegaaienkooi. Gevoed door Riet met een theelepeltje groeide 
hi zo hard, dat hij één week 
later al op de onderste roest-
stok zat! 
En nu kletst en fluit hij de 
oren van je kop, als hij daar 
tenminste zin in heeft. Een 
niet meer weg te denken lid 
van de familie! 
We blijven deze dag in Charle-
ville-Mézières om de voorraad 
aan te vullen. 
Morgen zullen we naar Pont-à-Bar varen om te tanken (in Canal des Ar-
dennes) en daarna terug de Maas op richting Verdun. 
De MS Paulieno zal omkeren, dus Maas weer af richting Nederland, waar 
Kitty op  1 juli weer aan het werk moet, tenminste invalt als pedicure voor 
haar dochter, die op haar beurt weer op vakantie gaat. Gerrit is gepensio-
neerd. 
Tegen de avond schuift er nog een Britse boot tegen de MS Paulieno aan, 
omdat alle plaatsen aan de steiger bezet zijn. De schipper is van Neder-
landse afkomst: zijn moeder komt uit Den Haag en zijn vader uit Voorburg. 
Hij in Kenia opgegroeid – misschien wel geboren - en met een Engelse 
vrouw getrouwd. Ze wonen in Zuid-Engeland en hebben hun motorboot in 
Frankrijk liggen. In Pont-à-Bar, om precies te zijn, bij de eigenaar van de 
dieselpomp, waar wij morgen zullen gaan tanken. Zij varen richting Neder-
land om broers, neven en nichten te ontmoeten. 
Die avond drinken we samen op de Paulieno met hem nog een lekkere 
whisky. 
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Donderdag 20 juni. Tanken in Pont-à-Bar. 
Zowel Gerrit met Kitty, de Brit met zijn vrouw en wij wachten deze morgen 
de regen af. De lucht is gesloten en de stad biedt ons een triest nat aan-
zicht. Pas om half elf trekt de bewolking open, starten we de motoren en 
varen de door twee sluizen afgesloten Maas-arm op. De Brit en de Barend-
rechter pakken de eerste sluis en zakken af richting het noorden naar Bel-
gië, terwijl ik met een hoornsignaal afscheid neem. Wij gaan richting Pont-
à-Bar via de tweede sluis de Maas op.  
Om bij het servicestation te komen, moeten we twee kilometer het Canal 
des Ardennes invaren en twee sluizen nemen. We tanken 305 liter diesel 
en we hebben nog 200 liter in de dagtank zitten, dus kunnen we voorlopig 
weer vooruit.  

 
Omgeving Stenay. 

 
Om onze route weer te hervatten, moeten opnieuw de twee sluizen ge-
nomen worden. En dan draaien we weer stuurboord de Maas op met als 
doel: Sedan.  
Vanaf Pont-à-Bar is de lucht weer blauw en de temperatuur 25 graden. 
In Sedan leggen we aan bij een camping, met een sterke stroming op de 
zijkant van de boot veroorzaakt door de hoge waterstanden. Alle aan-
meerplaatsen met de stroming op de punt van de boot zijn bezet, dus 
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leggen we de MS Dagaonogal plat tegen de steiger aan. Het aanmeren 
gaat redelijk goed. De stroming duwt ons naar de steiger en mede door de 
hulp van mensen, die op de steiger ons staan op te opvangen, ligt de boot 
schadeloos op zijn plaats. 
Het haventje ligt op tien minuten lopen van het stadcentrum van Sedan. Ik 
loop daar heen, want ook de portemonnee moet volgetankt worden. 
Riet maakt onderwijl het eten klaar. 
Deze avond gaat het weer regenen en horen we in de verte wat gedonder. 
Ook in Sedan liggen we internationaal: enkele Hollanders, twee Britten en 
een Duitser. 
 
