
Toulon
E E N  K L E U R R I J K E  H A V E N S T A D 

S T E L T  Z I C H  V O O R

De stad Toulon is als een kind in een gezin waar de grotere broer 
en zus – Marseille en Nice – steeds alle aandacht opeisen. In 
zijn jeugd heeft Toulon daarom weleens tegen wat heilige huisjes 
getrapt, maar inmiddels is de stad op het rechte pad en ontpopt 
het lelijke eendje zich tot een mooie zwaan. Met alle kenmerken 
van een kleurrijke, mediterrane havenstad, warmbloedig met hier 

en daar nog een ruig randje. 
•
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schip Charles de Gaulle, dat eind 2015 vertrok naar de oostelijke 
Middellandse Zee, vanwege de onrust in het Midden-Oosten. 
Foto’s maken bij de entree van het marinegebied is verboden en 
op de plattegronden is het havengebied een niet nader ingevuld 
vak. Maar via Google Earth kunt u thuis op de bank alles gewoon 
rustig bekijken.

Toulon oh la la
Na de Tweede Wereldoorlog was het in de haven van Toulon extra 
druk vanwege duizenden geallieerde matrozen en dat leidde tot 
de groei en bloei van Chicago of Chicag’ op z’n Frans: de rosse en 
ruige buurt van Toulon, tussen de avenue de la République en 
de rue Pierre Semard. Er werd gehoerd en gesnoerd dat het een 
aard had en inmiddels doet iedereen daar heel nostalgisch en 
melancholisch over. Een paar jaar geleden is zelfs een monumentje 
opgericht voor Miquette, een van de bekendste Madames van de 
wijk. Best bijzonder in een land waar prostitutie een moeizaam 
onderwerp is.

Miquette werkte er van 1950 tot 1980 zonder zich één keer 
buiten Chicago te begeven, aldus betrouwbare bronnen. ‘Zij was 
voor velen als een moeder.’ De stokoude Miquette woont nu 
ergens in een buitenwijk en is geestelijk niet meer helemaal bij 
de tijd. Dat geldt de laatste dertig jaar geldt ook voor Chicago 
zelf. Er ontstonden geregeld vechtpartijen tussen militairen en 

de Noord-Afrikaanse bewoners van de wijk, de marine kromp 
in en het gemeentebestuur drong aan op sanering van de wijk. 
Die is er nog steeds niet echt bovenop, maar er komen steeds 
meer plannen en belastingmaatregelen om de kleine straatjes te 
revitaliseren met boetieks, galeries, restaurantjes en cafés. En 
kunstwerken, zoals de mooie wereldbol op de place de la Globe.

Andere lekkernijen
Als toerist kun je nu al urenlang slenteren door de stad en langs 
de havens. Vrijwel iedere ochtend zijn er een kleurrijke marchés 
de Provence, zoals op de cours Lafayette, met het mooiste fruit, 
de verste vis en de lelijkste damestruien. Gilbert Bécaud – die 
in Toulon is geboren – heeft er zelfs een lied aan gewijd. Bekijk 
op Youtube maar eens de versie met Brigitte Bardot.

Op de markten kunt u ook de plaatselijke specialiteit proe-
ven: la cade, een soort pannenkoekje van kikkererwtenmeel. 
Vroeger was dit het vaste ontbijt van de werklui in de havens en 
te vergelijken met de socca in Nice en de panisses van Marseille. 
Misschien dat een Nederlander zonder lunchcultuur er de dag 
mee door komt, maar alle anderen wordt van harte aanbevolen 
om rond midi neer te strijken op een terras, bijvoorbeeld op de 
Place de la Poissonnerie. Daar serveert restaurant Le Goût du 
Jour dagschotels van louter verse ingrediënten, met groenten 
in de hoofdrol. Heerlijk. Voor wie de aïoli treft: overtuig uw 

JE KUNT VRIJWEL GEEN ENKEL VERHAAL OVER TOULON 
vinden of er moet in worden opgeschept over het aantal zonnige 
dagen per jaar: maar liefst 300 stuks. Wrijf het er maar in. Voor 
de toerist heeft dit natuurlijk het voordeel dat je er het hele jaar 
door een prettige paar dagen kunt doorbrengen. Achter de stad 
ligt een beschermende berg, de Mont Faron, 
die het beschutte gevoel compleet maakt.

