
Aan de Côte d’Azur is het goed toeven: languit op een 
strandbedje of shoppend in Nice of Cannes. Er zijn 
echter ook musea, ver borgen kunstschatten en artists’ 
hang-outs, die je niet wilt missen. Marijke Verkoren, 
van kunstpromotie en -bemiddelings bureau Ladies in 
Art, is habituée aan de Zuid-Franse kust en weet ze 
allemaal te vinden.

Iemand zeI ooIt tegen mIj: ‘als god bestaat, Is de RIvIèRa 
zijn achtertuin.’ Dat denk ik ook! De ‘altijd mooi weer’-kust,  
de azuurblauwe zee, de wolkenloze hemel en de goddelijke 
keuken… Een streling van de zinnen! Het is niet voor niets dat 
Picasso, Matisse, Renoir, Chagall, Cocteau, Braque, Miro, 
Léger, Van Dongen en vele anderen hier neerstreken om hun 
meesterwerken te scheppen – geïnspireerd door het prachtige 
licht. Mijn werk brengt me geregeld naar dit jetsetoord. En 
ook als ik off duty ben, hoef ik me er geen seconde te vervelen. 

Rondje nice Musée MaRc chagall Op maandag-
ochtend doe ik meestal een rondje Nice. Ik struin altijd even de 
Marché aux Puces achter de Promenade des Anglais af. Heer-
lijke markt! Daar vind je nog de echt mooie Franse brocante. Als 
je daar toch bent, wip dan even binnen in het Negresco. Ofwel 
‘de suikertaart’, zoals het hotel met de witte stenen, roze dakpan-
nen, en turkooizen en gouden accenten door de inwoners wordt 
genoemd. Het is in 1912, in opdracht van Henri Negresco, 
gebouwd door de Nederlandse architect Edouard Niermans en 
was populair bij de aristiocatrische vrienden van Henri Negresco, 

dé Maître d’Hotel van zijn tijd. Jeanne Augier, de 90-jarige eige-
nares, bewoont de bovenste verdieping. Samen met haar twee 
hondjes. Behalve een hotel is het Negresco ook een privémuse-
um, met zo’n 6.000 authentieke kunstwerken. Museale stukken 
zoals een portret van Lodewijk XIV waarvan er één in het Louvre 
en één in Versailles hangt, sieren onder meer de wand in een door 
Eiffel ontworpen koepel. In het midden prijkt een kroonluchter 
met 18.600 kristallen, ooit gemaakt voor de tsaar van Rusland.  
In de indrukwekkende salon staat ook een prachtig beeld van 
Nikki de Saint Phalle.
Aan de avenue Docteur Ménard staat het Musée Marc 

chagall, dat de grootste collectie religieuze kunstwerken bezit 
van de van oorsprong Russische schilder. Hij gaf zijn godsdien-
stige thema’s vorm in dezelfde speelse, persoonlijke en poëti-
sche stijl als zijn bekende liefdesstelletjes. In 1966 schonken 
Marc en Valentina Chagall deze collectie aan Nice. Het gebouw 
waarin het museum is ondergebracht was het buitenverblijf van 
een Oekraïense prinses. Een ander, beeldig museumpje is het 
Musée des Beaux arts Jules-chéret. De basiscollectie is 
ooit geschonken door Napoleon III. Dankzij veel andere schen-
kingen en legaten is het een gevarieerd museum geworden. 
Volgens velen is de collectie van het Musée d’art ModerNe 

et d’art coNteMporaiN de mooiste van Nice. De vaste col-
lectie bestaat uit Europese en Amerikaanse kunst sinds de jaren 
zestig. Het nouveau réalisme is goed vertegenwoordigd. Deze 
kunstenaarsgroepering wordt meestal beschouwd als een Franse 
variant van de pop-art. Er is een hele zaal gewijd aan Yves Klein. 
Van het kunstenaarspaar Niki de Saint Phalle en Jean Tinguely 
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zijn ook vele werken aanwezig. Nog een paar namen: Andy Warhol, 
James Rosenquist, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, Jim Dine 
en Tom Wesselmann. Re  presentanten van latere avant-garde 
bewegingen vind je er eveneens. Denk aan Morris Louis en Frank 
Stella (Post-painterly Abstraction), Sol LeWitt 
en Richard Serra (Minimal Art) en Ben Vautier 
en Robert Filliou (Fluxus). Ook een must is het 
Matisse MuseuM aan de avenue des Arènes 
de Cimiez. Henri Matisse, die aan bronchitis 
leed, bracht in 1916 voor het eerst de winter 
door in Nice, vanwege het zachte klimaat. 
Gefascineerd door het mediterrane zonlicht, 
maakte hij hier zijn beroemde knipsels toen hij bedlegerig was. 
In de Arènes de Cimiez, de wijk waar hij een appartement bewoon-
de in Hotel Regina, wordt iedere zomer het fameuze Jazzfestival 
van Nice gehouden.

het andeRe saint-tRopez authentiek en no-
nonsense Een dagje ‘St-Trop’ begint voor mij om 8.00 uur 
met een ontbijtje bij seNequier, het rode terras aan de hysterische 
haven. ’s Ochtends vroeg is het er echter nog idyllisch. Daarna naar 
de markt op de Place des Lices. Mijn favoriete hotel is le pré de la 

Mer aan de Route des Salins. De buurvrouw daar is Brigitte Bardot 
en ooit woonde ook de wereldberoemde schrijfster Colette een paar 
huizen verder. Voor de lunch rijd je door naar het plage des 

saliNs. Kijk niet raar op als je onderweg Aznavour of Armani op een 
brommertje voorbijrijdt, of de man en dochter van Romy Schneider 
op de fiets. Daniel Hechter en Mohamed Al-Fayed hebben hier ook 

aardige optrekjes. Op het strandje kom je de authentieke Tropezïens 
en de no-nonsense sterren nog tegen. Om de ziel even te voeden doe 
ik einde middag le Musée de l’aNNoNciade aan met prachtige 
werken van onder anderen Signac, Matisse en Van Dongen. 

