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Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de Kortrijkse Discotheek (voor de jongeren = de 

muziekafdeling van de bibliotheek) brachten we al een lijst met 50 hedendaagse klassieke componisten, 

1 per jaar vanaf 1968. Daarna kwam de lijst met Vlaamse schlagers en nu schenken we wat aandacht 

aan de Belgische rock- en pop. Het is alweer een interactieve lijst geworden met aandacht voor soms 

zeldzame beeldfragmenten. 

1968  The Pebbles 

 Seven horses in the sky 

Met ‘Get around’ hadden The Pebbles hun succesformule te pakken. Met de opvolger ‘Seven horses in 

the sky’, deden ze het nog beter. The Pebbles namen hun eerste singles in de studio’s in Parijs op , 

nadien mochten ze zelfs naar Abbey Road in Londen. ‘Seven horses in the sky’ is een song die Bob 

Baelemans, Fred Bekky en Luc Smets in hun vast repetitielokaal hadden geschreven. Fred had met Bob 

al een song  uitgewerkt en flarden daarvan werden in ‘Seven horses in the sky’ verwerkt. Luc kwam op 

de idee van de piano-intro . Voor elk nummer gingen The Pebbles binnen de groep op zoek naar de 

meest geschikte stem en voor dit nummer  bleek dat Luc Smets te zijn. Fred Bekky wou ‘een opvallende’ 

intro geven en kwam aandraven met de idee van een stel op hol geslagen paarden ! 

Het succes bleef niet uit. De 25ste januari 1969 bereikte de single de 5de plaats in de BRT top dertig en 

zou pas na 11 weken uit die hitlijst verdwijnen. Ook  internationaal werd het een buitengewone 

meevaller. The Pebbles zongen zelfs Spanje plat. Vaak verbleven ze daar méér dan twee maanden om al 

hun opdrachten af te kunnen werken. Eén van hun mooiste herinneringen is en blijft hun optreden in de 

Franse muziektempel Olympia waar ze eind jaren zestig samen met Jimi Hendrix op de planken stonden 

Kijk en luister op Youtube 

 

1969  Wallace Collection 

 Daydream 

Op zijn 20ste laat Sylvain Vanholme The Seabirds achter zich en gaat studeren in Brussel. “Daar leerde ik 

nog betere muzikanten kennen en we vormden Sylvester’s Team. Ik wilde er een viool en cello 

bijnemen.” En zo wordt in 1968 The Wallace Collection opgericht, genoemd naar het Londens museum 

nabij platenfirma EMI. De band mag een plaat opnemen in de legendarische studio’s van Abbey Road, 

waar ook The Beatles al hun platen opnamen. De song Daydream wordt een groot succes. “Daydream 

https://www.youtube.com/watch?v=6bwIMQryf6Y


was een klein wonder. De combinatie van pop en klassieke muziek bestond niet. Wij hadden twee 

muzikanten uit het Nationaal Orkest, maar dat was niet zo vanzelfsprekend.” 

Kijk en luister op Youtube 

 

1970  New Inspiration 

 Rainbow (I love you) 

De groep werd opgericht omstreeks het begin van de jaren 60 onder de naam The Black Fellows en deed 

het goed in het Gentse clubcircuit als dansband. Na drie jaar werd de groepsnaam veranderd in New 

Inspiration onder invloed van de nieuwe manager van de groep Jacques Verdonck. Het succes bleef niet 

uit en de debuutsingle I Got a Feeling (1967) werd een hit en een van de favoriete platen van Radio 

Caroline. Ook latere opnames als You Made a Fool of Me (1967), I See No Reason Why (1968), Mister 

Moody (1969) en Happy Charly Madman (1969) werden relatieve hits met een gemiddelde verkoop van 

circa 35.000 stuks. De groep mocht opnames maken in Engeland en enkele songs verschenen op het 

prestigieuze Apple-label van The Beatles. Door vele personeelswissels valt de groep echter omstreeks 