De rede van Toulon: de reden 
van Toulon
Wie die Faron oprijdt, kan bovenop ein-
deloos staren over de rede. Dit specifieke 
woord – la rade in het Frans – wordt gebruikt 
als een baai een vrij kleine doorgang naar de 
zee heeft, waardoor er een veilige haven voor een vloot mogelijk 
is. En dat is precies de troefkaart van Toulon: zijn strategische 
watergebied, deels afgesloten door het schiereiland Saint-Man-
drier-sur-Mer.

Vanaf de tijd van de oude Grieken en Romeinen werd Toulon 
gebruikt als handelshaven. Soms werd de stad daarom geplunderd, 
maar houd uw zakdoek maar droog: de eigen reputatie van Tou-
lon als broeinest van piraten was ook niet mis ... de stad ging een 

serieuze rol in de geschiedenis spelen vanaf 1481, het jaar waarin 
het graafschap Provence zich schaarde onder de Franse kroon. 

Dé marinehaven van Frankrijk
Louis XII was blij dat hij zijn marine eindelijk kon verhuizen, 

weg uit de problematisch dichtslibbende 
haven van het westelijker gelegen Aigues-
Mortes. De vijandelijkheden kwamen vaak 
van Italiaanse zijde, dus de meer ooste-
lijke ligging van Toulon kwam prima uit. 
Richelieu haalde in 1609 de galères royales, 
de koninklijke galeischepen (met roeiers) 
naar Toulon, en later in die eeuw besloten 
de Zonnekoning en zijn minister Colbert 

dat Toulon definitief de ligplaats moest worden van alle marine 
(zeil)schepen, terwijl Marseille de koopvaardijhaven werd.

Rijksarchitect Vauban kon aan de slag. Er kwamen forten 
(waaronder eentje op die Mont Faron), nieuwe havens en ook 
de ligging van de woonwijken werd aangepakt. Rond 1900 was 
het werk ongeveer klaar. Vandaag de dag is Toulon nog steeds 
de belangrijkste Franse marinebasis. Het is de thuishaven van 
Frankrijks nucleaire onderzeeërs en van het immense vliegdek-

Vandaag de dag is 
Toulon nog steeds de 
belangrijkste Franse 

marinebasis

Europese rugbyhoofdstad In Toulon gaat het in de cafés bijna uitsluitend over rugby. 
Want de Rugby Club Toulonnais (RCT) werd vorig jaar voor de vierde keer kampioen van Frankrijk en voor de 
derde keer kampioen van Europa. De club bestaat sinds 1908 en speelt sinds het seizoen 1920-1921 in het 
Stade Mayol, in het centrum van de stad. Een thuiswedstrijd van RCT trekt altijd een uitverkocht huis, 15.500 
toeschouwers. Voor Europese topwedstrijden wordt uitgeweken naar het Allianz-stadion in Nice. Het Stade 
Mayol heeft zijn naam te danken aan de vergeten Franse zanger Felix Mayol (1872-1941), die destijds de grond 
aan de club cadeau deed. Rugby is sowieso in heel Zuid-Frankrijk zeer populair. De ‘uitvinder’ van de sport, 
de Engelse dominee William Webb Ellis (1806-1872), ligt in Menton begraven. 
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tafelgenoot ervan royaal mee te dippen, als u ook de rest 
van de dag samen door wilt kunnen brengen.

Uitwaaien aan boord
En anders brengt u gewoon de hele middag door op de 
veerbootjes die u vanaf de quai Cronstadt door de rade ver-
voeren, naar plekken als Fort Balaguier met zijn scheep-
vaartmuseum, de stranden van La Seyne-sur-Mer, met 
veel horeca (zelf even doorlopen naar de zuidkust!) en 
de jachthavens van Saint-Mandrier-sur-Mer. Stuk voor 
stuk heerlijke tochtjes, die u in een heel andere stemming 
brengen. Het betere uitwaaien!

