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Jan Delvaux blijft bouwen aan zijn Belpopimperium

‘Ik hou van verhalen, 
daar komt het op neer’

J
an Delvaux doet maar één
keer per jaar mee aan een
popquiz,  die  van  zijn
favoriete café. En dat voor
De  Dikke  Delvaux  van

Radio 1, de wandelende Wikipedia
van de Belpop, de man die vragen
heeft bedacht voor Trivial Pursuit.
‘Het fijne aan dingen weten, is niet
het  opsommen  van  weetjes.  Ik
weet  bijvoorbeeld  niet  wie  de
drummer van Balthazar is. Maar ik
ben in mijn nopjes als ik van Bal
thazar een link ontdek naar een fi
guur uit  een ander genre of  tijd
perk, en er zich een verhaal ont
vouwt. Ik hou van verhalen, daar
komt het op neer.’ 

Die  vertelt  hij  straks  weer  in
theaters tijdens de Belpop bonan
za quattrotournee, samen met dj
Bobby Ewing – Jimmy Dewit voor
zijn moeder. ‘Jimmy ziet ook altijd
overal  het  grotere  verhaal,  wat
hem  mijn  beste  sparringpartner
maakt. Hij kan het ook technisch
vertalen, met een geluidje hier en
een stukje video daar. Jimmy ver
telt met zijn vingers, ik met mijn
stem.’

Ondertussen is het Belpopim
perium  stevig  aan  het  uitwaaie
ren.  Na  de  radiorubrieken  en  de
theatertournees  is  er nu ook een
Belpop  bonanzacd.  De  laatste
week van het jaar is Belpop bonan
za tv elke avond op Canvas te zien.
Er is net een Belpop bonanzaboek
uitgekomen, met de verhalen van
Adamo,  Will  Tura  én  Front  242.
‘Wij denken niet in hokjes. Liliane
SaintPierre  en  Front  242  wonen
voor  ons  allemaal  in  dezelfde
straat.’

De plaat kwam er omdat men
sen na de shows vroegen of ze de
fragmenten  uit  de  show  niet  er
gens  volledig  konden  horen.  Het
werd  een  box  met  drie  cd’s:  ‘De
meest markante nummers uit de
vorige  shows  staan  op  de  eerste

twee cd’s, op de derde staan num
mers  en  artiesten  die  aan  bod
komen in Belpop bonanza quattro,
zoals ‘Daydream’ van Wallace Col
lection of de Chakachas.’

Bob Rocky
Er  staan  een  paar  collector’s

items op de plaat, zoals ‘Kili watch’
van The Kiliwax’s, een cover van de
oude Cousinshit die Telex ooit op
beperkte  oplage  uitbracht.  Maar
het moeilijkst te vinden was ‘’t Is
over’,  de  eerste  Nederlandstalige
rocksingle  uit  België,  gemaakt
door  ene  Bob  Rocky.  ‘Bob  Rocky
kwam uit HeistopdenBerg. In de
jaren  70  was  dat  een  muziekme
tropool:  in  dat  dorp  waren
een paar platenfirma’s, een
opnamestudio, een leven
dige  muziekscene.  Maar
die single van Bob Rocky
is  nog  ouder,  uit  1960.
Hij zong met een Engels
accent, omdat die eerste
Belgische  rockers  zo
Amerikaans  mogelijk
wilden  klinken.  Eddy
Wally, die ook een paar
rockabillynummers 
heeft opgenomen, is al
tijd met die Engelse “r”
blijven zingen.’

‘Je denkt dat dingen
die de laatste vijftig jaar

zijn  gemaakt  nog  wel  te  vinden
zijn, maar dat is niet zo. Van Rock
Werchter zijn er bijvoorbeeld twee
edities van wie níémand nog een
affiche  heeft.  De  single  van  Bob
Rocky was uitgebracht bij Mono
pole  Records  van  Leon  Lam
brechts, een producer die begin ja
ren 90 overleden is. Niemand weet
waar die catalogus van Monopole
nu zit.’