1970 uit elkaar. Kort daarop richtte manager Jacques Verdonck een "nieuwe" New Inspirations met 

spilfiguren Guido Wolfaert en Eddy Vander Linden. De groep boekte enkele nieuwe successen met 

nummers als Rainbow I Love You (1970) en Judy Please (1969), maar weerom vertoont de band 

dezelfde ziekte en doen de vele personeelswissels de band uit elkaar vallen.[ 

Kijk en luister op Youtube 
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1971  Lamp Lazarus & Kris 

 De onverbiddelijke zoener 

Het liedje werd geschreven toen er wekelijks een programma De peulschil liep op de BRT-RADIO, 

Omroep Brabant, waarvan Lamp, Lazerus & Kris (de Bruyne) de scenarioschrijvers & stemacteurs waren. 

Daarnaast diende het nummer tevens als begintune voor het jeugdprogramma De peulschil van Chris 

Van den Durpel op de BRT uit de jaren tachtig. De A-kant van deze single was het populaire liedje De 

onverbiddelijke zoener. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1972  Sharif Dean 

 Do you love me ? 

Sharif Dean (Sharafeddinne Kharroubi) (Casablanca, 14 augustus 1947) werd geboren uit een Franse 

moeder en Algerijnse vader. Als kind verhuisde hij naar Parijs, waar hij in aanraking kwam met de 

moderne muziek. Hij won daar in 1964 de prestigieuze talentenjacht van Radio Monte Carlo. Door deze 

winst kreeg hij heel wat opdrachten in een aantal Duitse nachtclubs. Tussendoor studeerde hij in 

Brussel, waar hij in 1971 een universitaire graad behaalde in filosofie en letterkunde. Daarna richtte hij 

zich volledig op zijn zangcarrière. Met de Belgische producer Jean Huygmans nam hij in 1972 zijn eerste 

single o, Mary-Ann dat geen hit werd. In 1973 lukte het wel. met Do You Love Me?.  

Het werd een internationale hit. 

Kijk en luister op Youtube 
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1973  Ignace 

 More than sympathy 

Ignace komt uit een muzikale Kortrijkse familie en zit al op zijn negende op een muziekschool in Kortrijk 

waar hij o.a. pianoles krijgt van François Glorieux en twee jaar piano afhaspelt in 1 jaar. In 1972 verkiest 

hij op de solotoer te gaan, met nog steeds Erik Marijsse als manager. Daarnaast componeert hij in 

samenwerking met Erik Marijsse voor zichzelf en anderen. Hun eerste compositie voor anderen is "Baby 

baby" voor het duo Nicole & Hugo die er voor België mee naar het Eurovisiesongfestival trekken. 

Anderen voor wie zij liedteksten schrijven zijn onder anderen Rita Deneve en Micha Marah. Zijn eerste 

solohit in België scoort Ignace in 1973 met "More than sympathy", dat ook de Nederlandse hitparades 

bereikt (Veronica top 40). Het is een productie van Roland Kluger.  

Kijk en luister op Youtube 

 

1974 Louisette 

 Zij houdt van vrijen 

In 1972 richt Raymond de groep Louisette op met onder meer Erik Van Neygen. Raymond spoort Erik 

aan de liedjes die hij tot dan toe in het Engels heeft geschreven, te vertalen in het Nederlands. Erik op 

zijn beurt leert Raymond dat het niet altijd verstandig is te pas en te onpas met je eigen mening te 

komen aandraven. Het heeft Raymond een stuk kalmer gemaakt. De eerste opname van Louisette is 

Maria, Maria ik hou van jou. Het is een verjaardagscadeau van vader Nico Gomez voor zijn zoon. De 

single blijkt té vernieuwend voor die tijd en is een flop. Er worden amper drieduizend exemplaren van 

verkocht. De single Zij houdt van vrijen doet het in 1974, ondanks enkele positieve recensies in de 

vakpers, niet goed. Het worden pas later hits. 