Vrijdag 21 juni:  Een aanvaring in Sedan! 
We hebben met onze boot MS Dagaonogal in het kleine stadje Sedan, 
gelegen aan de Maas, overnacht. De passantenhaven ligt aan een cam-
ping. De stroming is er zeer sterk, want het is hoog water (overstromingen 
in Duitsland) en een paar honderd meter na de haven is een stuw ge-
bouwd.  
En met die sterke stroming begint de dag wat ongelukkig. 
Onze boot ligt plat tegen de steiger aan bakboord aangemeerd, terwijl de 
Maas zijn vele regenwater met kracht tegen stuurboord aanduwt. 
Normaal gebruik je de boegschroef om de punt van de boot van de steiger 
weg te duwen, waarna je recht op de schroef wegvaart. Maar de stroming 
is zo sterk, dat dit weinig kansen heeft. Toch vertrouw ik op de boot. Als 
Riet de lijnen los heeft gegooid, draai ik de boeg van de boot op de voor-
schroef zoveel mogelijk van de steiger af. Dan geef ik vol gas met de 
hoofdschroef. De boot schiet vooruit, maar mijn berekeningen blijken niet 
helemaal te kloppen. De genadeloze rivier drukt onze Dagaonogal met 
kracht terug naar de steiger. En net als ik denk, dat we het halen, raakt de 
bakboord achterzijde de punt van de houten steiger. Het is een drijvende 
steiger, die door onze boot een halve meter omhoog wordt gedrukt en 
dan wordt losgelaten. De boot schiet naar het midden van de stroom. 
In een flits heb ik gezien, dat de elektra kast op de steiger omver gaat. 
Ik draai de boot tegen stroom in en zie verder aan wal een plek, waar ik 
even aan kan meren, tegen de stroomrichting. We leggen de boot vast en 
nu is er tijd om de schade te gaan opnemen. 
Twee vreselijke schrammen aan bakboordzijde van de boot.  
Zonde, twee maanden hiervoor pas helemaal afgelakt! 
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Maar goed, met plamuur en verf is dat weer te herstellen. 
Dan maar even gaan kijken, wat er op de steiger vernield is. De vierkante 
paal met elektra stopcontacten ligt plat op de vlonder. Ik zet hem weer 
recht op zijn plaats en ontdek daarbij, dat het niet de eerste keer is dat hij 
is omgevallen! Aan de steiger zelf is verder niets te zien. 
Riet blijft op de boot, terwijl ik naar de capitainerie loop om dit ongeluk te 
melden. De balie is bezet door een vrouwelijke havenmeester. Of cam-
pingbeheerder, zoals u wilt. 
“Mon bateau est au steiger….. L'electra Cabinet est tombé. Nothing is en 
panne!” 
In mijn beste Frans – met wat Engels en Nederlands er bij -  probeer ik de 
nog jonge dame uit te leggen, wat er gebeurd is. Daarbij mijn volledige 
lichaamstaal (handen en voeten) gebruikend. Maar volgens mij snapt ze er 
niks van! 
“Oké,” antwoordt ze, waarschijnlijk omdat ik ook wat Engelse woorden 
gebruik en dan met een niet begrijpende glimlacht: “Au revoir!” 
“Houdoe,” zeg ik dan maar en vertrek. Ze heeft niet eens naar mijn naam 
of de naam van de boot gevraagd. Ze is zelfs niet even mee gaan kijken, 
misschien wel omdat ze het kantoor, dat tevens de entree is van de cam-
ping, niet mag verlaten. 
Nou ja, ik heb het accident gemeld, dus mijn plicht gedaan! 

Mijn eigen schade is al erg 
genoeg! 
Dus met vertraging vertrek-
ken we uit Sedan richting 
Stenay, genoemd naar het 
merk bier (waarschijnlijk 
andersom) . 
Daar komen we rond vier 
uur, na vijf sluizen, aan. 
Hier neem ik even de tijd 
om de schrammen op de 
boot te schuren en van verf 

te voorzien, zodat er geen roest kan ontstaan. In Hank zullen we het weer 
verder afwerken. We hebben tenslotte vakantie, drie maanden! 
De verdere tocht naar het dorpje Stenay verloopt prima en aan de passan-
tensteiger is nog net een plaatsje vrij, waar we net inpassen! 
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Achter ons ligt een boot uit Waalwijk: de "Idem Dito"; en de rest van de 
passanten zijn ook overwegend Nederlands. 
Stenay is een leuk dorp, maar de supermarkt is nog al ver lopen. We doen 
onze boodschappen daarom in 't centrum, in 'n kleine city-marché. Wel 
iets duurder inkopen, maar geen zere voeten! 
Zaterdag 22 juni: ‘In the middle of nowhere”. 
Vandaag varen we vanuit Stenay weg met als doel het stadje Consenvoye. 
Hier is slechts een kleine passantenhaven, waar voor maar vier boten 
plaats is. En dan 
liggen ze zelfs 
dubbel. 
We zien, dat aan 
de overzijde de 
kade bij een fa-
briek ook bezet is 
en besluiten door 
te varen. Twee 
sluizen passeren 
we en leggen de 
boot dan op een 
geschikte plek 
tegen de walkant 
ergens in ‘the middle of nowhere’.       Nabij Samogneux 

Een zandpad loopt langs de rivier en in de verte zie we enkele huisjes, wat 
Samogneux moet zijn. Twee langskomende auto's herinneren ons er aan, 
dat er nog meer mensen op deze wereld zijn! 
We hebben vandaag in totaal twaalf sluizen genomen. 
 
