
Ellen: «Op de markt of in de supermarkt
is het hier niet duurder dan in België.
Het zijn de restaurants en de strandbars
die soms stevige prijzen vragen. Maar
we gaan daar niet elke dag naartoe.»
Gert: «Je wéét ook dat een glaasje rosé
aan de jachthaven al gauw 10 euro zal
kosten. Maar dan betaal je dat omdat je
daar eens graag een namiddag gaat
 zitten. Wat je dan allemaal te zien krijgt,
de beau monde die aanmeert en voorbij
flaneert, is ook beter dan de cinema.»

Wildste fantasieën

Voor decadentie, toch ook een ingrediënt
van het stoofpotje genaamd Saint-
 Tropez, heeft Verhulst weinig begrip.
«Ik heb hier al lui gezien die flessen
champagne van enkele duizenden
euro’s gewoon leegspuiten. Ik word
daar niet vrolijk van. Iedereen moet
vooral doen wat hij of zij wil, maar mij
zul je er nooit op betrappen. En als ik
het mijn kinderen zie doen, zelfs met
een fles van 50 euro, dan krijgen ze een
draai rond hun oren. Of nee, beter nog:
ik onterf hen.» (lacht) Viktor (26) en
 Marie (25), die het gesprek volgen,
 kunnen er smakelijk om lachen. Hoe-
wel ze zelf weinig hebben met  Brigitte
Bardot en Louis de Funès,  snappen ze
maar al te goed het enthousiasme van
hun vader. «In mijn wildste fantasieën
verblijf ik hier vanaf nu elk jaar van mei
tot september», zegt Gert. «Na zoveel
zomers met Samson op de planken,
keek ik daar eigenlijk wel naar uit. 
Maar onder tussen zijn er de ‘Cooke en
 Verhulst Show’ en ‘Gert Late Night’: 
de eerstkomende jaren zal het dus nog
niet lukken om hier vier, vijf maanden
te  zitten.» 
Over enkele jaren dan maar, die villa
loopt niet weg. «Als je weet dat stress
één van de belangrijkste oorzaken is van
veel kwalen, dan denk ik dat we hier
 gezond oud kunnen worden. Met het
grote voordeel dat je in Saint-Tropez
ook nog midden in het leven zit. Ergens
alleen boven op een berg gaan zitten, is
niets voor mij. Dan heb je misschien
geen stress, maar dan zit je daar ook
maar, hé?»
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50 EURO, KRIJGEN ZE EEN DRAAI ROND HUN OREN
GERT

de hoek. 

oren niezen»

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.

RANIERS, DE VILLA VAN DE VERHULSTJES

als ‘vergane glorie’», zegt Gert. «Totaal
onjuist. Het is nog steeds een hotspot
voor alles en iedereen.»
Ellen: «Het is hip en trendy.»
Gert: «In de zomer zie je hier de grootste
sterren: van Beyoncé tot Ronaldo. Op de
stranden, op hun boot. Op zich interes-
seert hun aanwezigheid me niet, maar
het duidt er wel op dat Saint-Tropez
 allesbehalve passé is. Saint-Trop is nog
altijd top. De voorbije jaren is er zelfs
nog een stevige kwaliteitsinjectie
 gekomen, onder druk van Ibiza,
 Mykonos, Marbella, enzoverder. Maar
in vergelijking met die plekken heeft
Saint-Tropez veel meer charme.»
Zelf zijn ze nog niet veel internationale
beroemdheden tegengekomen. «Sylvie
Meis (Nederlandse presentatrice en
 model, red.) heb ik al wel eens zien
 wandelen in het centrum», zegt Ellen.
«En Pierre Casiraghi, de zoon van
 Caroline van Monaco. Hij lag hier giste-
ren met zijn boot voor ons  strandje.»
Gert: «Heel eerlijk: als morgen Beyoncé
of Tommy Hilfiger mijn pad kruisen,
twee regelmatige gasten hier in Saint-
Tropez, zou ik ze niet eens herkennen.
En al zeker niet met een mondmasker
en een klakske. Weet je, wij liggen hier
aan ons zwembad en lezen op hln.be
dat Ronaldo iets is gaan eten in een
strandbar even verderop. ‘Ah zo’,  denken
wij dan. En vervolgens lezen we rustig
verder.» (lacht)
Villa Verhulst ligt in de wijk Les Graniers.
Een exclusief stukje Saint-Tropez,
 precies omdat het zo dicht bij het oude
stadscentrum ligt. Hun buren hebben
ze nog niet ontmoet. «De villa hiernaast

heet Camp David (zoals het buitenver-
blijf van de Amerikaanse president, red.).
Vijf maanden geleden gekocht door
Zweden, maar ze zijn hier nog maar één
weekend geweest. Vanuit onze tuin
 kijken we bovenop hun dak: een
 tennisveld. Twee huizen verder is een
villa die Alberto heet. Ik heb al een foto
van het naambordje naar Koen Crucke
gestuurd.» (lacht)
Leo en Marcel, de twee échte Samsons,
hebben last van de warmte. Hun buik
zoekt de koelte van de stenen vloer. «Ze
gaan ook vaak naar binnen om van de
airco te profiteren», lacht Ellen.
 «Overdag met hen gaan wandelen is
uitgesloten, véél te warm. Meestal ga ik
’s morgens om 7 uur met hen hier
 beneden naar het strandje, Plage 
des Graniers.»
De stranden, en dan vooral de strand-
bars en -restaurants: ook daar staat
Saint-Tropez wijd en zijd voor bekend.
Al is de kleine zandstrook van Plage des
 Graniers eigenlijk één van de weinige
stranden die echt op het grondgebied
van Saint-Tropez liggen. De legendari-
sche Club 55 of Nikki Beach liggen
 eigenlijk in Ramatuelle, enkele kilo -
meters buiten Saint-Tropez. «We gaan
wel eens naar zo’n trendy tent, maar
zeker niet elke dag», zegt Gert. «Dat is
me al gauw te druk allemaal.»

Pannenkoek van 560 euro

En het scheelt ook in de portemonnee.
Want Saint-Tropez is ‘belachelijk duur’.
«Dat klopt», zegt Gert. «Iemand vertelde
me dat een crêperie in het centrum een
pannenkoek van 560 euro op de kaart

heeft staan. Pas op, dat is ook een
 gimmick, want je kunt in die zaak net
zo goed een pannenkoek van 8 euro
 bestellen. Ik ken hier zelf een Italiaan
waar je voor 12 euro de lekkerste pizza
kunt eten. En als je ’s middags thuis een
baguette met kaas eet, ben je ook geen
fortuin kwijt, hé.»
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VAN SAINT-TROPEZ

Gert Verhulst en vrouw Ellen op hun  balkon met Leo en Marcel, hun twee échte Samsons. «De vlag hebben we gehesen voor de Rode Duivels.»

De pater familias met dochter Marie (25) en zoon Viktor (26). Ook zij komen graag naar de mondaine badstad. 
«Het is hier allesbehalve passé», verzekert Gert. «Saint-Trop is nog altijd top.»


