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Soms gebeurt het dat je geraakt wordt door een 
plek of omgeving, zonder precies te kunnen zeggen 

waarom. Journalist Louël de Jong probeert te 
achterhalen hoe het stadje Menton aan de Côte 

d’Azur haar hart veroverde. En of het naastgelegen 
Italiaanse Ventimiglia daar een rol bij speelt.

Waar de Côte d’Azur en de  
Bloemenrivièra elkaar ontmoeten

Menton
& Ventimiglia
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 W
at maakt dit stukje  
Côte d’Azur toch zo 
bijzonder? Ik bedoel 
Menton, het laatste 
stukje Franse Rivièra, 
dat overgaat in de 
Italiaanse Bloemen
rivièra. Zijn het de terra 

en roze huizen die zo mooi afsteken 
tegen de blauwe zee? De citroenbomen, 
cactussen en bloemen die hier groeien 
dankzij het subtropische microklimaat? 
De villa’s die Britse aristocraten in de 
19de eeuw lieten bouwen en die trots op 
de heuvels rusten? De gemoedelijke sfeer 
naast het decadente Monaco? Het zou 
allemaal kunnen, maar er is nog iets:  
de nabijheid van Italië. Het idee dat je  
al met één been in het buurland staat. 
Op de plek waar vroeger de officiële 
grensovergang was, staat nog steeds een 
gebouwtje met een parkeerplaats en een 
groot bord ‘France/Italia’. Daarnaast 
spat de Middellandse Zee tegen de 
rotsen, voor veel mensen een foto
moment én een signaal om nog snel  
een stokbroodje te smeren; straks staan 
er andere heerlijkheden op het menu. 
Een prachtige kustweg (SS1/Via Aurelia) 

voert ons van Menton naar Ventimiglia, 
de eerste stad in Italië, slechts elf kilo
meter verderop. Het is een rit met 
vakantiegevoel dankzij voorbijslingerende 
scooters met mensen in bad kleding en 
wapperende jurken, en bordjes die de 
weg wijzen naar het strand. We passeren 
de rode kliffen van het strand Balzi 
Rossi, en de botanische tuinen van 
Hanbury. Kies vooral deze weg, de  
hoger gelegen autosnelweg A8 is met  
zijn viaducten en tunnels echt minder 
romantisch. Prima voor langere afstan
den langs de Rivièra – ook hier steeds 
die heerlijke zee in zicht – maar je mist 
het mediterrane leven. Dat leven  
dat enerzijds zo geruisloos overgaat  
van het ene in het andere land, en 
anderzijds duidelijke verschillen 
 vertoont. Houden knappe lifeguards in 
fluorescerende shirts de wacht op de 
laatste strandjes van Menton, iets 
verderop in Italië begeleiden twee 
nonnen een overstekend schoolklasje. 

Schot in het hart
Menton – Ville Fleurie – werd gesticht in 
de middeleeuwen op initiatief van de 
graaf van Ventimiglia. In 1346 werd de 

stad gekocht door de Grimaldi’s en zo 
maakte hij lange tijd deel uit van het 
prinsdom Monaco. Maar 1848 was het 
jaar van de revoluties in Europa, en ook 
Menton en het naastgelegen Roque
bruneCapMartin rebelleerden. Ze 
kwamen in opstand tegen de hoge 
belastingen op hun citroenen en wilden 
loskomen van Monaco. Dat duurde 
even, maar in 1861 verkocht het vorsten
dom de twee plaatsen aan Frankrijk, na 
de belofte dat er een spoorlijn naar 
Monaco zou worden aangelegd. Een 
groot verlies voor Monaco, want er bleef 
niet veel over, alleen de stad zelf met het 

enorme paleis. Zo werd besloten Monte 
Carlo te bouwen, een nieuw deel, 
speciaal gericht op toeristen en vermaak. 
Maar vergeet niet: het oude deel van 
Monaco, met smalle straatjes en zand
kleurige huisjes en winkels, is schilder
achtig. Opgepoetst, maar zeker mooi om 
eens doorheen te lopen.  
De Britse arts James Henry Bennett 
maakte ondertussen van Menton een 
kuuroord, waardoor vele rijken er graag 
overwinterden. Luxe belleépoquehotels 
met namen als Royal Westminster en 
prachtige buitenverblijven herinneren 
nog aan deze periode. ‘Nooit heb ik 

Openingspagina’s: markt in 
Menton. deze pagina, linksonder: 
mozaïek in Villa Hanbury; rechts: 
wapperende wasjes in het 
 historische centrum van Menton. 
rechterpagina, boven: bloemen uit 
de kassen van de Bloemenrivièra; 
onder: afbeelding van een heilige  
in de markthal van Ventimiglia.