Zondag 23 juni: Naar Verdun. 
We varen rond negen uur weg, zodat we de boten, die vanuit Consenvoye 
vertrekken, voorblijven. We hoeven maar twee sluizen te nemen en acht-
tien kilometer af te leggen. Ons doel is het stadje Verdun, dat nog steeds 
aan de Maas ligt. Om half twaalf leggen we onze boot aan in het centrum 
van Verdun, maken vast aan de drijvende steigers. Hier is het gebruik van 
stroom en drinkwater gratis, want het gemeentebestuur heeft graag, dat 
wij onze centjes in de talrijke winkels en de restaurants besteden! 
Een idee om over te brengen naar Nederland! 
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Verdun is een vestingstadje van ruim 20.000 inwoners, waar vooral in de 
Eerste Wereldoorlog (1914-’18) veel gevochten is en veel slachtoffers zijn 
gevallen. Het Franse leger had zich verscholen in de lange onderaardse 
gangen in de bergen en hier kunnen we een mooie rondleiding krijgen. De 
moeite waard! Want je stapt in een open wagon en rijdt via een rails langs 
vele driedimensionale video scènes, die zich in spelonken afspelen en het 
verhaal over levensverschrikking van leven en dood vertellen.  

                                             Verdun. 

 De kade bestaat uit een boulevard met restaurants en kroegen, waarach-
ter de winkelstraten zich uitstrekken. De temperatuur is redelijk, eenen-
twintig graden, maar het waait behoorlijk. Het is nog niet druk op de bou-
levard. Het regent een beetje en dat doet de mensen binnenshuis houden.  
In de middag komt af en toe de zon achter de wolken tevoorschijn en we 
lopen de stad in om een frietje te eten. Riet heeft geen zin in koken, maar 
ook niet in een restaurantje. Dan maar naar de friterie . 
Het is wel rustig in Verdun. Op één kroeg na, waar de stemmige muziek af 
en toe overstemd wordt door de onzuivere klanken van de meezingende 
kroegklanten. Ook op de boot kunnen we van deze muziek genieten, maar 
om negen uur is alles ineens rustig en waarschijnlijk de kroeg gesloten! 
Morgen weer werken, natuurlijk! 
Nou, wij niet! 
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Maandag 24 juni: Foerage en rustdag. 
Lekker geen wekker. 
Vandaag slapen we uit tot tien uur (!) en nemen daarna een lekkere dou-
che aan boord. Vier jaar geleden bouwden we een douchebak in de toilet-
ruimte met een boiler in de motorruimte voor de warm water voorziening. 
De boiler wordt opgewarmd door het koelwater van de DAF-motor, maar 
kan ook elektrisch worden ingeschakeld. Het is een genot om dit aan 
boord te hebben! 
Na ons twaalf uurtje gaan we de supermarkt Liddle opzoeken, die we bij 
het binnen varen van Verdun langs de Maas gezien hebben. Het is een 
kleine twintig minuten lopen, maar we hebben een ‘tas op wieltjes’, waar-
door de terugweg ook te doen is. 
Terug op de boot bestudeer ik de vaarkaart om de komende dagen voor te 
bereiden en drink daar een lekkere 'Leffe blond' bij om de dorst te lessen. 
Natuurlijk tijdens de wandeltocht naar de Liddle veel vocht verloren! 
Morgen varen we verder. 
 