Kijk en luister op Youtube 
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1975 Two Man Sound 

 Charlie Brown 

Two Man Sound is een Belgisch trio (met o.a. Lou Deprijck en Sylvain Vanholme) dat in de jaren zeventig 

succes boekte met ritmische nummers op basis van disco, samba en bossa nova. Een grote hit oogstten 

zij met "Charlie Brown" in 1976. Eerder hadden zij in 1971 een hit met Copacabana. Met een medley 

van Braziliaanse sambanummers op een discobeat, de Disco Samba, scoorden zij in de jaren '80 een 

Europese hit. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1976 Pierre Rapsat 

 Judy 

Na in verschillende bands gespeeld te hebben begon hij zijn solocarrière in 1973. In 1976 

vertegenwoordigde hij België op het Eurovisiesongfestival in Den Haag met het lied Judy & Cie. Hij werd 

knap 8e op 18 deelnemers.  

Kijk en luister op Youtube 
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1977 Amadeo 

 Moving like a superstar 

Een van de succesverhalen van de Moeskroense accordeonist Marcel De Keukeleire die producer werd. 

Samen met zijn oud zwemleraar Jean Van Loo maakte hij furore met wereldproducties als ‘De 

vogeltjesdans’ (J.J.Lionel), ‘Born To Be Alive’ (Patrick Hernandez), Brazilia Carnval (Chocolate Boys), 

‘Moving Like A Superstar’ (Amadeo) en ‘Et surtout ne m’oublie pas’ (Crazy Horse). De producties van het 

duo waren samen goed voor een verkoop van 40 miljoen exemplaren. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1978 Lou & The Hollywood Bananas 

 Kingston Kingston 

Lou Deprijck stond aan de wieg van de Belgische popscene in de jaren 1970 en 1980, als zanger maar 

eveneens als muziekproducent. Van zijn composities werden wereldwijd meer dan 20 miljoen 

exemplaren verkocht. Zijn meest bekende wapenfeiten zijn Lou & The Hollywood Bananas, Two Man 

Sound, Plastic Bertrand en Viktor Lazlo. Hij scoorde verscheidene wereldhits. Van de single Disco Samba, 

uitgebracht onder het pseudoniem Two Man Sound, werden alleen al in Mexico 1,2 miljoen exemplaren 

verkocht.  

Kijk en luister op Youtube 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Hernandez
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crazy_Horse_(Belgische_band)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lou_%26_The_Hollywood_Bananas&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Two_Man_Sound
https://nl.wikipedia.org/wiki/Two_Man_Sound
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plastic_Bertrand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Lazlo
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Disco_Samba&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://www.youtube.com/watch?v=WLtnyxTkn74
https://www.youtube.com/watch?v=RMkmUFr16pg


1979 André Bialek 

 La belle gigue 

In 1975 ging de Waal Bialek (° 1947) in Hoeilaart wonen met de liefde van zijn leven. Hij componeerde er 

La Belle Gigue dat later zijn bekendste nummer zou worden. Het lied is een ode aan de eenheid van de 

Belgen. In die periode richtte hij het groepje Bal du Bourgmestre op met enkele bevriende musici. Hij 

nam de plaat Rue de L'arbre Bénit / Gewijde Boomstraat op met Jean Blaute als producer. De plaat is 

genoemd naar de straat waar Charles de Coster, de auteur van Tijl Uilenspiegel, in eenzaamheid stierf. 

In het hele land kreeg deze plaat positieve kritiek. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1980 Red Zebra 

 I can’t live in a living room 

Het nummer was voor het eerst te horen in Humo's Rock Rally van 1980. Later werd het nummer 

opgepikt door radiopresentator Gust De Coster en groeide het uit tot de grootste hit van Red Zebra. Het 

nummer kwam binnen in de 'Back Catalogue Singles' op 18 februari 2012 en verbleef er 7 weken. Het 

piekte op een 10e plaats. Meermaals dook het nummer op in de Tijdloze 100 van Studio Brussel en de 

100 op 1 van Radio 1. in 2013 werd het door Studio Brussel verkozen tot het op vier na beste Belgische 

nummer aller tijden.  

