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Bienvenue à Saint-Tropez! Waar niemand opkijkt van een knaloranje
Ferrari of een azuurblauwe Bentley. Waar je per dag 3.000 euro
 liggeld betaalt voor je plezierboot in de jachthaven. En waar nu ook

«Het is er belachelijk duur, maar ik voel me er gelukkig.»

Gert Verhulst (53) was kort en bondig toen hij dit voorjaar

bekendmaakte dat hij in Saint-Tropez een tweede verblijf

had gekocht. Tijdens ons bezoekje aan zijn villa is hij uit-

voeriger: «Brigitte Bardot woont hier om de hoek, de geest

van Louis de Funès is bijna tastbaar én ik kan ’s morgens te

voet naar de bakker: ik kan hier heel oud worden, denk ik.»

«Brigitte Bardot woont om 

Ik heb haar al ho

et is zes uur 
’s avonds, maar
de zon staat
nog hoog
 boven Saint-
Tropez.
 Vanop zijn
terras in

 natuursteen, in de lommer van enkele
pijnbomen, wijst Gert Verhulst naar de
overkant van de Golf van Saint-Tropez.
«Daar, boven Sainte-Maxime ongeveer,
gaat straks de zon onder. Dan zie je al
die flikkerende lichtjes van de huizen,
de cafés, de restaurants: magisch.»
De Studio 100-baas is doorgaans een
bloednuchtere kerel, maar hier, in de
villa die hij twee jaar geleden voor 
20 miljoen euro kocht (en die in zijn
 afwezigheid voor 28.500 euro per week
te huur is), kan ook hij een lyrisch
 opstootje niet onderdrukken. Waarom
zou hij ook? Le Moulin des Graniers 
— zoals zijn optrekje heet — is een
droomhuis: 350 vierkante meter
woonruimte, een mastersuite, twee
badkamers, drie suites
met badkamer, een groot
salon, een fitnessruimte,
een zwembad én een tuin
van nog eens meer dan
2.000 vierkante meter.
We snuiven de fel geuren-
de jasmijn naast de voor-
deur op en denken: het
 leven is zoet voor de beau
monde.

Verschrikkelijk druk
Statieven en microfoons in
het huis verraden dat de
opnames van het tweede
seizoen van ‘De Verhulstjes’
nog volop aan de gang zijn.
Kregen we in de eerste reeks
een ruime blik op hun villa
in Oostduinkerke, dan
 zullen Gert, Ellen, Marie en
Viktor ons eind deze zomer
op Play4 laten meegenieten
van de pracht van Saint-
 Tropez. «Tien jaar geleden
zijn we voor het eerst een
weekje naar Saint-Tropez
 gekomen», vertelt Ellen (43),
sinds twee jaar de echtgenote
van Gert Verhulst. «Het was
ons eerste buitenlandse tripje
samen.»
Gert: «Nicole en Hugo waren
altijd vol lof over Saint-Tropez.
‘Dan moeten we daar toch ook
eens naartoe’, dachten we.»
Ze boekten een kamer in het
hotel waar Vlaanderens
 beroemdste showbizzkoppel al
sinds de jaren 70 op vakantie gaat 
— later in deze reeks leest u daar alles
over — en kuierden over de Place des
 Lices en langs de jachten aan de Quai
Jean Jaurès. «Al na enkele dagen dachten
we: is het dit? We snapten echt niet wat
de mensen zo speciaal vonden aan
Saint-Tropez. Het was er verschrikkelijk
druk, belachelijk duur en piepklein.
Ons eerste gedacht was: dit is ons ding
niet.»
Ellen: «Na die eerste keer zijn we een
aantal jaren niet meer geweest, maar
omdat zoveel vrienden en kennissen
naar Saint-Tropez bleven gaan, zijn we
ook nog eens geweest.»
Gert: «En zo zijn we stilletjes aan, jaar
na jaar, verliefd geworden op deze plek.