                                   
Centrum van Verdun. 
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Woensdag 26 juni. Wielerbaan in Commercy. 
Vandaag zullen we slechts tien kilometer afleggen: naar Commercy.  
In de tweede en laatste sluis vernemen we van een fietsende Nederlander, 
die zijn camper bij de haven heeft staan, dat er nog net één plaats vrij is in 
Commercy, waar slechts een zestal boten kunnen aanmeren.  
En die plaats kunnen wij inpikken! 
Ook hier wordt geen overnachtingsgeld gevraagd, maar elektriciteit kost 
drie euro voor acht uur. Je moet eerst met de pinpas een munt kopen, dan 
met de munt de stroom inschakelen. Tijdens die acht uur kan je dan ook je 
watertank vol laten lopen. 
Wij hoeven zelden stroom aan te sluiten, omdat twee grote zonnepanelen 
de accu’s wel vol houden. Alleen bij donker weer en veel stroomgebruik 
aan boord is het soms nodig de walstroom aan te sluiten. 
Het is intussen heerlijk warm geworden: de thermometer geeft 25°C aan. 
Na ons twaalfuurtje lopen we even nar de Aldi om de benen te strekken. 
Het is nog geen drie minuten lopen. 

Direct gren-
zend aan het 

passantenha-
ventje ligt een 
heus wieler-

stadionnetje 
met wielerpis-
te. Ik ga daar 
eens een kijkje 
nemen. De 
jeugd uit 
Commercy en 
omgeving is 
bezig met een 
training.  

Op de wielerbaan van Commercy houdt de jeugd een puntenkoers.  
 
Ik raak in gesprek met de coach van deze wielerjeugd en hij vraagt aan mij, 
wie onze Nederlandse favoriet is voor de Tour de France.  
"Gesink en Mollema," zeg ik.  
Hij lacht, en kent ze. "Rabobank" , grijnst hij naar mij. 
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"Non, non," antwoord ik. " Blanco!" Ik heb er geen erg in, dat de ploeg 
intussen Belkin heet. Maar de fransman ook niet! 
"Oh oui, Blanco!" 
Ik vraag, of ik wat foto's mag maken en de traineur regelt snel een pun-
tenkoers. Zes jongens doen mee, de drie meisjes blijven lachend aan de 
kant. Non, zij niet non! 
Er worden zestien rondjes gereden op de piste, met elke vierde ronde een 
tussensprint voor de punten. Prachtig! 
De jongelui rijden hun longen uit hun lijf. Het gaat zo hard, dat drie jon-
gens het na 8 rondjes voor gezien houden. Eén coureur is te sterk voor de 
rest; hij wint drie van de vier sprints en demarreert in de voorlaatste ron-
de en neemt in korte tijd een halve piste voorsprong!  
Mooi is dat! 
En ik heb mijn foto's, waarvan er een op Facebook wordt gezet. 
Het is intussen vier uur geweest en ik slenter terug naar de boot. 
Want je kent mijn lijfspreuk: ‘Even na vier, tijd voor bier!’ 

 
Aan de steiger in Commercy. 
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Donderdag 27 juni. Pagny. 
Het is dag 25:  we vertrekken we – zoals gewoonlijk -  om negen uur uit 
Commercy met de bedoeling om Toul te bereiken. Toen we wakker wer-
den, regende het, maar onder het scheren en wassen kwam de zon alweer 
te voorschijn. Het wordt heerlijk weer! 
Bij sluis 5 moeten we even wachten, er zijn drie boten voor ons waarvan 
de laatste uit Oss komt. Met deze mensen nemen we de laatste vijf sluizen 
van de Maas. Eigenlijk de eerste vijf, want we moeten onze trouwe rivier 
verlaten, omdat ie verder tot aan de oorsprong in het dorpje Meuse niet 
meer bevaarbaar is. We varen het Canal Marne au Rhin in, de verbinding 
tussen Parijs en Duitsland.  
Na vijf kilometer, we hebben dan 
vijftien kilometer afgelegd, zien 
we bij het plaatsje Pagny een leu-
ke aanlegsteiger met twee plaat-
sen vrij. Er is geen elektriciteit, 
maar wel drinkwater op de stei-
ger. 
‘Toul ligt er morgen ook nog’, zeg-
gen we tegen elkaar. Dus leggen 
we aan, evenals onze Osse medevaarders. 
Het plaatsje Pagny is niet groot, maar we vinden een boulancherie (bak-
ker), die morgenvroeg om half zeven open is. Niet dat wij zo vroeg ons 
stokbrood gaan halen, want dat zal wel half negen worden. Verder is er 
een groenteboer en een bar, die ook de krant verkoopt. Een Nederlandse? 

