
Aan de Franse zuidkust fonkelen de jetsetvilla’s en gigajachten  
even fel als het azuurblauwe zeewater. Maar de Côte d’Azur is heel  

veel meer dan slechts een streek voor de sterren. Op pad langs  
schilderachtige schildersdorpjes en eigenwijze eilandbewoners.  
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Altijd zon aan 

de Côte 
d’Azur
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Daarboven op 
de berg
Onder de rook van Nice ligt het 

mooiste dorpje van de streek.  

Fier boven op een bergtop. 

Net buiten Nice wacht een dorpje met een 
uitzicht om bij weg te dromen. Neem een 
doolhof aan middeleeuwse straatjes dat zo 
als decor had kunnen dienen voor Game of 
Thrones. Plaats dit als een arendsnest pal 
boven op een berg. En bedek de top als klap 
op de vuurpijl met een botanische tuin vol 
exotische cactussen, varens en eucalyptus-
bomen. Voilà: Èze is de naam. Ooit trokken 
de bewoners een brede verdedigingsmuur 
op rond het dorp. Tegenwoordig wonen  
er nog slechts een dozijn kunstenaars, die 
de poorten wagenwijd openzwaaien voor  
de 1 miljoen toeristen die het piepkleine 
dorpje jaarlijks bezoeken. Toegegeven, 
zoveel bezoekers op een kluitje kan wat 
overwel digend zijn. Maar de sprookjes-
achtige schoonheid is er nauwelijks minder 
door. En het steile stratenplan smeedt al 
snel een band. “Schat, hier is het vlak!” 
jubelt een zichtbaar afgepeigerde  toerist 
als hij na de zoveelste kuitenbijter eindelijk 
een waterpas pleintje bereikt.  >>  

Nice is leuk
De culturele en culinaire rijkdom 

van een grote stad onder een 

 dubbele dosis zonneschijn.  

Nice behaagt op alle fronten. 

“We hebben hier 300 dagen per jaar zon”, 
glundert local Caterina Prochilo aan de 
boulevard van Nice. “Tot diep in oktober 
kun je zonder te bibberen in de zee zwem-
men.” Ook deze zonovergoten herfstdag 
liggen de badgasten te bakken op het 
grijswitte kiezelstrand en staan de cock-
tails koud bij restaurant Le Plongeoir, 
 duizelingwekkend gelegen boven op een 
losgeslagen rotspilaar in zee. Het zijn 
 taferelen die Nice haar tropische omlijs-
ting bezorgen. Maar verder zou je je er  
ook zo in Italië wanen. 

Contrasten
Tot 1860 maakte de stad deel uit van 
 Piemonte en die erfenis is nog overal 
zichtbaar. De trompe-l’oeilfaçades kennen 
Italiaanse pasteltinten. Generaal Garibaldi 
is letterlijk op een voetstuk gehesen.  
“En ook in de keuken zie je het Italiaanse 
karakter terug”, benadrukt Caterina, even-
als veel stadsgenoten geboren aan de 
andere kant van de grens. In populaire 
streekgerechten als pan bagnat (salade 
niçoise op een broodje) en soupe au pistou 
(een royaal gegarneerde groentesoep) 
heeft de Franse boter plaatsgemaakt voor 
Italiaanse olijfolie. Aan opmerkelijke 
 contrasten sowieso geen gebrek in Nice. 
Bontgeverfde visserssloepjes liggen naast 
blinkend geboende pronkjachten. En 
 achter de lang genegeerde gevels rond  
Rue Bonaparte vormen hippe interieur-
zaakjes (Joya Lifestore), vegan juice bars 
(Badaboom) en eetcafés (Brasilia) nu de 
meest bruisende wijk van de stad.

Voor smakelijke 
streekgerechten 
gaat u naar  
A Buteghinn’a.

Terrassen genoeg 
in Rue Bonaparte.

Italiaanse kleuren-
pracht in het centrum 

van Nice.

De Promenade 
des Anglais, de 
boulevard van 
Nice, is ook onder 
sporters populair.

Dinner with a view bij  
restaurant Le Plongeoir.

 >>  

Vanuit de exotische tuinen op de top 
van de berg heeft u een voortreffelijk 

uitzicht op de Côte d’Azur.
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Schilderachtig 
Antibes
Ook badplaats Antibes is al 

 eeuwenlang een geliefd decor 

onder kunstenaars. Vooral Pablo 

Picasso liet er zijn sporen na. 

