
Verscholen tussen Monaco en Nice, in Saint-Jean-Cap-Ferrat, ligt Villa 
Santo Sospir. Kunstenaars, bohemiens en de rijken der aarde kwamen 

hier in de jaren vijftig samen en dat is nog altijd voelbaar. Zichtbaar ook, 
dankzij een inspirerend interieur en de muurtekeningen van Jean Cocteau. 

Villa 
Santo Sospir 
Verrassende kunstenaarsvilla aan de Côte d’Azur
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Openingspagina’s: uitzicht 
vanaf Villa Santo Sospir; 
slaapkamer van Francine 
Weisweiller met muurtekening 
van Jean Cocteau. Linkerpagina: 
entree van de villa met 
mozaïek; balkon met doorkijkje 
naar de vuurtoren van Saint-
Jean-Cap-Ferrat. rechterpagina, 
met de klok mee: woonkamer 
ingericht door Madeleine 
Castaing; Jean Cocteau 
met Francine Weisweller; 
buitenaanzicht van de villa.  

Wat doe je als steenrijke vrouw met een 
wonderschone villa en je verveelt je? 
Dan nodig je inspirerende gasten uit. 
Zo logeerden beroemdheden als Yves 
Saint Laurent, Pablo Picasso, Alain 
Delon, Edith Piaf en Jean Cocteau in 
de jaren vijftig bij Francine Weis
weiller. Om te filosoferen, discussië
ren, begeren en creëren. Het was een 

komen en gaan in haar salon littéraire et mondain. 
Villa Santo Sospir was een cadeau van haar echtgenoot Alec 
Weisweiller. Beiden waren van Joodse komaf – zij een telg uit 
een juweliersfamilie, hij een bankier uit een oliefamilie – en niet 
zeker was of ze de Tweede Wereldoorlog zouden overleven.  
Hij deed haar een belofte: als ze wisten te ontsnappen aan de 
nazi’s, kocht hij voor haar een droomhuis aan zee. Ternauwer
nood bleven ze ongedeerd en vanaf een jacht in de baai van 
Nice zag Francine in 1948 deze villa. Daar, op het groene 
schiereiland SaintJeanCapFerrat, lag haar droomhuis. 
Tegenwoordig is Villa Santo Sospir een nationaal historisch 
monument en op afspraak te bezoeken. Het is vernoemd naar 
de middeleeuwse naam van het schiereiland. Een juweel, 

vanwege de ligging, maar vooral dankzij het interieur. Het lijkt 
het kleine, Franse zusje van het beroemde Charleston Farm
house, het gedecoreerde Engelse landhuis van kunstenaars
collectief Bloomsbury Group. Verscholen achter hekken en 
omringd door pijnbomen, palmen, bougainville, agapanthus en 
magnolia, ligt de villa bijna op de punt van CapFerrat. 
Dwalend door huis en tuin is de sfeer van ‘geïnspireerd luieren’ 
nog altijd voelbaar. Het kost geen enkele moeite je in te 
beelden hoe het excentrieke gezelschap hier lange zomers 
verbleef. Languit in de rotanstoelen, met zicht op de azuur

blauwe Middellandse Zee. En gecreëerd werd er, grootse 
ideeën kregen hier vorm. Het is wonderlijk dat de villa vrij 
onbekend is. Niet bij stylisten en interieurdesigners overigens. 
Zo gebruikte de Amerikaanse ‘Vogue’ de villa onlangs nog  
voor een grote modeshoot.

Getatoeëerde muren
Éric Marteau is al 25 jaar de beheerder. Als verpleger verzorgde 
hij Francine in haar laatste levensfase. Vervolgens was hij een >
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tijdlang kok, chauffeur en vertrouwenspersoon van Carole 
(inmiddels 75 jaar), de dochter van de Weisweillers. Hij kent 
alle ins en outs. Over de bon vivants van destijds, en over elke 
muurtekening. Hij vertelt over diva Francine – “een fantasti
sche vrouw, maar ook heel jaloers” – en over de beroemde 
bezoekers. Jean Cocteau (18891963) was een belangrijke gast. 
De schrijver, filmmaker, schilder en creatieve duizendpoot 
maakte alle muurtekeningen in het huis. Nauw bevriend was 
hij met Francine, die ook projecten van hem financierde. Er 
was geen romance, wel een vriendschappelijke liefde op het 
eerste gezicht. Ze nodigde hem uit voor een weekje vakantie in 
de villa; dat werd een logeerpartij die uiteindelijk tien jaar 
duurde. Ondertussen ‘tatoeëerde’ (Cocteau sprak liever over 
‘tatoeages’, in plaats van tekeningen) hij de complete villa. Dat 
begon op een luie zondagmiddag. De witte muren stonden 
hem tegen, hij vroeg of hij een tekening boven de open haard 
mocht maken en tekende een mythische zonnegod. Kunste
naars Henri Matisse en Pablo Picasso kwamen langs, zagen dat 
en spoorden hem aan door te gaan. Zo werden alle muren en 
deuren getatoeëerd.