Dat horen we morgen wel. 
Er moet ook nog een restaurantje 
zijn , maar dat kunnen we zo gauw 
niet vinden en lopen dan maar 
terug naar de boot. 
Onderweg komen we nog twee 
gedenkbeelden tegen: een ter 
nagedachtenis aan de Franse 
streekhelden, die sneuvelden in de 
1e Wereldoorlog; en een ter  

 Riet heeft even tijd om te puzzelen.          herinnering aan het begin van het 
3e Millennium. De beeldhouwer verwacht tien vruchtbare eeuwen, want 
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de vier beelden zijn allemaal zwangere vrouwen! Of de kunstenaar doelt 
op de twee vooraf gaande millennia, waarin zoveel is gevreeën, dat de 
wereld overbevolkt is raakt. Zeg het zelf maar..... 
Riet kookt deze avond zelf, zoals de meeste dagen trouwens. Ze heeft 
eigenlijk een hekel aan de Franse keuken en een Chinees of Griek kom je 
hier zo maar niet tegen.. 

Maar het eigen ge-
maakte Frans soepje 
met groenten en 
duivenvoer (maïs) is 
heerlijk! En de ge-
kookte aardappel-
tjes met boontjes en 
gehakt met een uien 
sausje gaat er ook 
wel in. 
Culinaire beschrij-
vingen zijn voor mij 
best lastig, maar zelf 
eten…..!! 

                     Aan de steiger in Pagny.                               Een puddinkje na en 
de maaltijd is compleet. Tijd voor de afwas en dan kaarten ........ jokeren.  
Want we zijn maar met z’n tweeën, niewaar?. 
 
Pagny is voor ons de plaats, waar we definitief afscheid nemen van de 
Maas. Kilometers lang varen we al over een kanaal, dat langs de rivier 
gegraven is en af en toe voegen ze zich samen tot één waterstroom. Maar 
hier in Pagny-sur-Meuse loopt de Maas naar het zuiden, terwijl wij de oos-
telijke richting kiezen richting Moezel. We liggen al ruim drie kilometer in 
Canal de la Marne au Rhin Ouest en gaan morgen richting Toul. 
 
Vrijdag 28 juni . Verwarring op de capitanerie in Toul. 
Om precies 9.05 uur starten we de motor. 
Als we vlak daarna uit Pagny wegvaren, ligt alleen de IJsvogel nog aan de 
steiger. Met een rustig toerental van 1100 duwt de DAF onze Dagaonogal 
richting de tunnel van Foug. Daarna zal een sluizentrap met twaalf sluizen 
komen, voordat we Toul zullen bereiken. 
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De verkeerslichten voor de tunnel staan op dubbel groen, dus we kunnen 
meteen doorva-
ren. We glijden 
de één kilome-
ter lange tunnel 
in, die zeer goed 
verlicht is. Even 
later verlaten 
we de Foug-
tunnel en zien 
twee boten voor 
sluis 15 liggen 
dobberen. Als 
we naderbij 
komen, loopt 
net de sluis-

wachter de sluiswal oplopen en om te vertellen, dat sluis 16 "en panne" is. 
Het mechanische deel van een deur werkt niet meer.  
Hoe lang het duurt? Hij weet het niet! 
 Met de verrekijker zie ik enkele VNF-auto's bij sluis 16 staan en er zijn 
enkele mannen druk in de weer bij de voor 
ons uitgaande deuren. Waarschijnlijk lig-
gen nog twee boten in de sluis en wachten 
er even zoveel schepen aan onze zijde van 
de sluis. 
Uiteindelijk wordt het een uur vertraging, 
wat ons eigenlijk nog meevalt. 
Onze twee voorgangers nemen de eerste 

schutting, en wij met nog een Neder-
lander, die er intussen bijgekomen is, 
de tweede. 
Het nemen van de twaalf sluizen is een 
fluitje van een cent: als we de een 
uitvaren, staat de ander al open. We 
gaan hier weer omlaag en dat stelt 
helemaal niets voor. Het kanaal zakt af 
naar de Moesel, die wij over enkele 
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dagen stroomopwaarts zullen varen. 
Een kwartiertje oponthoud wordt nog veroorzaakt door een ons tegemoet 
komend Spits, een klein vrachtschip dat maar net in de sluis past. Die 
heeft wat meer tijd nodig dan wij om door een sluisje te komen. 
Om twee uur 's middags meren we aan in de gemeentelijk passantenha-
ven van Toul, waar we een mooi plekje recht voor de capitainnerie be-
machtigen. 

