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de Verhulstjes een fraai dak boven hun hoofd hebben. Reporter 
DIETERT BERNAERS en fotograaf JOEL HOYLAERTS gingen op
zoek naar de magie van het meest mondaine vissersdorp ter wereld.

EGENDE DIE HET DORP OP DE KAART ZETTE

straat aanklampten en vroegen of ik
Brigitte Bardot was, antwoordde ik
steevast: ‘Nee, sorry, maar u bent niet
de eerste die me vertelt dat ik op haar
lijk. Dank daarvoor!’»
In het openbaar een lach van oor tot
oor, maar thuis is BB allesbehalve het
zonnetje in huis. Ze kampt al haar
hele leven met donkere gedachten en
in 1960 onderneemt ze zelfs een
tweede zelfmoordpoging. Opnieuw
overleeft ze het maar op het
 nippertje. Het showbizzwereldje
waarin ze zich bevindt, voelt steeds
meer aan als een slecht zittend
 kostuum. Wanneer ze in 1973 op een
filmset in de spiegel kijkt, kan ze haar
acteerwerk niet anders catalogeren
dan ‘oppervlakkig, ridicuul en nutte-
loos’. Ze neemt een drastische
 beslissing: gedaan ermee. «Ik ga me
de rest van mijn leven inzetten om het
lot van de dieren op onze planeet te
verbeteren.» En daar heeft ze best wat
voor over: om haar  Fondation Brigitte
 Bardot op te richten, gaat ze in de
 jaren 80 zelfs enkele keren op de
markt van Saint-Tropez staan om
 persoonlijke spullen te  verkopen,

 zoals kleren, sieraden en foto’s.
Hoe meer ze met dieren bezig is, hoe
meer ze de mensen mijdt. Op La
 Madrague, tussen haar tien honden,
twintig katten, geiten, kippen,
 varkens en nog een hoop andere
 dieren, voelt ze zich thuis. Daarbuiten
minder en minder. Wanneer ze in
1992 trouwt met Bernard d’Ormale, is
ook bij veel Fransen de grote liefde
voor hun levende legende over. De
man is goed bevriend met de ex-
treemrechtse politicus Jean-Marie 
Le Pen en BB zal meermaals haar
steun betuigen aan Le Pens partij, het
Front National. Bij de verkiezingen
van 2014 noemt ze Marine Le Pen
(dochter van) «de Jeanne d’Arc van de
21ste eeuw»: «Ik hoop dat zij Frankrijk
redt.» Later zal ze zeggen dat ze ook de
communisten zou steunen, «als die
iets voor de dieren zouden doen».
Maar van haar extreemrechtse imago
raakt ze allicht nooit meer verlost.

Schitteren als (n)ooit tevoren
In Saint-Tropez maalt niemand om
haar politieke standpunten. Vorige
week werd haar standbeeld op de

 Place Blanqui opnieuw onthuld, vier
jaar nadat het daar werd geplaatst.
Het beeld van de Italiaanse artiest
Milo Manara werd verguld met 
1.400 stukken bladgoud van 
23 karaat. BB schittert nu als (n)ooit
tevoren. Noblesse oblige.

SAINT-TROPEZ HAD AL SINDS DE JAREN 20 EEN MOOIE 
REPUTATIE DOORDAT GROTE NAMEN ALS PICASSO EN 
COCO CHANEL ER WELEENS EEN COUPE CHAMPAGNE 
KWAMEN DRINKEN, MAAR DANKZIJ BB EN 
DE SCHANDAALFILM ‘ET DIEU... CRÉA LA FEMME’ 
STRAALT SAINT-TROP NU INEENS OOK SEKS UIT

Bardot in 1972 
op een motorbootje 
voor haar villa. 

Een tijdje later zou ze 
de showbizz vaarwel 
zeggen en trok ze zich 
terug achter de muren 

die op de foto 
te zien zijn.
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MET INTERNATIONALE FAAM EN VERKNOCHT AAN SAINT-TROPEZ

VLAAMSE ZWART-WITFOTOGRAAF
TOM VANDENHENDE 

«De kleuren raken
me nog altijd»

ongeveer tien transacties in een jaar.»
Nochtans: huizen van een  miljoen
euro of minder vind je hier amper
nog, zegt Tom. «Ik wandel veel door
het centrum, praat constant met
 oudere mensen in het dorp, en zo heb
ik de voorbije twee maanden drie
woningen verkocht die eigenlijk niet
te koop stonden. Hier in de straat heb
ik vorige week een appartement van
550.000 euro gevonden, 106 vier kante
meter. Dat gaan we nu reno veren en
later verkopen voor 1,5 miljoen euro.
Normaal gezien is dat meteen weg.»

