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Bart Van Loo: “In het middelbaar
deed ik wiskunde. Als jonge gast is
het niet slecht om ondergedom-
peld te worden in iets wat niet je
aanleg is. Ik heb aan die wiskunde
moeten zwoegen en het is me uit-
eindelijk gelukt ook. Maar het is
niet de weg die ik ben ingeslagen.
Het was mijn fantastische leraar
Frans die de schatkist van de Fran-
se cultuur op een kier heeft gezet.
Et je suis tombé dedans. Een beetje
zoals Obelix in de toverdrank. Hij
was mijn wegwijzer en hebben niet
alle mensen wegwijzers nodig?
Hoewel dat niet mijn directe be-
doeling was zijn mijn boeken op
een bepaalde manier ook wegwij-
zers. Mensen kunnen het als een
leidraad zien om te lezen, op reis te
gaan of om muziek te leren ken-
nen.”

Je hebt ook zelf lesgegeven.
“Ik heb jaren met goesting lesgege-
ven. Tot mijn lichaam stop zei.
Een combinatie van liefdesver-
driet en een burn-out hielden mij
aan de kant. Toen ik terug moest,
heb ik de sprong gewaagd. Ik wilde
van mijn pen leven. Ineens had ik
veel tijd om te schrijven. Op korte
tijd schreef ik enkele boeken, al
was het financieel ook een aantal
jaar overleven. In mijn boeken
probeer ik literatuur op een alter-
natieve manier voor te stellen: rei-
zen en lezen, eten en lezen, vrijen
en lezen. De trein is voor mij echt
vertrokken toen mijn uitgever be-

sliste om die eerste drie boeken te
bundelen in een trilogie.”

Je zette ook de stap naar het podi-
um.
“Ik geloof dat zoiets organisch
moet groeien. Tien jaar geleden
had ik dat niet gedurfd. Mijn eerste
stappen zette ik vijftien jaar gele-
den toen een bibliotheek me vroeg
om enkele avonden over de ne-
gentiende eeuwse Franse litera-
tuur te komen praten. Aan die syl-
labus heb ik ruim een jaar gewerkt.
Daarna mocht ik hetzelfde doen
over de twintigste eeuw. Twee jaar
heb ik alles gelezen: Proust, Céli-

ne,... Onbetaalbaar! Het is de basis
waarop mijn boeken staan. De
kennis heb ik toen opgedaan,
daarna kon ik ermee jongleren om
iets origineels te doen. Van spre-
ken over boeken ging het over
naar causerieën. En dan kwam Vi-
talski op mijn pad, een echt podi-
umbeest. Samen brachten we Oot
Kwisien Literair. Van hem heb ik
veel geleerd en opgepikt. We zijn
in die periode echte vrienden ge-
worden. Samen op het podium
staan, dat is fantastisch.”

En dan kwam ook de televisie
aankloppen.
“Het was nooit mijn ambitie om
een mediafiguur te worden. De

Laatste Show belde en ik vond het
ongelofelijk tof dat ik over de on-
derwerpen uit mijn boeken mocht
gaan praten. Net die avond was ik
in vorm, zaten er ongelofelijke gas-
ten en hing er een vibe. Achteraf
zei Michiel Devlieger me: 'Bart,
kunnen we die Frankrijktrilogie
niet rubriceren?' Wat we in tien de-
len gedaan hebben. Het straffe is
dat de geschiedenis zich daarna
herhaald heeft. Toen Chanson Il-
lustrée uitkwam, mocht ik dat
gaan voorstellen in De Wereld
Draait Door bij Matthijs van
Nieuwkerk. En ook daar mocht ik
terugkomen. Geweldig als zoiets
op je pad komt. En dan kwam er
nog God in Frankrijk met Karl
Vannieuwkerke. Alles wat ik
daarvoor deed, was voor een be-
perkt publiek. God in Frankrijk
ging veel verder. Wie weet lezen
de kijkers uiteindelijk ook wel een
boek of komen ze eens naar een
voorstelling. Intussen ben ik ook
gevraagd om aan een zangwed-
strijd deel te nemen. Dat doe ik
niet, er zijn grenzen. Ik wil niet be-
kend zijn om bekend te zijn. Zo-
lang ze mij op televisie vragen om
culturele of francofiele redenen,
dan klopt het plaatje. Mijn leven is
de afgelopen twee jaar enorm ver-
anderd. Ik wens het iedereen toe
die met passie en zin zijn verhaal
probeert te brengen.