Pigment en eigeel
Hij bedacht niets vooraf, de afbeeldingen zijn spontane 
ingevingen. Wel zijn ze geïnspireerd op mythologische figuren 
en legendes. Zo is de levensgrote herder in de voormalige 
slaapkamer van Francine, Actaeon, een jager uit de Griekse 
mythologie. Als hij Diana, godin van de jacht, bespiedt terwijl 
zij met haar nimfen baddert in een bron, verandert ze hem in 

een hert. Marteau vertelt dat in meer kamers wrede vrouwen 
en treurige mannen zijn afgebeeld. Het is een symboliek die 
veel terugkomt. Cocteau had een moeizame relatie met 
vrouwen, die begon met zijn moeder. Tegelijkertijd had hij vele 
(beroemde) vriendinnen en was hij de protegé van ontwerpster 
Coco Chanel en interieurstylist en antiquair Madeleine 
Castaing. Deze laatste richtte Villa Santo Sospir in en werd 
wereldberoemd. Haar eclectische interieurstijl is nog altijd een 
begrip; ook hierom werd de villa een nationaal historisch 

Villa Santo Sospir bezoeken
In 2003 erfde Carole, dochter van Alec en Francine Weisweil-
ler, de villa. Vanwege de kunst werd het huis gigantisch hoog 
getaxeerd én een nationaal historisch monument. Geld om dit 
te verzekeren had Carole niet, daarom is Villa Santo Sospir  
tegenwoordig in het bezit van een Russische familie. Die geeft 
Carole nog altijd de vrijheid de villa op elk gewenst moment te 
bezoeken. Ook wil de familie de villa volledig intact laten.  
Éric Marteau begeleidt momenteel de renovatie die in de loop 
van 2020 voltooid moet zijn. Het hele interieur wordt minutieus  
in ere hersteld. De villa is gedurende de restauratiewerkzaam-
heden gesloten voor publiek, maar kan wel op afspraak  
worden bezocht. 
Neem hiervoor contact op met Éric Marteau via  
visits@santosospir.com, K 15 per persoon. 14, avenue Jean 
Cocteau, Saint-Jean-Cap-Ferrat. www.villasantosospir.fr
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deze pagina: sommige fresco’s 
laten de zonnige Côte d'azur 
zien, zoals deze vissers van 
Villefranche-sur-Mer; Plage 
de Passable in de namiddag. 
rechterpagina: ijssalon Vanille 
& Chocolat in de haven; de nis 
met mozaïek is een ode van 
Cocteau aan Saint-Jean-Cap-
Ferrat; straatbeeld nabij Villa 
ephrussi de rothschild.  



monument. De inrichting is exotisch en artistiek. Met rotan 
meubels uit Sumatra, overal prachtig antiek, uitheemse wand 
en vloerkleden, oud porselein, keramiek en excentrieke snuiste
rijen. En dus zacht omlijst met pastelkleurige tatoeages op de 
muren, plafonds, deuren en zelfs lampenkappen. “Cocteau 
tekende uitsluitend met een natuurlijk mengsel van pigment
poeder, melk en eigeel. Speciaal voor hem gemaakt door een 
oude, Italiaanse vakman”, aldus Marteau. In elke hoek van de 
villa is wel iets unieks te zien. Je voelt aan alles op een bijzon
dere, bijna magische plek te zijn. 

Luxe én bescheiden
Villa Santo Sospir ligt aan het eind van een lange, stille laan 
met naaldbomen, bijna op de punt van het schiereiland dat 
tweeënhalf vierkante kilometer groot is. Vele kunstenaars 
raakten betoverd door dit stukje Côte d’Azur. Renoir, en later 
Matisse, Picasso, Chagall en Cocteau maakten in deze omge
ving hun mooiste werken. Vanaf 1900 overwinterde de Britse 
en Russische aristocratie hier, in navolging van de (omstreden) 
Belgische koning Leopold II. Lange tijd was zelfs een groot 
deel van CapFerrat eigendom van de Belgische koninklijke 
familie. Op het meest oostelijke puntje, naast de mooie 