Kijk en luister op Youtube 
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1981  TC Matic 

 Oh la la la 

T.C. Matic was voortgekomen uit het duo Tjens Couter, afgeleid van oprichters Arno Hintjens (zang) en 

Paul Decoutere (gitaar). Laatstgenoemde werd kort na de oprichting vervangen door gitarist Jean-Marie 

Aerts, die samen met Arno de meeste composities voor zijn rekening nam. De initialen T.C. in de nieuwe 

groepsnaam verwijzen naar de samentrekking 'Tjens Couter', het tweede deel refereert aan de 

Servische surrealistische dichter Dušan Matić.T.C. Matic mengde diverse stijlen: new wave, blues, funk, 

hardrock, avant-garde en zelfs Frans chanson. Hun geluid was begin jaren tachtig uniek te noemen en 

had een grote invloed op muzikale tijdgenoten, met name in de Benelux Met Oh La La La! had de groep 

in 1981 een Belgische hit te pakken die ook jaren later nog in discotheken werd gedraaid. Putain Putain, 

afkomstig van de elpee Choco, groeide onder fans uit tot een soort alternatief Europees volkslied. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1982  Arbeid Adelt 

 De dag dat het zonlicht niet meer scheen 

De carrière van John Terra zat in het slop maar de Vlaamse schlagerzanger stond met deze hit in 1981 

zeven weken lang op nummer 1 in de Vlaamse Top Tien, kortom het wordt een monsterhit en een 

ongelooflijke comeback. Compleet gehuld in een new-wave-jasje pakt Marcel Vanthilt samen met zijn 

groep Arbeid Adelt op tekst van Max Alexander en David Salomon iets later uit met een parodie op dat 

nummer. Het succes van de single was deels te verklaren door een mediarelletje met John Terra die 

verkeerdelijk dacht dat Van Thilt hem voor homo uitmaakte. 

Kijk en luister op Youtube 
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1983  Nacht Und nebel 

 Beats of love 

Beats of Love van het gelijknamige album werd in een remix van John Tilly een grote hit in 1984. In 

België en Frankrijk werden er 150.000 exemplaren van verkocht. Patrick Nebel moest z'n succes echter 

volgen vanuit een Zwitsers sanatorium. Toen hij terugkwam bracht de groep het album Victoria uit en 

de nummers Ready To Dance en Victoria 2000 haalden de hitlijsten. Op 15 maart 1986 sloeg het noodlot 

toe en maakte een cocktail van alcohol, pillen en een fatale hartziekte een einde aan het leven van de 

frontzanger, wat meteen ook het einde van de groep betekende.  

Kijk en luister op Youtube 

 

1984  Schmutz 

 Love games 

Schmutz is een Belgische popgroep uit de jaren 80. Hun carrière schoot uit de startblokken toen ze in 

1983 het amateurconcours 'Vacature' van Stichting Breekend en Backstage Muziekmagazine wonnen. 

Schmutz is vooral bekend van hun bescheiden hit Love Games in 1984 van het album Lip Service. Love 

Games groeide naar Belgische normen uit tot een monsterhit met meer dan 100.000 verkochte 

exemplaren en schopte het tot in de hitparades van Nederland, Frankrijk en Spanje ! 