Het is een rit met vakantiegevoel dankzij 
voorbijslingerende scooters met mensen in 

badkleding en wapperende jurken
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mij ergens zo compleet gelukkig gevoeld 
als in Menton’, zei componistpianist 
Franz Liszt (18111886). Ook hij 
verbleef lange tijd in het stadje. Zijn 
muziek, en die van andere componisten, 
wordt nog steeds opgevoerd tijdens  
het beroemde Festival de Musique dat 
sinds 1950 elke zomer plaatsvindt.  
Dat kwam zo: de Hongaarse muziek
liefhebber André Böröcz dwaalde op een 
namiddag door de steegjes van Menton, 
beklom trappen en kwam uit bij de 
Basilique SaintMichel Archange. Hij 
draaide zich om en had een wonder
mooie doorkijk naar zee. Op dat moment 
hoorde hij vioolmuziek uit een radio op 
een vensterbank, waarop hij stokstijf 
bleef staan. ‘Aangekomen op dit piaz-
zetta, zwevend tussen hemel en aarde, 

kreeg ik een schot in het hart’, zei hij 
later. Dit moment, deze ervaring, wilde 
hij met iedereen delen. Daarom worden 
op dit plein voor de prachtige roze en 
oker gestuukte basiliek klassieke open
luchtconcerten gegeven. Inmiddels 
gebeurt dat op meer locaties in de stad, 
maar probeer vooral kaartjes voor dit 
 podium te krijgen. Het festival trekt elk 
jaar vele muziekliefhebbers, zelfs 
 Madonna kwam in 2013 naar twee 
optredens kijken. Ook is het plein een 
geliefd filmdecor. Zo is in Grace of 

Monaco (2014, met Nicole Kidman als 
stijlicoon Grace Kelly) de doorkijk te 
zien die Böröcz zo ontroerde. 

Stad van citroenen
De smalle steegjes rond de Basilique 
SaintMichel Archange zijn heerlijk om 
te verkennen. Kan het langs de boule
vard wel eens druk zijn, hier in de 
verkoelende schaduw heerst rust.  
Wasjes wapperen tussen de hoge 
abrikoos kleurige huizen met lichtgroene 
luiken, uit een raam klinkt zacht  

accordeonmuziek. Beeldschoon. Rue 
Longue is eigenlijk een must, omdat  
dit oorspronkelijk de Romeinse Via Julia 
Augusta was waaromheen de stad zich 
heeft gevormd. Al dwalend naar beneden 
– het historische centrum is tegen een 
helling op gebouwd – komen we in de 
Rue SaintMichel, dé winkelstraat van 
Menton, voetgangersgebied met winkels 
als Banana Moon (prachtige bikini’s), 
Frozen Yoghurt en Mille et un Miels, 
waar allerlei heerlijke producten van 
lokale imkers worden verkocht, van 
gezonde bijenpollen tot huidverzorgings
producten en natuurlijk honing.  

Even verderop worden op straat frisse 
limonades gemaakt. Het is de bar van  
Au Pays du Citron, een winkel waar alles 
draait om de citroen. Gezichtsscrub? 
Citroenwodka met bladgoud erin? 
Bedenk het en ze verkopen het. Speciali
teit zijn de cakejes gedrenkt in lokale 
limoncello. De citroen is het symbool 
van Menton. Doordat het stadje wordt 
omsloten door bergen heerst er een 
subtropisch microklimaat, ideaal voor 
exotische bloemen en citrusvruchten. 
Vroeger leefde de stad van de citrus
productie. Dat is inmiddels veranderd, 
maar de gemeente stimuleert momen

Linkerpagina: in dit deel van de  
rivièra vind je veel geurige citrus-
vruchten. deze pagina, linksboven: 
Plage Les Sablettes met de oranje 
ligbedjes van restaurant Plage  
La Melijo; rechtsboven: Chapelle Saint-
Jacques in Menton doet tegenwoordig 
dienst als expositieruimte. 