Als je met Delvaux praat, zit je
zo op een zijspoor. Hij vertelt dat
Leon  Lambrechts  ook  Silvy
Melody heeft ontdekt. En dat veel
kleinkunstplaten onvindbaar zijn.
‘Weet je dat Siegfried Bracke ooit
een  kleinkunstsingle  heeft  op
genomen met een vriend, als Luk
& Sieg?’

Focussen,  Jan!  Op  welk  num
mer  van  de  cd  ben  je  het  meest

Honderden verhalen heeft Jan Delvaux al 
op de radio verteld over Belpop, maar hij 
heeft er nog over voor een theatertournee,
een boek en een driedubbele compilatie
plaat. ‘Je kunt mensen een uur entertainen
met het verhaal van “Eviva España”.’  
INGE SCHELSTRAETE

Delvaux trekt 
voor de vierde keer 
op theatertournee 
met zijn  ‘Belpop 
bonanza’.  ©  Jef  Boes
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Winnaar van de ECI Literatuurprijs 

Een verdwijnend boerenbestaan, een koloniaal en schuldbeladen verleden 
en in het menselijk hart een rusteloos verlangen naar het onbekende.

‘ Koen Peeters schreef de Grote Congoroman. Het werd een meesterlijk 
doordacht, helder verhaal.’ – HUMO ★★★★

‘ Glashelder bedrijft Peeters in De mensengenezer literaire magie.’  
– de Volkskrant ★★★★★

‘ Een leven dat zo ver van vele lezers af staat en ons toch meeneemt, dat is 
geen sinecure. Dat is groots en dat is literatuur.’ – Ruth Joos, radio 1

KOEN PEETERS
De mensengenezer

trots?  ‘De  Nederlandse  vertaling
van “Dominique” van Soeur Souri
re.  Dat  is  nog  steeds  het  enige
Franstalige  nummer  dat  op
nummer  één heeft  gestaan  in de
Amerikaanse charts. Maar Philips
heeft ook een Nederlandse verta
ling laten maken, door Stan Haag,
een  Nederlandse  radiodj.  Die  is
vreselijk slecht. Een van de songs
heet “Plume de radis”, haar poëti
sche omschrijving voor een “oog
appel”. Dat is vertaald als “Spruitje
radijs”.  Misschien  zetten  we  dat
ooit  nog  op  een  cultcompilatie.’
Op de plaat kunt u alvast genieten
van Zuster Glimlachs ‘Dominiek’.

Jongensdroom 
Funky  chicken,  een  verzame

laar met Belgische dansmuziek uit
de vroege seventies,  leidde zo tot
de comeback van André Brasseur.
Zijn hits  ‘Early bird’ en  ‘The kid’
waren in de jaren 70 in heel Euro
pa bekend als kenwijsjes van de pi
ratenzenders  Radio  Noordzee  en
Veronica.  Brasseurs  Hammond
orgel is heel herkenbaar op ‘What’s
a woman’ van Vaya Con Dios, maar
de man hield zich vooral bezig met
zijn twee discotheken. Sinds twee
jaar maakt hij weer furore op festi
vals, op Pukkelpop bijvoorbeeld.

‘Het is een jongensdroom, je ou
de  helden  weer  bekendmaken’,
zegt Delvaux. ‘Maar je bent wel op
stap met een oude Waal en een in
strument van 250 kilo. Op Pukkel
pop kwamen jonge gasten zoals de
Neveneffecten  vol  ontzag  gedag
zeggen,  maar  André  heeft  geen
idee wie zij zijn. Het is jammer dat

zijn  muziek  nooit  in  een  film  is
gebruikt – als Quentin Tarantino
een nummer van André gebruikt,
is hij weer internationaal vertrok
ken.’

De vijf afleveringen van Belpop
bonanza  tv  worden  opgenomen
in  de  Leuvense  zaal  Corso,  waar
veertigers misschien nog dEUS za
gen optreden. Nu is het een depot
van de Kringwinkel. ‘Ze hebben al
maanden de Belgische platen op
zijgelegd. We maken een tweede
handswinkel waar het programma
wordt  opgenomen,  maar  waar  je
ook  platen  kunt  kopen  of  laten
taxeren.  De  sfeer  moet  die  van
High fidelity worden: twee nerds
die  over  muziek  lullen  met  hun
gasten.’ 