Borrelen kun je op de Place des Lices bij 
café des arts. Prinses Diana heeft hier 
haar laatste pizzaatje met Dodi gegeten op 
de avond voordat zij naar Parijs gingen. Voor 
het diner is chez caMille in Ramatuelle 
top. Op deze droomlocatie wordt de aller-
beste bouillabaisse ooit geserveerd. En dan 
dansen in les Caves du Roi in Byblos. Op de 

bodem van het zwembad van dit hotel vind je overigens meer  
verborgen kunst: de mozaïeken van Jean Cocteau.

cap d’antibes luxe lunch & stRand Dan door naar 
Cap d’Antibes. Te beginnen bij le Musée picasso in het  
Château Grimaldi, vlak bij de Port Vauban – de haven waar 
Beatrix en Claus met de kinderen regelmatig op de ‘Something 
Cool’, het jacht van huisvrind Freddy Heineken stapten. Voor 
een heerlijke lunch en een paar uurtjes strand moet je naar 
plage Keller. Maak aan het eind van de middag een lange 
wandeling en beloon jezelf ’s avonds met een diner bij le BacoN. 
De keuken is ronduit délicieux. 

saint-paul de vence va-et-vient van kunste-
naaRs Net voor Saint-Paul de Vence ligt het foNdatioN 

Maeght-museum met de klassiek-moderne en hedendaagse 

kunstverzameling van het echtpaar Maeght. Deze collectie twin-
tigste-eeuwse schilderijen, grafische werken, tekeningen en 
sculpturen behoort tot een van de belangrijkste van Europa. 
Drink een cappuccino in de tuin van het museum tussen de  
creaties van Joan Miró, Alexander Calder, Fernand Léger en 
Alberto Giacometti en je waant je in ‘collectionneurs heaven’.
Als je doorrijdt naar het stadje kom je bij de ultieme lunch-
plek: het wereld beroemde restaurant la coloMBe d’or. 
(Wel een paar maanden van tevoren reserveren.) In dit 
kunsthotel trouwden ooit Yves Montand en Simone Signoret 
en de huisbar van La Colombe was de tweede zitkamer van 
Picasso. Het hotel is een van ’s werelds beste galeries, door-
dat Picasso, Matisse, Braque, Miró, Leger, Calder, Chagall 
en vele anderen hun drankrekeningen voldeden met hun 
schilderijen. Het is er een va-et-vient van kunstenaars, pop-, 
tv- en filmsterren! Als je geluk hebt, prik je een vorkje met 
Bill Wyman, Roger Moore, Elton John, Bono, Brad Pitt en 
Angelina Jolie. Of Ivo Niehe... 
Loop na de lunch even door de hoofdstraat naar het hoogste 
punt van het dorpje. Hier vind je de begraafplaats met onder 
meer het graf van Chagall. Louterend na een jetset-break. 

saint-jean-cap-FeRRat kunst  villa éphRussi 
Rothschild Op naar Saint-Jean-Cap-Ferrat voor een bezoek 
en lunch met prachtig uitzicht in de tuin van Villa ephrussi 

rothschild. Dit zomerpalazzo is tussen 1905 en 1912 gebouwd 
in opdracht van barones Ephrussi de Rothschild (1864-1934). Zij 
was de dochter van de bankier en groot-kunstverzamelaar baron 

Alphonse de Rotschild. Ze trouwde op 19-jarige leeftijd met de  
15 jaar oudere Parijse bankier Maurice Ephrussi. Het huwelijk 
werd een flop. Hij ‘schonk’ haar een geslachtsziekte en onvrucht-
baarheid, was gokverslaafd en maakte een schuld van 12 miljoen 
gouden francs. Dat staat gelijk aan 30 miljoen euro tegenwoordig. 
Na 21 jaar kwam aan dit dramahuwelijk een einde. Het jaar na 
haar scheiding overleed Beatrice’s vader, die haar een fortuin 
naliet. Voor haar het moment om Villa Ephrussi de Rothschild te 
bouwen, als winter residentie. Ze pendelde tussen Parijs, 
Deauville en Monaco. Bij haar overlijden liet ze haar kunst-
collecties en villa’s na aan de Académie des Beaux-Arts. Zeker een 
bezoek waard! En, voor wie plannen heeft: de ideale trouwlocatie.

cagnes lunch Met RenoiRs achteRkleinzoon 
De laatste keer dat ik in Cagnes was, had ik de eer om het huis 
annex museum van Renoir te mogen bezoeken met zijn achter-
kleinzoon: filmer en fotograaf Jacques Renoir. Een betere gids kun 
je je niet wensen! De woning en het atelier zijn nog precies zoals 
ze waren, alsof de tijd heeft stilgestaan. Ter afsluiting nodigde 
Jacques me uit voor een privé-lunch. 
Zijn huis stond vol kunst, maar wat 
vooral opviel, was het schilderijtje 
met een enorm gat erin. Het bleek 
een echte Picasso, door Jacques’ 
stiefmoeder tijdens een echtelijke 
ruzie op het hoofd van zijn vader 
stukgeslagen. Ach, in elke familie is 
weleens wat.

 
meer info  
meer over de projecten van 
marijke: www.ladiesinart.nl 
 

www.restaurantdebacon.com 

www.la-colombe-dor.com 

www.senequier.com 

www.chezcamille.fr

Als je geluk hebt, prik 
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vorkje met Bono, Brad 
Pitt en Angelina jolie. 
Of ivo Niehe...
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