
EXTRA VRIJE TIJD & CULTUUR
‘Mijn dochter zou een goeie
Griek aan de haak moeten slaan’
John Aniston (echte naam: Yannis Anas-
tassakis) denkt dat zijn dochter Jennifer 
het best terugkeert naar haar Griekse roots

Vandaag precies een jaar gele-
den overleed Bobbejaan Schoe-
pen, de dag na zijn 85ste verjaar-
dag, aan een hartstilstand. ‘We
hadden zijn verjaardag nog met
de hele familie gevierd’, vertelt
de echtgenote van Bobbejaan,
Josee. ‘We hadden een grote,
mooie ballon aan zijn ziekenbed
gehangen en mijn kinderen lie-
pen af en aan om hem geluk te
wensen. Samen met mijn jong-
ste zoon, Tom, bleef ik nog tot ’s
avonds bij Bob.’
‘Op een bepaald moment zag ik
dat hij somber werd en ik zei:
Bob, je bent zo vies gezind; dat ben
je toch nooit? Wij zijn toch altijd
mensen geweest die de bladzijde
omkeren? Daarop antwoordde
hij: Ja, maar ik heb geen bladzij-
de meer om te keren. En ’s ande-
rendaags, toen ik in het zie-
kenhuis arriveerde, kwam de
verpleegster me al tegemoet:
Bob was er niet meer. Ik was
niet bij hem toen hij overleed,
jammer.’

Documentaire
Ook Tom Schoepen bewaart
een heel intense herinnering
aan het afscheid van zijn va-
der. ‘Mijn moeder was die
avond al naar buiten gegaan
toen hij me nog even te-
rugriep. Ons ma..., zo be-
gon hij. Toen ik hem
vroeg wat er met ons
ma was, zei hij: Ons
ma is de beste, ge kunt
geen betere vinden.
Dat waren zijn
laatste woorden
tegen mij en
het mooie is
dat ik ze
heb kunnen
filmen. De laatste
vier, vijf jaar van mijn va-
ders leven heb ik hem regelma-
tig gefilmd. Ook die laatste
avond. Met dat materiaal maak
ik ooit een documentaire, maar
nu wil ik eerst even genieten van
dit boek.’
Dat boek, dat simpelweg Bobbe-

jaan heet, vertelt het levensver-
haal van zanger en ras-
entertainer Bobbe- jaan
Schoepen vooral
aan de hand van
een schat aan
onuitgege-
ven foto-
materiaal.
‘Zijn archief
bevat tien-
duizenden
documenten,
maar voor dit
boek hebben we
2.750 foto’s, 1.200
brieven en arti-
kels, 250 pla-
ten-

hoezen en 180 partituren
gescand. Het was een hels
karwei waar ik maanden-
lang dag en nacht mee be-
zig ben geweest, maar het

was het meer dan waard.
Niet alleen omdat die man
mijn vader was, maar ook
omdat hij me grenzeloos
fascineerde als artiest. Emo-
tioneel was het nochtans

niet makkelijk dit
boek te schrijven.
Het was een ge-
vecht, want ter-
wijl ik er mee be-
zig was, moest ik
ook nog door het
rouwproces.’
Ook Josee, de

echtgenote van
Bobbejaan,
moest het
verlies van
haar

man verwerken, maar het ver-
schijnen van het boek geeft haar
naar eigen zeggen een gevoel van
voldaanheid. ‘Bob is nu waar hij
moest zijn. Het leven is eindig
voor iedereen en hij wist dat
ook. Hij heeft daar
nooit een pro-
bleem van ge-
maakt. Met dit
boek ben ik
heel blij, het is
het ultieme
eerbetoon. Zo-
als ik daarnet te-
gen Tom heb ge-
zegd: Onze pa zou
fier op u ge-

weest zijn.’
Bij de presentatie van het boek,
in de Horseshoe Saloon van
Bobbejaanland, vertolkte onder
anderen Bobbejaans kleindoch-
ter Femke een liedje van haar

grootvader. Verschillen-
de bekende Vlamin-

gen waren naar het
Kempense Licht-
aart afgezakt, zo-
als Lynn Wesen-
beeck, Leen De-
maré, Luc Caals,

Roland en Jan De
Smet, die op Bob-

bejaans begrafenis een
lied zong.

‘Hij was mijn held’
Ook artiesten die met Bob-

bejaan hebben samenge-
werkt, tekenden pre-

sent. Liliane
Saint-Pierre

bijvoor-
beeld. ‘Het
moet 1976
zijn geweest
toen Bobbe-
jaan ervoor
heeft ge-

zorgd dat ik
niet uit de
showbusi-
ness ben ge-
stapt. Ik had
het allemaal

een beetje
gezien en
overwoog

te stoppen,
maar toen

haalde hij me
naar Bobbejaanland. Dat
jaar heb ik er een heel sei-
zoen opgetreden. Zo leer-
de ik hem ook goed ken-
nen. Bobbejaan stond op
en ging slapen met mu-
ziek. Hij ademde, hij at en

TOM SCHOEPEN STELT BOEK OVER ZIJN VADER VOOR IN BOBBEJAANLAND

‘Ons ma is de beste, ge kunt geen betere vinden.’
Met die woorden nam Bobbejaan Schoepen één
jaar geleden afscheid van zijn jongste zoon Tom
én van het leven. Het is meteen ook een van de
zinnen waarmee Tom Schoepen het boek afsluit
dat hij over zijn vader heeft geschreven. Het
werd gisteren voorgesteld in aanwezigheid van
een rist vrienden en bekende Vlamingen.
JO DE RUYCK