Delvaux  en  Dewit  legden  de
centrale  gasten  –  Liliane  Saint
Pierre,  Marcel  Vanthilt,  Tom
Barman, Jan Paternoster en Lara
Chedraoui – een lijst van honderd
vragen voor, genre: waarom heb
ben The Beatles nooit in België op
getreden? Op elke vraag volgt dan
een filmpje dat ze nu aan het op
nemen zijn. ‘Het omgekeerde van
Alleen Elvis blijft bestaan, waar de
gasten  filmpjes  kiezen.’  (Weetje,
uit het boek: er bestaat een Zuid
Afrikaanse  cover  van  ‘Mia’,  door
ene Stefaan Dixon. Alleen Elvis bly
bestaan!) 

Al  filmend  belandden  ze  bij
Henk Westbroek, zanger van Het
Goede Doel, die geen idee had dat
hun song ‘België’ een soort offici
eus volkslied is in ons land. ‘Dat is
niet zo raar als het lijkt: in Neder
land is het nooit een hit geweest en

Het Goede Doel heeft maar  twee
keer opgetreden in ons land.’ 

Het was niet de eerste keer dat
een  Belpopverhaal  hen  naar
Nederland  leidde.  Delvaux  heeft
ondertussen  genoeg  NederBelgi
sche verhalen: over waarom Vader
Abraham in België kwam wonen,
en waarom Ramses Shaffy en Bou
dewijn de Groot werkten met de
Gentse arrangeur Bert Paige – die
daarom  verhuisde  naar  Hilver
sum.  Het  boekingskantoor  van
Philippe  Geubels  was  geïnteres
seerd: Belpop bonanza steekt vol
gend jaar de grens over onder de
naam Merci, Nederland.

Iemand kent iemand
Zou hij als Fransman een inte

ressanter jachtterrein hebben? ‘Ik
denk  het  niet.  Wij  zijn  klein  en
groot  tegelijk.  Frankrijk  heeft
meer  beroemde  artiesten,  maar
die zitten verder uiteen. De kans
dat  je  daar  een  artiest  uit  een
andere stad leert kennen, is klein,

terwijl je hier al snel iemand kent
die  iemand kent die  je kan voor
stellen  aan  die  artiest.  En  als
iemand  van  ons  een  wereldhit
maakt,  staan  we  daar  nog  altijd
van te kijken. Je kunt mensen een
uur  entertainen  met  het  verhaal
van  “Eviva  España”:  met  de  ge
beurtenissen  in  Catalonië  zie  je
Spanjaarden dat nummer  zingen
op  Het  journaal.  En  ergens  in
Brussel  zit  een mens  van  tachtig
zich  af  te  vragen  wat  er  nu  toch
weer  gebeurt  met  zijn  nummer.
Niet  in een villa  in Beverly Hills,
gewoon een fijne bompa die met
zijn  kleinkinderen  aan  de  piano
zijn  oude  nummers  speelt.  Dat
vind je, denk ik, niet op veel plek
ken.’

‘Belpop  bonanza  quattro’, 
première  30  november,  30CC 
Leuven.  Op  2  december  om  23
uur  op  de  Nacht  van  De 
Standaard.  Boek  en  cd  zijn  nu  uit.
www.belpopbonanza.be

‘Bobby Ewing en 
ik, wij denken 
niet in hokjes. 
Liliane Saint
Pierre en Front 
242 wonen voor 
ons allemaal in 
dezelfde straat’

‘Weet je dat 
Siegfried 
Bracke ooit een 
kleinkunst
single heeft op
genomen met 
een vriend, als 
Luk & Sieg?’

Een cover van het 
Britse magazine 
‘Melody maker’, met de 
Belgische  industrial
band Front 242.  ©  rr

‘Oh my  love’: herkent u kamervoorzitter Siegfried Bracke? En Soeur Sourire als 
Zuster Glimlach?  ©  rr