(VADE/foto’s EVJA)

Info: www.bartvanloo.info

BART VAN LOO EN ZIJN

LIEFDE VOOR FRANKRIJK

“Zoals Obelix in de toverdrank”
ANTWERPEN - Bart Van Loo weet als geen ander zijn liefde voor Frankrijk door te geven. Zijn ge-
prezen Frankrijktrilogie ging als zoete broodjes over de toonbank en ook Chanson, een gezongen
geschiedenis van Frankrijk gaat diezelfde weg op. In het voorjaar volgt Une Belle Histoire, de thea-
tertournee met Eddy et les Vedettes . En dan te weten dat Bart eigenlijk was voorbestemd om inge-
nieur te worden.

“Ik heb veel van 

Vitalski geleerd”

ANTWERPEN - Bart Van Loo woonde
twintig jaar lang fulltime in Antwerpen.
Intussen is hij verhuisd naar het West-
Vlaamse Moorsele, samen met zijn Franse
vriendin Coraline. 
Mist hij Antwerpen dan niet verschrik-
kelijk? “Helemaal niet. Ik heb namelijk
nog een kleine studio in hartje Antwer-
pen waar ik na repetities, optredens of ge-
woon voor de gezelligheid nog vaak ver-
toef. Ik hou van Antwerpen en heb er al-
tijd ongelofelijk graag gewoond. Maar nu
ben ik in Moorsele ook op een fantasti-
sche plek terechtgekomen.”
“Ik zit er werkelijk in de natuur en het is er
rustig. Een plek om echt op adem te ko-
men. Op die manier heb ik een voet in de
stad en een lijf in het groen. Een goede
combinatie. Terugkeren naar Antwer-
pen is dan ook niet aan de orde, ik ben er
namelijk helemaal niet weg.” 

(VADE)

Voet in de stad
en lijf in het groen

ANTWERPEN - Bart Van Loo schreef met Chan-
son een alternatieve geschiedenis van Frankrijk aan
de hand van de bekendste chansons. Eddy et Les Ve-
dettes groeiden de voorbije jaren uit tot dé vertol-
kers van swingende Franse muziek. De vonk sprong
over en in het voorjaar is er hun gezamenlijke thea-
tershow. Zanger Frank Mercelis en Bart vertellen
meer.
Bart Van Loo: Iemand had me getipt om naar Eddy
et Les Vedettes te gaan kijken. Wat ik daar zag, char-
meerde me. Chanson wordt vaak geassocieerd met
oudere mensen, terwijl zij het tegenovergesteld zijn.
Jonge gasten, strak in het pak, een gezonde hoek af
maar toch respectvol en met swing.
Frank Mercelis: We spraken af en de klik was er. Al
snel beslisten we om samen iets te gaan doen.

Wat mogen mensen verwachten?
Bart: “In mijn boeken vertel ik stukken Franse en Europese geschie-
denis aan de hand van Franse chansons. Dat is wat we ook in deze
voorstelling zullen doen. Het mag geen plaatje bij een praatje wor-
den of een praatje bij een plaatje. We willen dat het één organisch
geheel wordt: woord en muziek.”

Frank: “Het wordt een echte chansontrip. Hope-
lijk gaan de mensen achteraf naar huis en zinde-
ren de nummers nog weken na.”

Hoe zijn jullie aan deze show begonnen?
Bart: “Ik had een soort lijn in mijn hoofd waarop
we hebben voortgeborduurd. Ongelofelijk wat
die muzikanten kunnen.”
Frank: “Nochtans was dit voor ons ook nieuw.
Normaal spelen we een concert en verdwijnen
we in de muziek. Met Chanson spelen we korte
stukken. Het is een uitdaging om daarin de juiste
spanningsboog te krijgen. Dat we als muzikanten
al vier jaar samenspelen, heeft ons geholpen. We
kennen elkaar door en door.”

Wat volgt er na de tournee?
Frank: “Ik ben aan een eigen album aan het wer-

ken. Erg spannend, een nieuw hoofdstuk. Ik hoop tegen volgend
jaar met mijn debuutplaat te kunnen optreden.”
Bart: “Napoleon. Ik ben aan het schrijven. Tegen december vol-
gend jaar moet het boek er zijn.” (VADE/foto’s EVJA)
Info: www.eddyetlesvedettes

Op tour met Franse chansons 