2.200 euro huur
Voor de huur van zijn eigen winkeltje,
amper 16 vierkante meter groot,
 betaalt hij elke maand 1.100 euro.
Voor zijn flat van 52 vierkante meter
— in België noemen we dat een studio
of een kot — moet hij maandelijks
2.200 euro neertellen. «En dat is dan
nog een absolute vriendenprijs», zegt
Tom. «Mijn woonst ligt in het meest
exclusieve appartementsblok van
Saint-Tropez. Groot buitenzwembad,
megabubbelbad, een fitnessruimte,
ondergrondse parking... Tijdens de
vakantiemaanden worden deze flats
verhuurd voor 10.000 euro per
wéék.»
Dat Saint-Tropez duur is: het komt in
elk gesprek terug. «De baas van hotel
Le Sube aan de jachthaven zei me
ooit: ‘Als je in Saint-Tropez miljonair
wil worden, moet je hier arriveren als
miljardair.’ (lacht) Er zit een kern 
van waarheid in, maar ik wil het toch
ook relativeren. Als ik hier naar de
 supermarkt ga, zit mijn kar vol voor
100 euro. Ik ga maar één keer per jaar
naar de plages in Pampelonne, precies
omdat het daar zo duur is: als ik een
vriendin mee uit eten neem en twee
ligstoelen huur, ben ik al gauw 500,
600 euro kwijt.»
Money rules the world. Tom maakte
het ook in zijn persoonlijk leven mee.
Zijn echtgenote leerde iemand anders
kennen. «Iemand die rijker is dan ik,
zo gaat dat hier in Saint-Tropez. Véél
echtscheidingen.» Maar de liefde
voor het vissersdorp is er niet kleiner
op geworden. «Ik ben een zwart-wit-
fotograaf, maar de kleuren van Saint-
Tropez, van de huizen en de natuur
net buiten het centrum, kunnen me
nog altijd diep raken. Bovendien is
het hier praktisch altijd goed weer,
dat maakt me nog iedere morgen
 gelukkig.»
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«Saint-Tropez is als Sint-Denijs bij
Zwevegem, waar ik vandaan kom.
Een kleine gemeente, iedereen kent
iedereen.» Maak kennis met Tom
Vandenhende (51), die naam heeft
gemaakt als zwart-witfotograaf 
in Saint-Tropez. Opmerkelijk, want
toen hij jaren  geleden verliefd werd
op de  mondaine badplaats, kwam
dat... «door de prachtige kleuren van 
de huizen en de natuur».

Jarenlang droomde Tom Vandenhende
ervan om naar het zuiden te verkassen.
Maar zijn toenmalige echtgenote bleek
minder gewonnen voor zijn verhuis-
plannen. «Tot ze elf jaar geleden toch
instemde. Ze had wel één voorwaarde:
het moest Saint-Tropez zijn. Vond ik
niet het beste idee, de huurprijzen
swingen hier de pan uit. Maar kijk, ik
ben verknocht geraakt aan dit dorp.
Mijn vrouw en ik zijn ondertussen
 gescheiden en ik heb eraan gedacht
om nog zuidelijker te trekken, naar
Italië, maar ben toch gebleven.»
In België deed Tom renovatie van
meubelen. «Ik heb dat in het begin
hier ook geprobeerd, maar dat kwam
niet van de grond. In Saint-Tropez
worden zetels niet opgelapt, hier
 kopen ze gewoon nieuwe. (lacht)» Hij
koos er uiteindelijk voor om van zijn
hobby zijn beroep te maken. «Ik foto-
grafeerde ook in België al een beetje,
ik heb veel geleerd van Henk van
 Cauwenbergh. Toen vrienden in mijn
appartement foto’s zagen en vroegen
of ze die konden kopen, dacht ik:
waarom geen winkeltje beginnen? 
Ik ben portretten van Saint-Tropez
beginnen te maken, gek genoeg deed
niemand dat. De ingang van Nikki
 Beach, het oude naambord wanneer
je Saint-Tropez binnenrijdt, de Place
des Lices... Typische, tijdloze beelden
waar duidelijk een markt voor was. Ik
ben nu bezig ze allemaal te verzamelen
in een boek dat eind dit jaar uitkomt:
‘Mon Passage à Saint-Tropez’.»

Ontwerpen van Lagerfeld
«Daarnaast verkoop ik ook prints van
oude beelden waar ik de rechten van
heb gekocht. Foto’s van Brigitte Bardot,
uiteraard. Onlangs heb ik van een
vriendin enkele ontwerpen gekregen
die ze als medewerkster van Karl
 Lagerfeld ooit heeft kunnen bemach-
tigen. Het zijn silhouetten van BB die
de  beroemde modeontwerper en
grote Saint-Tropez-fan niet goed ge-
noeg vond, sommige zijn zelfs deels
verscheurd. Ik ga daar beelden van
maken en ben er zeker van dat die als
zoete broodjes zullen verkopen.»
Sylvester Stallone is in zijn winkel ge-
weest, enkele actrices van ‘Baywatch’
kochten foto’s, acteur Mark Ruffalo
ook. De kaders met zwart-witfoto’s
verkoopt hij voor 100 euro, aan de
muur van zijn piepkleine winkeltje
hangt een portret van Brigitte Bardot
dat 3.000 euro moet kosten. «Dat is
een kunstwerk van een Italiaanse
vriend», zegt hij. «Omdat ik in het  begin
niet genoeg verdiende, ben ik trouwens
ook nog met immo begonnen. Niet
simpel, er zijn naar verluidt bijna 
500 agenten actief in Saint-Tropez.
Maar ik boer toch niet slecht. Ik doe

Uiterst zelden laat
Bardot zich nog zien, 
zoals hier in 2007.

Je kunt geen minuut door 
de straatjes van 

Saint-Tropez wandelen 
zonder een afbeelding van 
Brigitte Bardot te zien. Ook 
Tom Vandenhende verkoopt 
haar portret in z’n winkeltje.Fo
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