Weduwe Josee tegen
zoon Tom Schoepen:
‘Onze pa zou fier op u
geweest zijn.’ ©blg

‘Ik heb Bobbejaans
laatste woorden gefilmd’
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Liliane St. Pierre, Paul Michiels en Will Ferdy koesteren hun herinneringen aan Bobbejaan.
©gbr, was,jdm

©vpa

EMOTIONEEL WAS DIT
BOEK EEN GEVECHT.
TERWIJL IK ER MEE
BEZIG WAS, MOEST IK
OOK NOG DOOR HET
ROUWPROCES

Tom Schoepen, 
jongste zoon van Bobbejaan
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Iedereen heeft wel een klassieker die hij koestert. Muziek die je vanaf de 
eerste noot terugbrengt naar een groots moment. Muziek die je blijft
raken, en die nog niks van zijn frisheid en sprankeling heeft verloren. 
Herontdek bij Nostalgie de muziek van de jaren ’70, ’80 en ’90 die je ook
vandaag nog aan het zingen krijgt. Nostalgie, What a feeling!

Niks dan classics.

U dacht dat Marco Borsato nog snel wat
ging shoppen op de Meir of samen met de
kindjes een uitstapje naar de Zoo had ge-
pland? Niets van. De Nederlander leeft in
opperste concentratie naar zijn Belgische
première toe.
Vanochtend om acht uur belt de wekdienst
van zijn Antwerpse hotel. Na het ontbijt
wordt er wat gesport, gelopen of gezwom-
men. En van dan af is het aftellen naar het
concert. Na de lunch trekt Borsato bijna on-
middellijk naar het Sportpaleis. Na een ver-
gadering met de productieploeg en een ont-
moeting met enkele fans gaat hij nog een
keer langs bij de zangcoach.
Borsato stapt niet met een overvolle maag
op het podium. Een slaatje met een klein
stukje kip is het enige wat hij een paar uur
voor de show naar binnen werkt. Vlak voor
het optreden trekt hij zich, na de traditione-
le high five met de muzikanten, terug in zijn
kleedkamer om zich helemaal te kunnen
focussen. Pas tien minuten voor de eerste
noot komt hij weer naar buiten, om samen
met de hele ploeg naar het podium te wan-
delen. (JCD)

Borsato klaar voor Sportpaleis
Nog enkele uren is Marco Borsato verwij-
derd van het eerste van vijf zo goed als
uitverkochte ‘3 dimensies’-concerten.
Voor hij zijn eerste noot lost in het Sport-
paleis, bestaat zijn dag in Antwerpen
vooral uit sporten en rusten.

Marco Borsato: eerst naar de zangcoach, dan het
podium op. ©gm
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Er zijn nog tickets voor het laatste concert:
www.sportpaleis.be

dronk muziek.’
Ook Will Ferdy (84) stond an-
derhalf seizoen lang op de plan-
ken in het pretpark van de jode-
lende cowboy. ‘Dat was begin de
jaren 70. Het was een heerlijke
maar ook lastige tijd, want we
gaven vijf tot zes shows per dag.
Josee hield het allemaal strak in
de hand. Bobbejaan was de ar-
tiest, maar Josee is de zaken-
vrouw die hem echt groot heeft
gemaakt. Ik heb trouwens nog
zes maanden op Bobbejaan
moet wachten voor ik als zanger
gelanceerd raakte. Jean Kluger
was in mij geïnteresseerd, maar
hij hield me maandenlang aan
het lijntje omdat hij eerste Bob-
bejaan wou lanceren. Uiteinde-
lijk ben ik met een andere pla-
tenmaatschappij in zee gegaan.’
Paul Michiels koestert vooral
jeugdherinneringen aan Bobbe-
jaan. ‘He was my hero. Ik groeide
op in de jaren vijftig en zestig en
dan kon je niet om Bobbejaan
Schoepen heen. Hij was in veel
opzichten een pionier in Vlaan-
deren. Hij was de man die op het
vliegtuig naar Amerika stapte
en daar ging optreden met de al-
lergrootsten. Daarvoor moest je
in die dagen een hoop lef heb-
ben. Niemand deed dat toen.’ 

Wie was 
Bobbejaan
Schoepen?
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‘Bobbejaan’ van Tom Schoepen
(uitg. Kannibaal, 204 blz., 49 euro)
werd vormgegeven door Stephan
Vanfleteren.

Er is ook een tot 200 stuks
gelimiteerde uitgave van 495 euro.
Die heeft een kaft bekleed met
paardenhuid en bevat een
vinylplaat met onuitgegeven
nummers, een dvd van de
uitvaartplechtigheid en een
gesigneerde print van Stephan
Vanfleteren.

! Geboren als Modest Schoe-
pen op 16 mei 1925 in Boom.
Hij is de zoon van een smid.

! Ontleent zijn artiestenvoor-
naam aan het Zuid-Afri-
kaanse liedje Bobbejaan be-
klim die berg.

! Valt als artiest op omdat hij
buitengewoon goed kan flui-
ten en jodelen.

! Scoort tussen 1955 en 1960
elf nummer één-hits in
Vlaanderen.

! Verkoopt in totaal 5 miljoen
platen.

! Zijn bekendste liedjes zijn ‘k
Zie zo gere mijn duivekot
(1950), De lichtjes van de
Schelde (’52) en Café zonder
bier (’59)

! Treedt met succes op in de
VS. Hij is de eerste Europe-
aan die in de Grand Ole Op-
ry in Nashville speelt.

! Trouwt met José Jongen, met
wie hij vijf kinderen krijgt.

! Stampt in Kasterlee het pret-
park Bobbejaanland uit de
grond. Tot op vandaag een
groot succes.

! In 2004 wordt darmkanker
vastgesteld. Hij overlijdt aan
een hartaanval.


