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In 1968 richtte antiqair 
Jean Tassy een vereniging 
op om, na de sluiting 
van de kolenmijnen, de 
economie van Barjac 
nieuw leven in te blazen. 
In 1971 werd hij gekozen 
tot burgemeester en hij 
opperde het idee om 
in Barjac jaarlijks een 
antiek- en rommelmarkt 
te organiseren. En zo ging 
in augusutus 1972 de 
eerste editie met veertig 
standhouders van start.
Het werd een groot succes 
en vanaf 1974 organiseren 
ze het evenement twee 
keer per jaar.

brocante 

in frankrijk

barjac

Twee keer per jaar, tijdens 
het Paasweekend en rond 
15 augustus, staat het 
Franse stadje Barjac in 
het teken van zijn antiek- 
en brocantemarkt. Deze 
grootste antiekmarkt 
van Zuid-Frankrijk telt 
400 kramen en duurt vijf 
dagen. 

De eerste Foire aux antiquités et à la brocante de Barjac 

vond plaats in 1972. In de schaduw van de eeuwenoude 

platanen van dit pitoreske dorpje in de Gard bieden de 

kooplieden antieke voorwerpen en andere snuisterijen 

aan. De kramen zijn verspreid over de pleinen en de 

straatjes en overal kun je iets eten en drinken. De markt 

is inmiddels een begrip en trekt verzamelaars uit binnen- 

en buitenland aan want de kwaliteit van de waar is hoog. 

Zo’n dagje struinen in Barjac is echt de moeite waard.

Foire aux antiquités 
et à la brocante de Barjac

Daar loop je dan 
te struinen tussen 
al die mooie oude 
spulletjes. Er is 
zoveel te zien. 
En ja hoor, daar 
staat ‘ie. Die 
prachtige vintage 
schemerlamp. 
Origineel, nog in 
takt en niet duur. 
Maar ja, hoe ga je 
die meenemen?
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Barjac is een oud stadje. Er woonden al mensen in de 

prehistorie. Daarvan zijn in grotten en stenen grafkamers in 

de omgeving diverse overblijfselen gevonden. Dwars door de 

stad liep de belangrijke Romeinse weg van Nimes naar Alba. 

Het was destijds een knooppunt van wegen tussen Marseille, 

de Loire en Auvergne. Later, in de 18e eeuw, stond Barjac 

bekend om de productie van zijde. Er waren vijf zijdemolens 

in deze streek en vanuit heel Frankrijk was er belangstelling 

voor de producten uit Barjac.

De sfeer op de 
markt van Barjac is 
geweldig. De bezoekers 
zijn stuk voor stuk 
geinteresseerd in 
antiek en brocante. Je 
hoeft niet bang te zijn 
dat er de laatste dag 
niets moois meer te 
vinden is. Het aanbod 
is enorm.

Ondanks dat er veel mensen lopen, straalt de markt een 

bepaalde rust uit. De bezoekers gunnen elkaar de ruimte en 

de standhouders nemen de tijd om het verhaal achter hun 

producten te vertellen. Een mooi gezicht is dat; zittend op 

een klapstoel, kopje koffie in de hand, krantje lezend, even 

een praatje bij de buurvrouw. Zo brengen de kooplieden hier 

heel relaxed hun dagen door. 

Het is teveel om op te noemen, maar 

je treft hier werkelijk van alles aan. 

Op de ene hoek staat een handelaar 

uit Montpelier met alleen maar 

antieke koffers en hoedendozen. En 

even verder op kun je bij het kleine 

kraampje van Madamme Margot 

terecht voor een zilveren bestek.

Vergeet niet om een tegenbod te doen 
als een standhouder een bepaald 

bedrag vraagt. Dat is gebruikelijk 
en je zult zien dat je die antieke 

teddybeer voor een betere prijs mee 
naar huis kunt nemen.

Vanuit Barjac kun je met 
de auto een interessante 

dagtocht maken naar 
Orange. Daar vind je 

een van de best bewaard 
gebleven theaters uit het 

Romeinse Rijk.

En daarna door naar 
het Romeinse aquaduct 

Pont du Gard dat iets 
ten zuiden van het 

plaatsje Vers-Pont-du-
Gard ligt. 

Foire aux antiquités et à la brocante de Barjac
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Je vindt meer informatie op pag. 122.

Als je van plan bent om de markt in Barjac te bezoeken, zorg 

dan dat je er op tijd bent. Vierhonderd kramen is veel en die 

kun je niet zo maar even allemaal in een middagje bekijken.  

Het is ook verstandig om van te voren een route uit te 

stippelen. Zo weet je zeker dat je van al dit moois niks mist.

Geniet van het antiek, de brocante en alle andere 

snuisterijen op deze gezellige Franse markt. Neem een 

flesje water mee, zet een hoedje op als de zon schijnt, 

Vraag wat je wilt weten,  en maak vooral veel mooie 

foto’s. En vergeet niet regelmatig even op een terrasje 

te gaan zitten. Smullend van een croque monsieur met 

van die lekkere béchamelsaus. Om één uur neem je daar 

dan een kopje koffie bij en aan het eind van de dag, na al dat 

sjouwen is het tijd voor een glaasje wijn. Want dat maakt zo’n 

dag compleet. Heel veel plezier in Barjac.

Een antiekmarkt onder de platanen is op en top Frankrijk. Ze zijn zo mooi die 
grote bomen met hun karakteristieke stam. Doordat er stukken schors afvallen, 
verschijnen er verschillende kleuren bruin en groen aan het oppervlak.

Barjac ligt 120 km onder 
Valence, 130 km boven 
Montepellier en 65 km 
boven Avignon. Vanaf de 
A7, de Route du Soleil, is 
het 40 km naar Barjac. 
Houd, vooral in de eerste 
twee weken van augustus, 
rekening met grote drukte 
op de Franse wegen.

Foire aux antiquités 
et à la brocante de Barjac

Antiek, brocante, vintage? Hoe je het ook noemt, die oude 
spulletjes hebben karakter en daar houden we van.

De foto’s op deze pagina hebben 
we gekregen van Femke Meijer. 
Zij heeft de markt in 
Barjac bezocht. Op haar 
site vind je meer informatie 
over Zuid Frankrijk.

www.toujourszuidfrankrijk.nl 
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