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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

e kunt geen minuut
door de smalle straatjes
van Saint-Tropez
 wandelen zonder een
foto of een postkaart
van Brigitte Bardot te
zien. Hoewel ze uiterst

zelden de blauwe poort
van La Madrague openzwaait

en haar publieke verschijningen al
lang tot een absoluut minimum
 beperkt, dragen de Tropéziens BB 
— hún BB — nog steeds op handen.
In 2017 liet het gemeentebestuur zelfs
een standbeeld plaatsen van een
naakte Bardot in een schelp. 
Via  Bernard d’Ormale, haar vierde
echtgenoot, liet ze weten «vereerd» te
zijn, maar ze kwam niet naar de
inaugu ratie. Ook toen in het oude
gendarmeriegebouw van Saint-
 Tropez, bekend van de Louis de
 Funès-films, een expositie opende
over Bardot en de films waarin ze
heeft meegespeeld, moest de conser-
vator alles aftoetsen bij haar man.
Rechtstreeks contact was er nooit.

Op de cover op haar 15
Bardot is van geboorte geen
 Tropézienne, maar groeit op in een
streng katholiek gezin in Parijs. Haar

moeder is bevriend met de directrice
van ‘Elle’ en zo belandt de 15-jarige
Brigitte op de cover van het mode -
magazine. De Franse filmregisseur
Marc Allégret ziet de foto’s en kan er
zijn ogen niet van afhouden. Hij belt
de familie Bardot en vraagt of doch-

terlief op auditie mag komen voor zijn
volgende film. Die prent zal uiteinde-
lijk nooit gedraaid worden, maar
 tijdens de auditie ontmoet BB wel
 Roger Vadim, de jonge assistent van
Allégret. Hij is ruim zes jaar ouder dan
Brigitte, maar de twee worden hope-
loos verliefd op elkaar. De prille rela-
tie vindt geen genade in de ogen van
Bardots ouders. Zij zien maar één op-
lossing: Brigitte moet tot haar 21ste
naar een kostschool in Engeland.

 allemaal komen ze het parfum
 opsnuiven dat Brigitte Bardot over het
dorpje heeft gespoten.

Femme fatale
‘Et Dieu... Créa La Femme’ veroorzaakt
een schandaal, wat had u gedacht?
Wanneer bezoekers van Expo ’58 in
Brussel het paviljoen van het Vaticaan
betreden, zien ze dat er twee zalen
zijn: één is gevuld met ‘mirakels’ van
Het Goede. De andere ruimte is
 voorbehouden voor de misdaden van
Het Slechte. In zaal twee, het duivels-
kot, hangt een screenshot uit ‘Et
Dieu...’: het is een beeld waarop te
zien is hoe Bardot de mambo danst.
Na haar doorbraak neemt ze nog een
dertigtal films op waarin ze niet
 zelden als femme fatale gecast wordt.
Terwijl ze met de Duitse miljonair
Gunter Sachs getrouwd is — haar
 derde man — vraagt ze Serge
 Gainsbourg om voor haar «het mooi-
ste liefdesliedje ooit» te schrijven.
Volgens de legende vloeien in één
nacht zowel ‘Je ’t Aime... Moi Non Plus’
— later vooral bekend geraakt in de
versie met Jane Birkin — en ‘Bonnie
And Clyde’ uit zijn pen. «Later, toen we
al geen relatie meer hadden, heeft hij
‘Initials B.B.’ geschreven, de mooiste
liefdesverklaring die ik ooit van een
man heb gekregen», aldus Bardot in
een interview vele jaren later.

Allesbehalve een zonnetje
Hoewel ze aanvankelijk lijkt te
 genieten van haar succes en regel -
matig blootsvoets door de straten van
Saint-Tropez huppelt of in bikini op
het strand ligt, blijkt ze toch ook te
worstelen met de overrompelende
bekendheid. «Als mensen me op
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De wereld van de dolverliefde puber
stort in. Als haar ouders die avond
naar een voorstelling gaan, steekt ze
haar hoofd in de gasoven. Omdat de
voorstelling uiteindelijk afgelast
wordt, komen vader en moeder
 Bardot vroeger naar huis en vinden ze
hun dochter nog net op tijd. Wanneer
ze uit haar coma komt, kan BB haar
vader overtuigen om haar niet naar
Engeland te sturen. Hij bindt in nadat
ze hem plechtig belooft om pas na

haar 18de te trouwen met Vadim. Zo
gezegd, zo gedaan. In 1952 — het jaar
waarin ze voor het eerst te zien is op
het witte doek in ‘Le Trou Normand’ —
stapt ze in het huwelijksbootje.

Van Mick Jagger tot Diana
Nauwelijks vijf jaar later gaat het
 koppel uit elkaar, maar op dat
 moment is Bardot al een interna -
tionale beroemdheid. En dat heeft ze
te danken aan Vadim. In zijn film 
‘Et Dieu... Créa La Femme’ (‘En God...
schiep de vrouw’) uit 1956 speelt ze
Juliette Hardy, een meisje dat de
 mannen het hoofd op hol brengt. In
de openingsscène ligt ze naakt te
 zonnen en ook verderop in de film is
ze één en al zwoele sensualiteit. Alles
straalt een sfeer van hedonisme uit,
waardoor ook het kustplaatsje waar
de film is opgenomen ineens een ron-
kende naam wordt: Saint-Tropez had
al sinds de jaren 20 een mooie reputa-
tie doordat grote namen als Picasso en
Coco Chanel er weleens een koffie of
een coupe champagne kwamen drin-
ken aan de jachthaven, maar dankzij
BB straalt Saint-Trop nu ineens ook
seks uit. Als Mick Jagger in 1971 het
dorpje uitkiest om in een hagelwit
kostuum met zijn Bianca te trouwen,
komt dat door BB. Als prinses Diana in
1997 haar laatste vakantie spendeert
in Saint-Tropez — kort voor ze in Parijs
overlijdt — is dat nog steeds te danken
aan het mondaine imago dat BB het
dorp heeft gegeven. Van Joan Collins
over George Michael tot Beyoncé:

REGELMATIG HUPPELDE
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BB in ‘Et Dieu... Créa La Femme’ uit 1956. Haar personage
brengt mannen het hoofd op hol en het kustplaatsje waar 

de film is gedraaid wordt plots een ronkende naam.

Golf van Saint-Tropez

La Madrague,
villa Brigitte Bardot

Le Moulin des Graniers,
villa Gert Verhulst

God schiep de v

BB schiep

Saint-Trope

La Madrague, de kustvilla 
waar het Franse icoon 
al sinds 1958 woont.

SAINT-TROPEZ

FRANKRIJK

Wie Saint-Tropez zegt, zegt Brigitte Bardot. Het

voormalige Franse sekssymbool zette het dorp in

de jaren 50 en 60 op de internationale kaart. Toen

ze halfweg de jaren 70 het gezelschap van dieren

verkoos boven dat van mensen, trok ze zich terug

op La Madrague, haar domein langs de kust. Daar

leeft ze vandaag, op haar 86ste, nog steeds. 

Samen met tien honden, twintig katten 

en haar vierde echtgenoot. 

Portret van een icoon.
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In 1960 op een strand in Saint-Tropez.


