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Franse flair in de Caraïben

BETOVEREND
ST. BARTH

Parelwitte zandstranden, luxueuze
beachresorts maar ook ongerepte natuur
waaronder ruige rotspartijen en verborgen
baaien. Het Franse eiland St. Barth is een
juweel in de Caraïben. Balletgod Rudolf
Nureyev koos het dan ook geheel vrijwillig
als ballingsoord!
TEKST
TEKST HARMKE
HARMKE KRAAK
KRAAK
FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE ESTHER
ESTHER QUELLE
QUELLE

De jachthaven in
hoofdstad Gustavia.
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inds jaar en dag is het mondaine
St. Barth een hideaway voor de rich
and famous. Oprah Winfrey zou er een
huis hebben en ook balletdanser
Rudolf Nureyev woonde er ooit.
Saint-Barthélemy is de volledige
Franse naam van dit eilandje in de
Caraïben, doorgaans afgekort tot St. Barts of St. Barth.
Het ligt ten zuidoosten van Sint Maarten en behoort
tot de Leeward Islands. Het kleine maar mooie eiland
werd in 1493 ontdekt door Columbus. De Fransen
hadden het enige tijd in bezit. Lodewijk XVI verkocht
het echter aan de Zweden die er bijna een eeuw bleven
(1784 tot 1878), voordat het eiland opnieuw in Franse
handen kwam. St. Barth’s vliegveldje Gustav III alleen
al is bijzonder! De landingsbaan is ultrakort en de
luchthaven ligt tussen hoge heuvels, waardoor je vanaf
de omliggende wegen een panoramisch uitzicht hebt.
Nog een goede reden om langer in de buurt van
de airport te vertoeven is Maya To Go! Het is een
etablissement zonder opsmuk, maar hier drinken we
de beste koffie van het eiland met Franse macarons
erbij. En je kunt er goed eten. Specialiteit is verse vis
zoals de mahi-mahi. Zoals ze zelf zeggen: ‘Maya’s culinary philosophy is
freshness.’ Maya is Het strandhuis van
Rudolf
de ontmoetings- balletdanser
Nureyev.
plek bij uitstek.
Tout St. Barth
maakt hier graag
een tussenstop
op de route van
of naar de luchthaven. Wij raken
bij Maya aan de
praat met modeontwerpster Faby Jaca. Ze heeft haar eigen boetiek op
St. Barth en nodigt ons uit een kijkje te komen nemen.
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Zijden kimono’s

DE JACHTHAVEN
VAN GUSTAVIA
DOET NIET ONDER
VOOR DIE VAN
SAINT-TROPEZ

St. Barth heeft
prachtige baaien.

Faby’s boetiek is gevestigd in Gustavia, de
pittoreske hoofdstad van St. Barth. De huizen
hier hebben nagenoeg allemaal rode daken.
Er is een jachthaven die niet onderdoet voor
die van Monaco of Saint-Tropez en de
stranden en azuurblauwe zee zijn vlakbij. Pal
tegenover de jachthaven zien we al wat chique winkels. Ook in
de straten erachter ontdekken we veel luxe boetiekjes. Bij een
boekhandel aan de Rue de la République bekijken we
koffietafelboeken en glossy fotoboeken over de Caraïben.
Volgens de verkoopster
bestaat het huis waar
balletlegende Nureyev
verbleef nog steeds,
maar is het privéeigendom.

Voor de boetiek van
Faby Jaca dienen we bij
de high-end shoppingmall Les Hauts du Carré
Loungen en lunchen
d’Or te zijn. Ergens
bij Tom Beach Hotel.
tussen Chopard, Hermès
en Cartier vinden we
haar winkel: Lolita Jaca heet de boetiek. Faby Jaca, die oorspronkelijk uit Parijs komt, bedenkt prachtige creaties van zijde
en katoen, die in haar smaakvolle shop annex showroom goed
tot hun recht komen. We zien groene en oranje jurken met
grafische prints, zijden kimono’s en zelfs een jurk gebaseerd op
een Fabergé-ei. Alles is handgemaakt met veel oog voor detail.
Faby ontwerpt alles zelf. Sommige stukken zijn uniek, of
bestaan alleen in limited edition. Vintage Chanel en YSL
verkoopt ze ook.

Rotskust met op de
achtergrond zeilschip
Star Clipper.
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ONGEREPTE
STRANDEN

Natalia Langsdale, CEO
van Bright Creativity
Marketing & PR uit
Monaco, is St. Barth-fan.
Ze houdt vooral van
de ongerepte stranden.
Dit zijn haar favorieten.