De haven van Toul, voor ons de Poort naar de Moezel. 

 
Op de Franse Toer. 
Met de capitain, de havenmeester, gaat het echt op z'n Frans! 
Om 14.00 heures is het kantoor ouvert, geopend dus, staat op het raam. 
Tegen drie uur komt hij dan eens aan lopen!  
We staan met drie Nederlanders voor zijn kantoortje op hem te wachten. 
De eerste, die nu geholpen wordt, is een Limburger, die we al een aantal 
weken regelmatig ontmoeten. Hij vraagt vriendelijk hoe laat 14.00 heures 
is in Frankrijk.  
In gebrekkig Engels geeft de capitain lachend antwoord, maar we snappen 
niet goed wat hij zegt. Hij kan net zo goed Frans spreken, dat begrijpen we 
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dan nog beter dan zijn Brits gebrabbel. Het lachende havenmeestertje 
doet intussen van alles. Zoekt in zijn papieren, kijkt op zijn computer, loopt 
naar de kast om er een ordner uit te pakken en uiteindelijk, na zeker twin-
tig minuten, is onze Limburger zo ver, dat hij een kwitantie krijgt. Hij be-
taalt met een briefje van twintig en dan gaat de ‘capitain’ zijn wisselgeld 
zoeken. Dat kost ons ook nog eens ruim zeven minuten!  
Met een "succes jongens" loopt de Limburger na een klein half uurtje 
grijnzend het kantoortje uit.  
"Fransen!" fluistert hij ons nog toe. 
Dan biedt de ‘capitain’ de tweede Nederlander de stoel tegenover hem 
aan. Hij rommelt nog wat in papieren, bergt nog een formulier op in een 
ordner en staat ook nog een binnen gelopen Fransman te woord, die wat 
folders af komt geven. Dan gaat hij weer achter zijn bureau zitten. 
"Nom?" Wendt hij zich vragend tot zijn tweede klant, terwijl hij het blad 
van zijn kwitantieboekje om slaat. 
Ah, c’était le dernier!” 
‘t Was de laatste! Hij loopt naar een kast en neemt er een stapel boekjes 
van de plank. Hij bekijkt het volgnummer van de laatste kopiekwitantie en 
vergelijkt dat met de stapel. 
“Le numéro est erroné!”  Het volgnummer klopt niet!  
Er is een kwitantieboekje tussen uit!  
Hij gaat opnieuw zoeken naar het goede boekje, loopt op en neer door zijn 
kantoortje en haalt steeds moedeloos zijn schouders op. 
"Ik kom nog wel eens terug," zeg ik lachend tegen mijn landgenoot en loop 
terug naar de boot. Een tientallen minuten later zie ik de overgebleven 
Nederlander hoofdschuddend het kantoor uit komen.  
"Hij heeft het boekje nog niet gevonden," roept hij richting onze boot. " ik 
moet over een half uur nog eens terug komen!" 
We kunnen er om lachen: we hebben tijd zat! 
Intussen komt de IJsvogel, die waarschijnlijk als laatste uit Pagny is ver-
trokken, de haven binnen en meert naast ons aan. Hij wil zich meteen 
gaan inschrijven bij het havenkantoor, maar ik leg hem uit, dat het beter is 
om even te wachten en het havenkantoor in de gaten te houden. 
Een goed half uur later zie ik de capitain zijn kantoor weer binnen gaan. 
Even proberen dus. 
"No book, over à quarter?" zegt hij, als ik het kantoor binnen kom. 
Oké , over een kwartiertje dan! 
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Na een half uur zie ik 
wat mensen het kan-
toor binnen gaan en 
weer snel met papie-
ren er uit komen. Nu 
moet ik er bij zijn, en 
inderdaad: hij heeft 
zijn boekje gevonden, 
of van de intussen 
gearriveerde gemeen-
tebeambte toestem-
ming gekregen om het 
volgende boekje te 

Toul, langs de haven.                                                        gebruiken. 
                                                                                            " Place et nom?" 
Ik wijs naar onze boot , hij schrijft zijn kwitantie uit onder de naam 'Hank', 
wat op mijn reddingsboei staat. Ik betaal, bedank hem en verdwijn weer 
naar onze 'Dagaonogal'. Ik heb twee dagen geboekt, vandaag nog wat 
luieren en morgen de stad Toul verkennen. 
Wat is het leven toch goed! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


