
Tien zalige dagen in de Provence

Marseille (en bouillabaisse), Monieux, 
L’isle sur la Sorgue, Ventoux...

Sinds ik niet meer ga fietsen in de Franse Alpen, is de Provence mijn enige vakantie-
terrein. In juni hebben we er 10 dagen gepleisterd. De weergoden waren ons heel 
goed gezind: de zon zat onafgebroken op onze schoot, zodat we elke dag ‘from 
early in the morning till late at night’ konden buiten zitten. En natuurlijk gingen we 
zo goed als dagelijks de boer op. 

L’isle sur la Sorgue is een vaste waarde op ons programma. Dit ‘Venetië van 
de Provence’, zoals deze toeristische trekpleister niet zonder overdrijving wordt 
genoemd, telt 19.000 inwoners en ligt op 25 km van Avignon. Door het stadje 
stroomt de Sorgue en langsheen deze rivier (en in de aanpalende middeleeuwse 
straatjes) wordt elke zondagmorgen een markt gehouden. Het is een omvangrijke 
markt met een groot aanbod aan koopwaar, ook brocant. De Provençaalse markten 
ademen een bijzondere sfeer uit: de gezellige drukte in het pittoreske kader wordt 
ondergedompeld in een waaier van geuren, waarbij de kruiden een dominante rol 
spelen, niet in het minst lavendel. Onze marktende slentertocht eindigt steevast 
met een maaltijd op één van de (overdekte) terrassen langsheen de Sorgue. 

We hebben dit jaar meer dan anders aandacht besteed aan lekker eten. Eén van de 
uitschieters was restaurant Les Lavandes in Monieux, een schilderachtig dorpje dat 
slechts enkele honderden inwoners telt. Een bekende Vlaming heeft er zijn buiten-
verblijf in het hoogst gelegen straatje: Stefan Hertmans, auteur van o.m. Oorlog en 
Terpentijn. De schrijver situeert zijn jongste boek - De bekeerlinge - in Monieux. 
In het dorp hadden 2 bekende Temsenaars destijds een buitenverblijf: commissaris 
Albert Schilders en brandweercommandant Albert Sijs. In dezelfde buurt bevindt 
zich restaurant Les Lavandes, waarvan het terras volledig door platanen wordt 
omarmd. Een paradijselijk kader. 

Van Monieux reden we naar het enkele km verder gelegen Sault, waar we als altijd 
lavendel kochten bij La ferme aux Lavendes, (mede) gerund door een kranige, 
sympathieke 82-jarige dame.

Een vaste waarde is ook de Ventoux. We marktten in Malaucène en reden vandaar 
de berg op: halt houden op de top, foto’s nemen, de winkel bezoeken, naar 
beneden rijden, stoppen aan het monument van Simpson en de dorst lessen in 
chalet Reynard. We daalden af tot in Bédoin, langswaar de Tour gewoonlijk naar 
boven rijdt. Omdat we niet zover af waren van Châteauneuf-de-Pape, reden we 
maar ineens door naar het beroemde wijnstadje. 

We wilden al enkele jaren de echte bouillabaisse proeven, dé specialiteit van 
Marseille. We hadden het gerecht er al ooit eens gegeten in een bistro, maar dat 
was een tegenvaller. Een gespecialiseerde zaak vonden we op de Quai du Port: 
restaurant Miramar. 
Bouillabaisse is niet zo-maar een vissoep. Het is een gerecht dat uit 2 gangen 
bestaat, met 6 specifieke vissoorten als basis. De soep is het voorgerecht, de vissen 
badend in bouillon het hoofdgerecht. Ter bestrijding van misbruik van de naam is 
in 1980 in een charter de samenstelling van het gerecht vastgelegd. De 6 voor-
geschreven vissoorten zijn: rascasse (zeldzaam geworden roofvis), rode poon, 
Pieterman, zeeduivel, zeepaling en zonnevis. 
In oorsprong is het een gerecht van de armen: onverkoopbare vissen werden aan 
het eind van de werkdag door vissers op het strand in zeewater gekookt. Inmiddels 
is dit ‘voedsel der armen’ in de Franse restaurants die het correct bereiden tot de 
duurste gerechten op de kaart gaan behoren.  
In restaurant Miramar is de bouillabaisse op zijn best. Uitgerekend in het vakantie-
nummer van het VAB Magazine komt Marseille aan bod en wordt het restaurant als 
blikvanger geciteerd.
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