Wasjes wapperen tussen de hoge 
abrikooskleurige huizen, uit een raam 

klinkt zacht accordeonmuziek
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teel haar boeren en landeigenaren 
opnieuw citroen, sinaasappel en 
mandarijnbomen te planten. In de tuinen 
van Palais Carnolès – vroeger zomer
verblijf van de Grimaldi’s, tegenwoordig 
Musée des BeauxArts – groeien maar 
liefst honderd soorten citrusvruchten. 
Tijdens het jaarlijkse Fête du Citron in 
februari pakt men pas echt goed uit, 
onder meer met enorme praalwagens; 
zoals onze bloemencorso’s, maar dan 
met citrusvruchten. 

Strandbibliotheek
Op Rue Pieta 8 tref je Au Baiser du 
Mitron, de beste bakker van de stad.  
In de houtoven uit 1906 worden robuuste 
broden gebakken, en de taartjes willen 
we eigenlijk allemaal kopen. Lunchtijd? 
Mooi excuus om hier allerlei lekkers te 
kiezen voor een picknick op het strand. 
We lopen via de belleépoquewijk 
richting zee. Op Place du Cap en Place 
aux Herbes zitten veel kleine restaurants 
en bars, mocht je liever aan tafel eten.  
Of kies een van de vele restaurants op de 
Promenade du Soleil, de boulevard van 
Menton. De prijzen zijn hier heel 
redelijk. Op het lange strand met keien 

en zand ernaast zit jong en oud door 
elkaar. Een dame op een klapstoeltje,  
een groepje tieners, twee kantoormede
werkers met opgerolde broekspijpen: de 
sfeer is ongedwongen. Plage du Fossan, 

een kleine baai bij het oude centrum, is 
het uiteinde van dit strand. Hier kun je 
ook op trapsgewijs aangelegde houten 
vlonders neerstrijken. Voor iets te lezen 
wordt gezorgd door de Bibliothèque à la 
Plage: een minibibliotheek met zo’n 
duizend boeken. Opdat we tijdens de 
bronzage toch vooral de Franse literatuur 
niet vergeten! Maar naast klassiekers van 
Simone de Beauvoir ligt er ook werk van 
Dan Brown, ook in het Engels. Op 
vertoon van een geldig identiteitsbewijs 
mag je alles gratis lenen. 
Hier vlakbij, onder de hoge palmenrijen 
tussen de Promenade du Soleil en Quai 
de Monléon, start men in de namiddag 
met de opbouw van de dagelijkse 
ambachtsmarkt. Tot middernacht 
slenteren Franse families en toeristen 
langs de kraampjes met armbandjes, 
dromen vangers en handgemaakte tassen. 

Futuristisch pronkstuk
Menton is gemoedelijk en toch levendig. 
Er heerst een typische Côte d’Azur
sfeer, maar dan zonder overdreven luxe 
en schittering. Het enige weelderige 
pronkstuk is het futuristische Musée 
Jean Cocteau. Multitalent Cocteau 

(18891963) was schrijver, schilder, 
filmmaker, beeldhouwer en keramist en 
hield van Menton. In het nieuwe, 
spierwitte museum, geopend in 2011, 
krijg je met onder meer schilderijen en 

film fragmenten een prachtig beeld van  
de kunstenaar, vooral dankzij de collectie 
van verzamelaar Séverin Wunderman.  
Let ook op het enorme mozaïek van 
kiezels op het plein ernaast. Een vergelijk
baar mozaïek is te zien op de muur van 
het kleine fort aan zee uit 1636 (Le Bas 
tion), waar het oorspronkelijke Cocteau
museum gevestigd is. Hier zie je vooral 
keramiek, tekeningen en wandkleden. 
Naast het bastion ligt de oude jacht
haven met iets verderop, richting de 
Italiaanse grens, de nieuwere jachthaven 
Port Garavan. Dit is het stadsdeel waar 
de rijke Engelsen exotische tuinen 
aanlegden. De adellijke villa’s met de 
hoge luiken raakten enigszins in verval, 
maar hebben hun grandeur behouden. 
Sommige zijn te bezichtigen.