Bij de terugkeer is het zicht op Toulon onder de Faron 
prachtig en aan je rechterhand ziet u waar het volgende 
programmaonderdeel zich kan afspelen: de kaap van Mou-
rillon met de Tour Royale. Hier kunt u staan waar ooit 
Joséphine de Beauharnais stond: zij zwaaide vanaf dit 
punt haar man – Napoleon Bonaparte – uit, toen hij in 
1798 naar Egypte vertrok. 

Als een smokkelaar
Vanaf de Tour Royale kunt u zich ook inleven in een ander 
onderdeel van de geschiedenis van Toulon: hier start een 
wandeltocht over het oude kustpad dat de douaniers 
gebruikten om smokkelaars te kunnen betrappen. Het 
is een tocht van ongeveer 11 kilometer (heen en weer, 
reken op 3 tot 4 uur als u rustig aan doet) en afgezien van 
een enkel rotsachtig moment waar u goed moet opletten 
waar u uw voeten zet, is hij zonder problemen te doen. 

Hoogtepunten onderweg zijn het fort en de haven 
van Saint-Louis, maar vooral ook de stille baai van Méjan, 
waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. In het seizoen is 
er een klein beetje horeca, maar volgens kenners ziet het 
er in deze anse normaal gesproken nog net zo uit als in de 
jaren dertig. Van de vorige eeuw inderdaad ... en route

Uit eten in Toulon
Samengesteld door Raoul Duchemin

BESTE RESTAURANT:
CHÂTEAU DE LA CLAPIÈRE 
3182, avenue de la Résistance
Quartier Magot, Cap Brun
www.lespinspenches.com
Het schiereiland Cap Brun, iets 
ten oosten van de stad. Sarkozy 
brengt er zijn vakanties bij zijn 
schoonouders door. Elegante 
villa uit de 19e eeuw met balkon-
terras boven de zee, omgeven 
door dennenbomen. Uitste-
kende, vrij klassieke keuken 
(kreeft, ganzenlever, artisjok) 
van Stéphane Lelièvre. Menu’s 
van € 68 en € 78. 

CARRÉ 2 VIGNE
14, rue du Pomet
www.carre2vigne.com
In de oude binnenstad, je loopt 
er zo voorbij. Maar eenmaal bin-
nen: prima sfeer én de keuken 
van Italië. Menu’s van € 27 en 
€ 36.
 
AU SOURD 
10, rue Molière
www.ausourd.com
Meer dan een restaurant: een 
instituut! Heel Toulon komt er 
eten. Ooit begonnen door een 
soldaat van Napoleon III die 
door gevechtshandelingen zijn 
gehoor verloor. Vooral vislief-
hebbers appreciëren dit adres. 
Menu’s van € 28 en € 35.
 
LES P’TITS PINS 
237, place de la Liberté
www.lesptitspins.com
Bistro-brasserie van Stéphane 
Lelièvre (zie Les Pins Penchés), 
dus kwaliteit verzekerd. Ome-
let met geitenkaas, taartje van 
rode mul, lamsboutje met friet. 
Menu’s van € 18 en € 26.
 
LE LIDO DE TOULON
Corniche Frédéric Mistral
www.lelidodetoulon.com 
Fraai gelegen brasserie waarvan 
je zegt: dit is Toulon, maar dan 
zonder de stad. Prima keuken 
van Mickaël Bernard, leerling 
van Veyrat. Thaïse tonijntartaar, 
gamba’s á la plancha, wok van 
lamsvlees op z’n Corsicaans. 
Menu’s van € 28, € 36 en € 48. 

Vanaf dit punt zwaaide 
Joséphine de Beauharnais 

haar man Napoleon Bonaparte 
uit, toen hij in 1798 naar 

Egypte vertrok