woont Brigitte Bardot. Ik heb haar nog
niet in levenden lijve  gezien maar toen
ik onlangs voorbij La Madrague
 wandelde — zoals haar domein heet —,
heb ik haar wel horen niezen.»
Ellen: «Onnozelaar.»
Gert: «Maar dat was echt! (Wijst
 opnieuw) Zie je daar links beneden het
kerkhof van Saint-Tropez, al die graven
met zicht op zee? Eddie Barclay, de
 bekende Franse muziekproducer, ligt
er, Roger Vadim ook, de regisseur en
eerste man van Brigitte Bardot. Het
 verhaal wil dat er nog één plaatsje vrij
is: dat is gereserveerd voor BB, de
vrouw die Saint-Tropez zo beroemd
heeft gemaakt.»
Het parfum waarmee Bardot in ‘de
 jaren stillekes’ Saint-Tropez heeft
 besprenkeld, prikkelt tot op de dag van
vandaag de neus van het voormalige
baasje van Samson. «Als we langs de
kust voorbij haar stulpje wandelen of
langs de oude gendarmerie in het
 centrum, bekend van de Louis de
 Funès-films, dan doet dat iets met  mij.
Ik kan het moeilijk omschrijven, maar
het voelt als thuiskomen. Ik ben echt
verliefd geworden op de nostalgie die
hier hangt, op de geschiedenis van dit
vissersdorp. Want ondanks het
 mondaine, internationale karakter is
Saint-Tropez nog steeds een dorp:
 authentiek, geen hoogbouw. Ik kan 
’s morgens te voet naar de bakker.»

Ronaldo en Beyoncé
Een groots verleden, zeker geen
 synoniem van ‘passé’. «Ik hoor Saint-
Tropez wel eens omschreven worden

OP DE MARKT OF IN DE SUPERMARKT IS HET HIER 
NIET DUURDER DAN IN BELGIË. EN JA, EEN GLAASJE
ROSÉ AAN DE JACHTHAVEN KOST 10 EURO. MAAR 
WAT JE DAN ALLEMAAL TE ZIEN KRIJGT, DE BEAU MONDE
DIE VOORBIJ FLANEERT: BETER DAN DE CINEMA

ELLEN EN GERT 

DEEL 1: OP BEZOEK IN LE MOULIN DES GR

Op een gegeven moment stelden we
bij onszelf vast dat we al gelukkig
werden van de gedachte dat we
 enkele dagen later in Saint-Tropez
zouden zijn. Toen we er dan aan
dachten om iets te kopen in het
 buitenland, zijn we ook hier
 beginnen rond te kijken. Et voilà.»
Zoals de naam al zegt, was de villa
van de Verhulstjes vroeger een
 molen, één van de twee molens die
Saint-Tropez ooit heeft gehad. Op
de dag dat wij op bezoek komen,
wappert aan de vlaggenmast
 bovenop de toren de Belgische
 tricolore. «Die heb ik gehesen voor
de Rode Duivels», zegt Gert. «Van
beneden op het strand kun je ze
zien. Ze hebben me wijsgemaakt
dat ons huis zich op het hoogste
punt van heel Saint-Tropez
 bevindt. Vind ik wel cool.» (lacht)

Te voet naar de bakker
Verhulst wijst vanop zijn terras

opnieuw in verschillende richtingen.
Naar de villa van Bernard  Tapie even
verderop. Die van Paul Gheysens ook,
CEO van bouwbedrijf Ghelamco en
voorzitter van Antwerp FC. «Om de
hoek, een kilometer in  vogelvlucht,

Le Moulin des Graniers, de villa 
van de Verhulstjes. Vanop Plage 
des Graniers zie je hun Belgische
vlag wapperen. «Ze hebben me
 wijsgemaakt dat ons huis zich 

op het hoogste punt van heel Saint-
 Tropez bevindt. Vind ik wel cool.» 
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