Chaotisch Ventimiglia
Volg je de kustweg naar Ventimiglia, dan 
zie je meer vergane glorie. Ook in 
Ventimiglia Alta, het middeleeuwse deel 

van de stad, zien we smalle straatjes, 
maar minder schilderachtig dan in 
Menton. Het prikkelt wel de fantasie: 
hoe heeft het er hier vroeger uitgezien? 
Hoe dan ook, de Italianen zijn trots op 
hun stad, uit diverse vensters hangen 
vlaggen van bijbehorende wijken.  
Het leuke aan Ventimiglia is dat het  
nogal onaangepast is, met een eigen 
charme en een prettige, stadse sfeer.  
Er zijn veel koffiebarretjes, delicatessen
winkels en een markthal waar vooral 
Italianen komen. In de bergen staan 
overwoekerde rozenkassen die herin
neren aan de glorietijd van de Riviera  
dei Fiori. Het verkeer is chaotisch.  
Je ziet hier niet veel toeristen, behalve  
op vrijdag, als de grootste markt van 

Italië langs de monding van de Roia  
en de zee staat. Dan komen mensen 
vanuit de hele Rivièra hiernaartoe.  
Op de terugweg naar Menton stoppen 
we bij het strand Calandre voor een 
laatste Italiaanse duik. Het is een fikse 
afdaling naar beneden (en we moeten 
ook weer terug omhoog), maar de 
beloning is een mooi zandstrand met  
een leuk cafeetje. 
Weer de grens over, nog loom van het 
strand en het lekkere eten, beseffen we 
dat deze détour bijdraagt aan de schoon
heid van Menton: met de nonchalance 
van Ventimiglia zo vlakbij heeft het Franse 
stadje iets extra’s in handen. Alsof de 
non ervoor zorgt dat de mooie lifeguard 
met beide benen op de grond blijft. •

Met de klok mee: trotse Ventimiglianen hangen 
vlaggen van hun wijk uit het raam; lekker 
lezen op het strand met de Bibliothèque à la 
Plage; aangespoelde stukjes glas verzameld op 
het strand. rechterpagina: lifeguards bewaken 
de strandjes van stadsdeel Garavan in Menton.

In het gemoedelijke Menton heerst een 
typische Côte d’Azur-sfeer, maar dan 
zonder overdreven luxe en schittering
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 ETEN & DRINKEN
•	Plage	La	Melijo
 Heerlijke caesarsalade en  
 meloen met parmaham.  
 Niet goedkoop, maar  
 lekker eten en over de  
 loopplank wandel je zo  
 even de zee in. Er zijn ook  
 strandbedjes te huur. 
 1, promenade de la Mer,  
 Menton,  
 +33 (0)4 93512883,  
 www.restaurant-plage-lamelijo.fr.

•	La	Vecchia	Napoli
 Op bezoek bij een Napolitaanse  
 familie die de beste pizza’s bakt.  
 La mamma draagt een bloemetjesschort  
 en er hangen fotootjes van de paus.  
 Naast de loopbrug over de Roia.
 Via Trossarelli 28, Ventimiglia  
 +39 01 84352471.

 DOEN
•	Watersport
 Voor (les in) surfen, zeilen, kanoën,  
 waterskiën en ritjes op een band achter  
 een speedboot kun je naar Centre  
 Nautique de la Ville Menton. 
 Promenade de la Mer,  
 Menton, +33 (0)4 93354970,  
 www.voile-menton.fr.

•	Giardini	Hanbury
 Een verscholen paradijs: de botanische  
 tuinen van Hanbury. Ze zijn het mooist  
 in het voorjaar, als alles vol in bloei  
 staat, maar de ligging en Villa Hanbury  
 zijn op zich al de moeite waard.  
 Met plantensoorten van de vijf continenten  
 en een prachtig uitzicht over de Middel- 
 landse Zee. 
 La Mortola, Corso Montecarlo 43,  
 Ventimiglia, tel. +39 0184 22661,  
 www.giardinihanbury.com.

•	Markthallen
 Geurende basilicum, hazelnoten uit  
 Piemonte, zoete abrikozen, lokale  
 kazen en verse vis... De markthallen  
 van zowel Menton als Ventimiglia maken  
 blij en hongerig. 
 * Quai de Monléon, Menton;  
 * Via della Repubblica, Ventimiglia. 

•	Musée	Jean	Cocteau
 2, quai de Monléon, Menton,  
 +33 (0)4 89815250,  
 www.museecocteaumenton.fr.

•	Festival	de	Musique	Menton
 www.festival-musique-menton.fr

 ALGEMEEN
 www.tourisme-menton.fr

TIPS & ADRESSEN

Met de klok mee: straatje in het 
oude, hooggelegen deel van 
Monaco, vlakbij het paleis; de 
Promenade de la Mer in Menton; 
oude ansichten te koop aan de 
boulevard van Menton.