PIPPA
MIDDLETON
EN ECHTGENOOT fijne hotel aan deze baai. Iets
ligt – pal aan zee –
JAMES WORDEN verderop
Emeraude Plage, een fraai
met witte suites, villa’s
ER GEREGELD resort
en bungalows. Ook Natalia
Langsdale, eigenares van
GESPOT
Het prestigieuze
Eden Rock Hotel.

Prachtig uitzicht
vanuit Eden
Rock.

Zweedse erfenis

Ons hotel, Tom Beach, ligt aan de Baai van St. Jean aan
de noordkust van St. Barth, op slechts een kwartier rijden met
de auto vanaf hoofdstad Gustavia. De naam is nog een Zweedse
erfenis, net als de bouwstijl van sommige huizen in de
hoofdplaats. De beschutte baai van St. Jean ligt hemelsbreed
niet ver van het vliegveld, toch wanen we ons ver van alle
drukte. Het enige wat de nabijheid van de luchthaven verraadt,
zijn de kleine sportvliegtuigjes die af en toe laag boven zee en
strand komen aanscheren. Het is een spectaculair gezicht!
We luieren op de ligbedden van Tom Beach. Om ons heen
liggen surfplanken in het zand, klaar voor gebruik. Ook is het
heerlijk flaneren over het oogverblindende witte zand langs de
vloedlijn en loungeterrassen. Baie de St. Jean blijkt the place to be
voor wie van het goede leven houdt. En hoe je het ook wendt of
keert, het voelt hier als ‘zien en gezien worden’, hoe relaxed de
sfeer verder ook is. We lunchen graag op het loungeterras van
restaurant La Plage van ons ‘eigen’ Tom Beach Hotel. Het is een
komen en gaan in deze strandbar. We opteren voor een salade
met een koel glas wijn, meer hebben we niet nodig bij deze
zomerse temperaturen. Tom Beach is overigens niet het enige
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pr-bureau Bright Creativity,
die we kennen uit Monaco,
is dol op St. Barth. Aan luxe resorts is geen gebrek op het eiland,
maar de mooiste accommodatie wat Natalia betreft is Eden
Rock. Het legendarische (en enorme) hotel ligt aan het eind van
Baie de St. Jean op een rots in zee. Het is eigendom van David
en Jane Matthews, de kersverse schoonouders van Pippa
Middleton. Pippa en echtgenoot James worden er dan ook
geregeld gespot.

Natural pools

De charme van St. Barth is dat het eiland zoveel verschillende
stranden en baaien heeft. Het Caribische oord telt zo’n veertien
stranden met elk hun eigen karakter. Wat ze echter gemeen
Superjachten
in de haven
van Gustavia.

hebben, is het parelwitte zand.
Zo is het ongerepte Lorient 1. Gouverneur Beach: ‘Dit strand is buiten
Beach aan de noordkust een de gebaande paden, weg van alle drukte. Hier
strand waar vooral veel locals vind je de privacy waar je normaal gesproken
komen. Tevens is het een gewel- alleen van kunt dromen. Een ongerept parelwit
dige plek om te surfen. Voor zandstrand aan een glasheldere zee. Pure
snorkelen en zwemmen is Marigot betovering.’
Beach, eveneens aan de noord- 2. Saline Beach: ‘Het meest romantische
kant, de uitgelezen locatie. Dit strand, voor stapelverliefde koppels. Het is echt
strand wordt omzoomd door een juweeltje aan de zuidkust. Kijk niet op van
nudisme hier en daar.’
Palmen rond
kokospalmen. De sfeer is er
Hotel Emeraude
3. Colombier Beach: ‘Het meest afgelegen
sereen en het water kristalhelder. en ongerepte van alle stranden op St. Barth.
Plage in Baie
de St. Jean.
Wij zoeken echter de ‘wildere’ Het duurt even voordat je er bent, maar de
kant van St. Barth op en maken schildpadden en het 360 graden-uitzicht zijn
we langs de jachthaven. De luxejachten liggen er,
een autorit via het binnenland de ultieme beloning van de mooie lange
net als in Monaco, zij aan zij te blinken in de
naar de zuidoostkust, in de buurt wandeling ernaartoe.’
zon. Van de veronderstelde snobistische reputatie
van Grand Fond. Een van de 4. Shell Beach: ‘Zoals de naam al zegt, is dit
van St. Barth merken we vrijwel niets. Iedereen
charmes van dit gebied zijn de strand bedekt met schelpen. Het is vooral een
natural pools: natuurlijke baden fantastische plek om van de kliffen in het kalme die we spreken is even vriendelijk. Een opvallende winkel in de buurt van de jachthaven van
tussen de rotsen waarin je kunt water te duiken.’
Gustavia is French Indies Design met kaarsen
zwemmen. Washing machine is
de term waarmee de locals deze baden aanduiden. Het is er van Tom Dixon, kussens van Hay en loungemeubelen van
onwaarschijnlijk mooi en fotogeniek. De mondaine kant van Dedon. Het is de winkel van interieurontwerpster Karine BruSt. Barth lijkt even mijlenver weg. Hier wanen we ons echt in neel. Met enige zelfspot noemt ze zichzelf een ‘deco victim of
de wildernis! Nog iets verderop, in het zuidoostelijke puntje fashion’. Net als Faby Jaca begon ook deze Française haar carrivan het eiland, ligt Toiny Beach. De kust is er ruig en rotsachtig ère in Parijs. Ze verhuisde naar St. Barth om zich toe te leggen
en er waait een stevige wind. Het woelige water is een uitda- op interieurdesign. Met succes. Ach, dan zijn wij wel weer toe
ging voor de kitesurfers. Hier, op deze ‘eenzame’ plek, treffen aan een terrasje... Voor een citroenmeringuetaartje. En een glas
we dan eindelijk het simpele houten huisje van Nureyev, champagne. De Franse joie de vivre is niet alleen alom aanwezig
de Russische balletdanser die samen met Margot Fonteyn op St. Barth, ze is ook prettig besmettelijk. À la vôtre!
furore maakte bij het Royal Ballet in Londen. Op St. Barth trok
hij zich terug. ‘Maison Noureev’ staat er op een bordje. ‘Je ne
Star
ZEILEN IN
suis pas fait pour vivre en société: c’est artificiel - Rudoph Noureev’, lees
Clipper.
DE CARAÏBEN
ik op de buitenmuur van dit strandhuis uit de jaren 50. ‘Ik ben
Een manier om St. Barth te bezoeken
niet geschikt om te leven in de maatschappij; ze is kunstmatig’.
is via een luxueuze zeilcruise in de
Op het teakhouten plateau oefende hij zijn danspassen, met
Caraïben met Star Clippers. De vloot
uitzicht op de oceaan.