 Chapelle de SaintHospice, ligt nog een kleine, Belgische 
militaire begraafplaats voor soldaten uit de Eerste Wereld
oorlog. Pas vanaf 1940 werden stukken grond verkocht. Rond 
de jaren vijftig werd CapFerrat populair als zomerbestem
ming bij bohemiens, beroemdheden en de allerrijksten.
Ondanks alle luxe is het een bescheiden schiereiland. Voor een 
jetsetgevoel moet je naar SaintTropez of Antibes. De kapitale 
villa’s liggen verscholen achter hoge hekken. Net als het zeer 
luxe Four Seasonshotel op de zuidelijkste punt. De sfeer in de 
oude dorpskern is gemoedelijk, er zijn winkels en cafés, in 
beperkte mate. De verkoper in ijssalon Vanille & Chocolat 
neemt uitgebreid de tijd voor de bestelling van een kind, oud 
en jong slenteren loom in de warmte, in het haventje dobberen 
vissersbootjes naast speedboten en dure jachten. De dame >

Jean Cocteau Museum
In het nabijgelegen Menton heeft Jean Cocteau een eigen 
museum: Musée Jean Cocteau. Daar is veel werk te zien van 
de veelbesproken en eigenzinnige kunstenaar, waaronder 
keramiek, tapijten, schilderijen en films. 
2, quai de Monleon, Menton. www.museecocteaumenton.fr

Linkerpagina, met de klok 
mee: fontein en monument 
van de Coexist Foundation; 
badkamer in de villa waar de 
tegeltjes tijdens de renovatie 
stuk voor stuk worden 
opgeknapt; de kleine haven 
waar vissersbootjes naast dure 
jachten dobberen. deze pagina: 
de haven; foto's van beroemde 
gasten als Pablo Picasso en de 
Oostenrijkse dirigent Herbert 
von Karajan in de woonkamer 
van Villa Santo Sospir.
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van het Office du Tourisme deelt enthousiast haar favoriete 
dagprogramma: “In de vroege ochtend, als het nog niet zo 
warm is, bezoek je Èze, een schilderachtig, hooggelegen dorpje, 
slechts twintig minuten verderop. In de namiddag rijd je naar 
VillefrachesurMer, een mooi vissersplaatsje met een boule
vard. En tussendoor, overdag, kom je hier om te wandelen in 
de mooie natuur.” Er blijkt een prachtige wandelroute te zijn 
rondom het schiereiland. Door bossen en langs de rotskust, 
met soms steile stukken. Populaire tussenstop is de water
fontein onder de vuurtoren, een monument. In het ruwe steen 
is het logo afgebeeld van de Coexist Foundation, met een 
maansikkel, ster en kruis. De organisatie wil samenwerking 
stimuleren tussen verschillende religies. Nog een gift van 
Moeder Aarde zijn de intieme baaitjes. De mooiste: Paloma 
Plage, met heldergroen water, en Plage de Passable, met 
uitzicht op de baai van VillefranchesurMer. 

Woweffect
Toch blijven de prachtige en beroemde villa’s de beste reden 
om naar SaintJeanCapFerrat te gaan: Villa Kérylos (officieel 

net in BeaulieusurMer), Villa Ephrussi de Rothschild (ge
bouwd voor een telg uit machtige bankiersdynastie) en Villa 
Santo Sospir. Rijk aan mozaïeken, beelden, schilderkunst, 
porselein en antiek zijn ze alle drie goed voor het woweffect.  
Al is Villa Santo Sospir compleet anders. Het is de kleinste  
van de drie en bescheidener, maar het zijn de atmosfeer en 

vrijzinnigheid die je hier vooral raken. Zodra je de drempel 
over stapt, wordt een beroep gedaan op je verbeelding. En ben 
je even op bezoek bij Francine Weisweiller, Jean Cocteau en 
hun kunstzinnige gezelschap. • 

Jean Cocteau in Nederland
Design Museum Den Bosch presenteert momenteel de eerste 
grote overzichtstentoonstelling van Jean Cocteau in Nederland. 
‘Jean Cocteau - Metamorphosis’ werpt licht op zijn 
voortdurende zelftransformatie en zoektocht naar een eigen 
identiteit. Te zien zijn tekeningen, schilderijen, wandtapijten, 
affiches, foto’s en film. 
‘Jean Cocteau - Metamorphosis’, t/m 10 maart 2019 in het 
Design Museum Den Bosch. designmuseum.nl

ansichtkaarten in een kiosk; de 
sfeer is gemoedelijk, winkels en 
cafés zijn er in beperkte mate.


