TOURS & TIPS
naar Arles. Vanuit Arles naar St. Rémy-deProvence. Een korte rit met keuze uit enkele
wegen. De mooiste is de D17/D5 via Melissan
des Alpilles. Van St. Rémy-de-Provence naar
Aix-en-Provence over de Autoroute via
Cavaillon tot de afslag Pelissanne- St. Canal
en dan een binnenweg door het dal van de
Touloubre naar Aix-en-Provence. Dan nog
over de Autoroute ca. 50 kilometer naar het
vliegveld van Marseille.

HET SCHILDERSLICHT VAN DE
FRANSE
PROVENCE

REISDUUR
Een week.

PROVENCE

GAAN ZIEN

De belangrijkste inspiratiebron voor veel kunstschilders is licht. Wie kent niet de wolkenluchten van de Hollandse schilders. Een ander beroemd schilderslicht is dat van de Franse
Provence, inspiratiebron van beroemde kunstenaars als Matisse, Cézanne en Van Gogh.
Samen met een verkwikkende portie zon en een beeldschoon landschap inspireert dit
‘lumière de Provence’ de rondreizende toerist.

Mooie steden en stadjes en een grote keuze
aan musea met grote werken zijn de hoek
stenen van een autorondrit langs de schilders
van het licht. Een route met relatief weinig
kilometers, maar de dagen zullen vol zijn, want
er is elk uur wel een goede reden om de auto te
parkeren. En in de zomermaanden leent deze
route zich uitstekend voor een tocht met een
huurauto met open dak.

	In Arles trekken niet de schilderijen van Van
Gogh de aandacht, maar de plaatsen die hij
geschilderd heeft en die vaak nog heel
herkenbaar zijn. De plaatselijke VVV heeft
een ‘circuit’ uitgezet langs de plekken waar
Vincent en ook zijn collega-schilder Paul
Gauguin graag het penseel hanteerden, met
op strategische plekken panelen met
reproducties. Arles is een fraaie oudRomeinse plaats waar het ’s avonds goed
toeven is.

ROUTE
(350 - 600 KILOMETER)
	Van Marseille naar Arles en via Aix-enProvence weer terug naar Marseille: van de
helverlichte vlakte van de Camarque tot de
strakblauwe luchten van de voorlopers van de
Alpen.
	Start in Marseille en via de kustweg met een
stop in l’Estague over de N568 westwaarts
richting Port-St. Louis-du-Rhône. Eerst naar
Sausset-les-Pins en schuin omhoog via
Martigues richting Arles. Aangekomen op de
weg door de delta van de Rhône linksaf naar

	In Marseille: de Vieux Port met haar fameuze
visrestaurants, het museum Cantini dat
gespecialiseerd is in de Schilders van het
Licht, zoals René Seyssaud en Henri Matisse.
Op zeven kilometer van Marseille ligt het
havenstadje l’Estague, waar Georges Braque
enige tijd woonde. Het hart van het
veelvuldig geschilderde dorp is nog heel
aantrekkelijk.

Port-St. Louis-du-Rhône. Bij dit plaatsje
enkele kilometers naar het noorden tot de
afslag naar links naar de Salins du Midi. Met
het pontveer over de rivier. Aan de andere
oever naar het noorden over de D36 door het
merkwaardige landschap van de Camarque

	St. Rémy-de-Provence is een stadje van allure
met nog een echte Romeinse triomfboog.
Ook hier vertoefden de impressionisten ruim
een eeuw geleden. Van Gogh schilderde er
enkele van zijn bekendste doeken. Hier is ook
een museum gewijd aan de werken van de
lokale schilder Chabaud.
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	De mooie, zelfs chique bergstad Aix-enProvence is de stad van de schilder Paul
Cézanne, van wie een aantal zeer
aansprekende doeken hangen in het Musée
Granet. Aix staat bekend om haar prachtig
bewaarde binnenstad, haar torens en
tientallen fonteinen.
	Indrukwekkend is het Musée de l’Annonciade
aan de haven van St. Tropez, met doeken van
onder anderen Seurat, Bonnard, Matisse,
Braque en de boeiendste van alle
‘puntjesschilders’, Paul Signac.

EXTRA
	Vanuit Arles of St. Rémy-de-Provence naar de
prachtig gerestaureerde bergstad Les Baux.
Kom vroeg, want ’s middags is het er druk.
	Vanuit Arles naar Les Stes. Maries de la Mer,
ca. 70 km, de meest bezochte plaats van de
Camarque, erg toeristisch maar mooi. Hier
schilderde Vincent van Gogh de boten op
het strand. Bezoek er het ‘Gitanes’ museum,
dat op kleine maar hartveroverende schaal
vertelt over de zigeuners.
	Een dagje St. Tropez. De badplaats van
Bardot behoort niet tot de Provence, maar
de Schilders van het Licht hebben er veel
beroemde werken gemaakt.

LINKS
	www.visitprovence.com
	www.marseille-tourisme.com
	www.tourisme.ville-arles.fr
	www.saintremy-de-provence.com
	www.ot-saint-tropez.com