Zondagse picknick

En dan is er nog Colombier Beach, in het noordwestelijke
puntje van het eiland. De bijnaam is Rockefeller’s Beach, aangezien de befaamde bankier David Rockefeller – hij overleed in
maart 2017 – hier huizen bezat. Tegenwoordig is Colombier
een geliefde plek voor een zondagse picknick. Dat laatste zetten
we op onze to do-list voor deze week. Terug in Gustavia slenteren

van deze rederij bestaat uit drie
schepen: de Royal Clipper (227
passagiers), Star Clipper en Star Flyer
(beide 170 passagiers). De comfortabele tall ships zijn voorzien van alle
gemakken. De route start op Sint
Maarten en voert via eilanden als
Nevis, Dominica en Guadeloupe naar
St. Barth. De tocht eindigt weer op Sint
Maarten. starclippers.com
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Plantation.

Tom Beach Hotel Intiem
boetiekhotel met mooi gestylede
kamers, aan het strand van
St. Jean aan een van de
mooiste baaien van St. Barth.
tombeach.com
■ Hotel Emeraude Plage
Eveneens in Baie de St. Jean ligt
dit chique beachresort. Wit zet
hier de toon. Frisse moderne
kamers, villa’s en bungalows met
een fantastische ligging vlak aan
zee. emeraudeplage.com
■ Le Sereno Spahotel aan het
strand van Grand Cul-de-Sac met
36 suites en 3 villa’s. Niemand
minder dan Christian Liaigre
boog zich over het design. Luxe
en eenvoud gaan hier hand in
hand. serenohotels.com
■ Le Guanahani Topresort dat
een samenwerking aanging met
de bekende graffiti-artist JonOne
Volop café’sen beeldhouwer Richard Orlinski.
in La Ronda.leguanahani.com
■ Eden Rock Een van de
mooiste hotels van St. Barth met
veel privacy. Het ligt iets voorbij
St. Jean aan het parelwitte strand
van Eden Rock.
edenrockhotel.com
■

ETEN &
DRINKEN

■ Maya’s To Go Koffiebar en
meetingpoint dicht bij de luchthaven. Koffie, eclairs, verse sapjes
en goed eten. Les Galeries du
Commerce, mayastogo.com
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SHOPPEN

■ Les Hauts du Carré d’Or
Chique shoppingmall in Gustavia
met onder meer Chopard,
Hermès, Cartier en lokale
high-end boetiekjes zoals
Lolita Jaca.

Modeboetiek
Lolita Jaca.

Designer
Faby Jaca
bij Maya’s
To Go.