Misschien was het wel het gewonde uiltje 
dat Pablo Picasso in 1946 in Antibes vond 
dat hem ertoe bewoog om te blijven plak-
ken. Wie de kunstwerken bekijkt in het 
Musée Picasso – mooi gesitueerd rond zijn 
voormalige zolderstudio in een kasteel – 
ziet het beestje op tal van foto’s, schetsen 
en schilderijen terug. Uiteindelijk woonde 
de kunstenaar nog geen halfjaar in de 
 badplaats, maar in die periode creëerde hij 
een ongelofelijk omvangrijke collectie met 
de vaak provisorische middelen die hij 
kon vinden. Schilderijen van bootverf op 
asbestplaten, gemaakt bij het licht van 
geleende bioscooplampen; ze vormen voor 
veel bezoekers het hoogtepunt van Antibes.

Absint
Waarschijnlijker is dat Picasso werd beto-
verd door Antibes’ befaamde lichtinval, die 
ook schilders als Monet, Peynet en Boudin  >>  

naar het charmante kuststadje lokte: een 
zijdezacht schijnsel dat nog altijd de gril-
lige rotskust belicht, evenals de stoffige 
petanqueveldjes en de verkopers van socca 
(een hartige pannenkoek van kikkererwten-
meel) op de markt. In één plek weten de 
zonnestralen echter niet door te dringen: 
de Absint Bar, een knettergekke ode aan 
het geliefde kunstenaarsdrankje, verstopt 
in een Romeinse kelder. “Om Picasso beter 
te begrijpen, moet je eigenlijk eerst hier-
langs voor je naar het museum gaat”, 
 adviseert de goedlachse eigenaar. 

Uitzicht op 
Antibes: vanuit de 
hoogste toren, de 
oude zolderstudio 

van Picasso.

Het Musée Picasso: 
bomvol schetsen, 
schilderijen en foto’s 
van de meester.

Antibes heeft legio terrassen met zeezicht. 

Ook in Antibes laat de 
zon het zelden afweten.
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Tijdens het filmfestival trekt Cannes 

elk jaar een blik beroemdheden 

open. Maar het is heus niet alleen 

champagne en kaviaar wat hier de 

klok slaat.  

Natuurlijk staan de handafdrukken van 
Meryl Streep, Angelina Jolie en nog tal van 
andere steracteurs er in de stoep. Natuur-
lijk liggen er schepen voor anker die meer 
op dobberende villa’s lijken. En natuurlijk 
vloeit de champagne rijkelijk in de rooftop-
bar van het Radisson Hotel. Maar wie 
 verder kijkt dan dit uiterlijk vertoon ziet  
al snel dat de sterrenhabitat in Cannes 
slechts één kant van de medaille is. “We 
zijn gewoon een dorp”, onderschrijft ook 
bewoonster Karin Osmuk. Een dorp waar 
doodgewone burgers kuieren door winkel-
straat Rue d’Antibes, boodschappen doen bij 
La Ferme Savoyarde of op de vlooienmarkt 

KLM vliegt 3 keer per dag in 1 uur en 50 minuten 
rechtstreeks naar Nice.

Vliegen naar Nice

van Forecville elke maandag tussen 
kraampjes vol Bouquetreeksromans, 
 dasspelden en ansichtkaarten scharrelen. 

Oase van rust
Eeuwenlang was Cannes zelfs niets meer 
dan een nietszeggend vissersplaatsje. De 
omslag kwam in 1834 toen de Britse lord 
Brougham er kwam vast te zitten vanwege 
een cholera-uitbraak in Nice. De goudgele 
zandstranden en zachte zeebries bevielen 
hem, meer aristocraten volgden en Cannes 
werd plotsklaps – en tot de dag van van-
daag – een begrip onder the rich and 
famous. Eén groep peinsde er ondertussen 
niet over om te vertrekken: de monniken 
van Île Saint Honorat. Dit kloostereilandje 
in de baai van Cannes is nog altijd een 
oase van rust, waar de tijd al eeuwenlang 
lijkt stil te staan. Al trekken de voortreffe-
lijke wijnen uit de tuin van de broeders 
inmiddels ook de nodige bezoekers. <<

Geen ruggetje-aan-
ruggetjetaferelen 
op de privéstranden 
van Cannes.

Het Carlton Hotel is een populaire  
uitvalsbasis onder de jetset van Cannes...

Schat zoeken 
op de vlooienmarkt 

van Forecville.

... maar de stad is echt niet 
alleen voor de sterren.

Île Saint Honorat 
wordt al sinds de 
4e eeuw bevolkt 

door een handvol 
monniken.

Iedereen welkom in Cannes

Deze reis is mede mogelijk gemaakt door Atout France. 
Kijk voor meer informatie over de Côte d’Azur op
www.cotedazurfrance.fr en nl.france.fr/feelcotedazur

Petje op, petje af 
in winkelstraat 
Rue d’Antibes.


