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‘Belpop Bonanza’ is niet je eerste
boek over dit onderwerp. Waarin
verschilt dit van ‘Belpop – De
eerste 50 jaar?’
In dat boek bracht ik vooral grote
stukken, lappen tekst van dertig,
veertig pagina’s. In het nieuwe
boek, dat opnieuw vormgegeven
werd door Ever Meulen en daarmee
in de lijn ligt van zijn voorganger, is
een soort vervolg, in die zin dat het
kortere verhalen brengt, vaak verge-
ten anekdotes over artiesten die, in
het geval van de generatie van de ja-
ren zestig, stilaan aan het verdwij-
nen is. Het was in sommige gevallen
een beetje nu of nooit om ze nog te
spreken. 

Wat was behalve leeftijd nog een
selectie om iemand op te nemen in
het boek? dEUS komt bijvoor-
beeld aan bod, Evil Superstars
niet, terwijl daar ook een schat aan
verhalen zit.
Het was een beetje afwegen. Te
nieuwe recente artiesten kan je nog
niet echt brengen. Rond Mauro valt
inderdaad wel al iets te doen. Dat is
misschien iets voor een vervolg,
want ik zou gerust nog twee boeken
kunnen uitbrengen, zoveel materi-
aal is er beschikbaar. 

Altijd maar Belpop: hoe hou je het
voor jezelf plezant?
Door telkens nieuwe ontdekkingen

te doen. We werken nu ook aan een
tv-programma en het is onwaar-
schijnlijk wat in het archief van de
openbare omroep te vinden is. Jimi
Hendrix is bijvoorbeeld slechts één
keer in België geweest, maar bij de
RTBF liggen zowaar opnames van
hem terwijl hij in het Zoniënwoud
gitaar staat te spelen. En zo blijf je
telkens op nieuwe, boeiende dingen
botsen.
Het is een beetje het nieuwe ge-
schiedschrijven: zoals vroeger de
heemkundige kring met postkaarten

het verleden zichtbaar maakte, zo
doen we dat met Belpop Bonanza
een beetje met muziek: daarom bij-
voorbeeld de vele platenhoesjes in
het boek. Je herkent daarin, en in de
muziek, een stukje Belgische ge-
schiedenis.

Kleine frustratie tijdens het lezen
van het boek: dat doe je best met
YouTube binnen handbereik: veel
van de nummers, zoals de vergeten
parel ‘Move’ van Jess & James,
zijn nergens anders te vinden. 

Dat is een pertinente opmerking en
we gaan proberen daar iets aan te
doen. Op NEWS-records zijn recent
al platen zoals Funky Chicken ver-
schenen, die een aantal vergeten
nummers opnieuw naar de opper-
vlakte gebracht hebben en waar
weldra een driedubbele Belpop Bo-
nanza-cd verschijnt. Daarnaast
gaan we onder hun vleugels een
eigen Belpop Bonanza-sublabel op-
richten.

Rond Jess & James willen we zelfs
nog iets meer doen: die mannen le-
ven nog, maar zijn een heel andere
richtig uitgegaan: ze spelen nu fado.
We hopen echter een Radio 1-sessie
in elkaar te steken met hun vroegere
popnummers. Q (jv)

Info: www.belpopbonanza.be

JAN DELVAUX
DE VLAAMS-BRABANDER VAN DEZE WEEK
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“Je blijft op boeiende dingen botsen”
De Belpop Bonanza-trein gaat opnieuw aan het rollen. Vanaf 30 november doen kenners Jan Del-
vaux en Jimmy Dewit de podia aan om Belgische popverhalen te vertellen. En vanaf 13 november
ligt van de hand van Delvaux het boek Belpop Bonanza in de winkel: bijna 300 pagina’s anekdotes
en beelden uit de rijke popgeschiedenis.

“Ik zou gerust
nog twee 

boeken 
kunnen 

uitbrengen.”
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PEFC-gerecycleerd

Het papier van deze
krant komt uit 
gerecycleerde en 
gecontroleerde bronnen

www.pefc.be

Info- en noodnummers
DOKTERS 1733   APOTHEKERS Algemeen oproepnummer 0903 99 000 (€ 1,50/min.) tussen 22 en 9 uur of via www.apotheek.be   TANDARTS Wachtdienst VVT tandartsen op 0903 39 969 
(€ 1,50/min.) (op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur). Zie ook www.tandarts.be   DIERENARTSEN Zoek uw dierenarts via mijndierenarts.be   INFO- EN NOODNUMMERS Tele-Onthaal 106 Antigif-
centrum 070 245 245, Zelfmoordpreventie: 1813 - www.zelfmoordlijn1813.be, AA (Anonieme Alcoholisten) 03 239 14 15 (24 u. beschikbaar), Awel 102, Gasreuk 0800 65 065, Brandwondencentrum Gent: 09 332 34 90,
Leuven: 016 34 87 50, Neder-over-Heembeek: 02 268 62 00, CO-foon 0800 9 777 6, Ambulance 112, Brandweer 112, Federale Politie 101, Child Focus 116 000, Dopinglijn: www.dopinglijn.be, Info Vlaamse overheid:
1700, Vlaams Meldpunt Misbruik, Geweld en Kindermishandeling: 1712 - www.1712.be, Europees noodoproepnummer 112, Card Stop 070 344 344, Druglijn 078 15 10 20, Rode Kruis - Vlaanderen 105, Farafoon 
(bij ongeplande zwangerschap): 016 38 69 50 - www.faranet.be, Thuisverpleging: 0800 20 302 (24/24), Opvoedingslijn 078 15 00 10, Kinder- en jongerentelefoon (Awel): 102 of brievenbus@awel.be 
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Reisfamilie Carlier

Luikerstwg. 62 • St-Truiden • tel. 011 705 500 • meer info: www.deblauwevogel.be
DB446093J7

2 afreisdata 2018
zondagen:
28 januari & 18 februari

¤2.375

8 fijne dagen:Noors Lapland 
&  Lofoten
Bijzonder knappe groepsreis 
naar het hoge Noorden

INFODAG: vrijdag 17 november 2017 om 15u
in het Blauwe Vogel-auditorium. 
Ontdek deze reis tot in de kleinste details samen met noorderlichtexpert
Ruben Weytjens.  (gratis toegang, wel even reserveren, aub)

Inbegrepen: 
• Nederlandstalige gids vanuit Brussel

• vliegreis

• knappe hotels / vol pension

•  alle excursies

begrafenissen – crematies

j. hottat

lange molensstraat 19-21
1800 vilvoorde

tel. 02/251 56 40

begrafenissen.hottat@me.com
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Mediargus 