■ Le Toiny Chic restaurant
met oesterbar en mediterrane
keuken. Het onderging in
2015 een complete restyling in
natuurlijke tinten. Toiny Beach,
letoiny.com
■ Shellona Regelrechte hotspot
met een welkome atmosfeer.
Mooi gelegen aan Shell Beach
met spectaculair uitzicht op de
Caraïbische Zee.
shellonabeach.com

CLUBBING

Modjo Bruisende loungeen cocktailbar in de baai van

■

Vliegen naar St. Barth kan via Sint
Maarten (9 uur). KLM vliegt rechtstreeks op Philipsburg. Vanaf Sint
Maarten is het dan nog een zeer korte
vlucht (met Winair 15 minuten) naar St.
Barth. Ook per boot is de oversteek
vanaf Sint Maarten mogelijk. Er varen
dagelijks tal van veerboten, catamarans en zeilboten naar St. Barth.
klm.nl, greatbayferry.com

■ Lolita Jaca: boetiek van
ontwerpster Faby Jaca. Fleurige
zomerse mode met grafisch
design en invloeden uit India. Les
Hauts du Carré d’Or, lolitajaca.com
■ French Indies Design (FID)
Eigenaresse is interieurontwerpster Karine Bruneel. Meubels,
lampen, plaids en kussens van
merken als Artemide, Dedon,
Foscarini, Hay en Tom Dixon.
Le Brigantin, Rue Jeanne d’Arc,
frenchindiesdesign.fr
■ Vanita Rosa: Het begon
allemaal op St. Barth, nu zijn er
vestigingen wereldwijd. Elegante
(bad)mode met een bohemien
touch. vanitarosa.com
■ La Case Aux Livres Heerlijke
boekwinkel; van romans en
kookboeken tot de mooiste
koffietafelboeken. Ook de
kindercollectie springt in het oog.
Hier ben je uren zoet.
9 Rue de la République Librairie,
Gustavia, lacaseauxlivres.com

KUNST &
CULTUUR

Maison Noureev Het huis
waar balletdanser Rudolf Nureyev
verbleef, ligt aan het strand van
Toiny Beach. Het is zeker een
fotostop waard, al is het huis dan
privé-eigendom. Het interieur is
wel online te bewonderen.
noureev.com
■ Space SBH Moderne galerie
voor schilderkunst en fotografie.
SBH’s missie is internationale
kunstenaars naar St. Barth te
halen om de culturele ontwikkeling van het eiland te stimuleren.
Carré d’Or, Gustavia,
spacegallerystbarth.com
■ Le Musée Territorial de
St. Barthélemy Wisselende
exposities. Zo toonde de Italiaan
Francesco Clemente hier zijn
unieke aquarellen van de
Caraïben. Rue de Pitea,
La Pointe, Gustavia, sbia.fr en
francescoclemente.net
■

WATERSPORT

Scuba diving St. Barth is een
perfecte duikbestemming. Met
de catamaran van duikschool
Plongée Caraibes ga je de zee op
onder professionele begeleiding.
Snorkelen kan natuurlijk ook.
plongee-caraibes.com
■ Kitesurfen Surfen kan onder
meer bij Grand Cul-de-Sac. Ook
voor beginners is dit een goede
locatie: de zee is kalm en het
water turkoois. saintbarthkite.com
■

MET DANK AAN: ST- BARTHS.COM, STARCLIPPERS.COM EN ZEETOURS.NL, BEELD: ISTOCK

Adressen
LOGEREN

■ Bonito Dit restaurant is al
jaren en vogue. De keuken is
fusion: Zuid-Amerikaanse
gerechten met Franse flair.
Rue Lubin Brin, Gustavia,
ilovebonito.com
■ La Plage Trendy loungebar
aan het strand van St. Jean en
dé plek voor een goed glas wijn
en verrukkelijke salade. Hoort bij
Tom Beach Hotel. tombeach.com
■ 25 Quarter Street Food van
topkwaliteit en cocktails die je
nergens anders op het eiland
vindt. Hip and happening.
25 Rue de Général de Gaulle,
Gustavia, 25sbh.com

HOE KOM JE ER?

Watersport in
Baie de St. Jean.

St. Jean waar je tot ‘s avonds laat
kunt eten. Centre Vaval, St. Jean,
facebook.com/modjostbarts
■ Baz Bar Legendarische bar
annex sushirestaurant met
livemuziek. De Creoolse naam is
Le Bêtes à Z’Ailes, beest met
vleugels. Aan de werf in Gustavia,
bazbar.com
■ Sky Bar Clubben hoog boven
de haven van Gustavia. Concept:
muziek, cocktails en meer.
2 Rue de Dinzey, Gustavia,
facebook.com/skybarstbarth

St. Barth is een
echte natural
beauty.
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