Kijk en luister op Youtube 

 

1985  Luc van Acker 
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 Zanna 

De titel Zanna ontstond eigenlijk per ongeluk toen een technieker op de banden van Luc Van Acker de 

code ZAS -waar de muzikant geheime therapeutische gesprekken op bewaarde- en de naam Anna 

samenvoegde tot Zanna. Pas later kwam Van Acker te weten dat Zanna in Marokko ook als meisjesnaam 

wordt gebruikt. Van Acker en Anna Domino stonden bekend als muzikanten die graag complexe 

arrangementen in elkaar staken. Met een baspartij van één noot en één melodie deden beide 

muzikanten een poging om van Zanna het eenvoudigste nummer ter wereld te maken. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1986  Elisa Waut 

 Four times more 

Ook toen de Brugse popgroep Elisa Waut eind jaren tachtig al een vaste waarde was binnen de Belgische 

popscene, bleef de verwarring bestaan. Voor alle duidelijkheid: Elisa Waut was niet de naam van de 

zangeres, maar van de groep. In 1984 slaagt Elisa Waut erin de gerenommeerde Humo's Rock Rally te 

winnen. Na het debuut 'Growing pain', een mini-lp uit 1985, volgt in 1986 de grote doorbraak met 'Four 

times more' (1986), dat in 1987 op het album Commedia terechtkomt. De doorbraak komt een beetje 

onverwacht voor de Brugse groep, zo blijkt. "Het succes was een overrompeling, en het was allerminst 

onze bedoeling de wereld te veroveren. Creativiteit stond voorop". 

Kijk en luister op Youtube 
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1987  Vaya Con Dios 

 Just a friend of mine 

Na een succesvolle samenwerking van Dani Klein en Willy Lambregt in de band Arbeid Adelt! wordt in 

1986 samen met contrabassist Dirk Schoufs Vaya Con Dios opgericht omdat hun hart bij de jazz, opera 

en zigeunermuziek ligt en het een genre is dat in Brussel nauwelijks bekendheid geniet. In hun eerste 

single Just a friend of mine zijn al Spaanse invloeden te horen. De single wordt een grote hit in Frankrijk 

waar meer dan 300.000 exemplaren worden verkocht 

Kijk en luister op Youtube 

 

1988  The Wolf banes 

 As the bottle runs dry 

Groep van Wimmeke punk en o.a. Lange Polle (later Triggerfinger) die hier gitaar speelt. In 1986 

eindigde de groep op de derde plaats in Humo's Rock Rally, dankzij nummers als (Shit I Love) Barbara 

Carrera en I Only Want To Be With You. Een eerste volwaardig album werd in 1989 uitgebracht in een 

productie van George Kooymans (Golden Earring): Where Is The Party. Dankzij het 'zeemanslied' As The 

Bottle Runs Dry’ was de groep veel op de radio en festivals te horen. 

Kijk en luister op Youtube 
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1989  Technotronic 

 Pump up the jam 

Het nummer, de openingstrack op Pump Up the Jam: The Album ('89), werd een (bijna) wereldwijde 

nummer 1-hit, wat resulteerde in hét Vlaamse verkoopsucces van 3,5 miljoen verkochte exemplaren. 

Zowel in Groot-Brittannië als in de Verenigde Staten bereikte het nummer de tweede plaats in de hitlijst 

en was tevens het eerste house/New Beat-nummer dat mainstream werd. Het nummer behaalde 

driemaal platina. Op het podium stond Felly Kilingi, maar in de studio werd gerapt door de Zaïrese 

Manuela Kamosi (Ya Kid K). Manuela Kamosi is de oudere zus van Karoline Kamosi, die later zelf bekend 

werd onder de naam Leki. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1990  Hugo Matthysen 

 Blankenberge 

In het nummer spreekt/rapt Hugo Matthysen op een hardrock-begeleiding over een vakantie in de 

gelijknamige stad aan de West-Vlaamse kust. Hij vertelt hoe hij er als tiener met zijn vriendin drie weken 

bleef. Het lied behandelt verscheidene clichés over de stad. Het stadsbestuur van Blankenberge was en 

is weinig ingenomen met het nummer; burgemeester Patrick De Klerck meende in 2012 dat het had 

bijgedragen aan het slechte imago van de badplaats. Matthysen zelf ontkende dat hij negatieve 

bedoelingen met het lied had gehad, en wees op regels als Wonderschone stad en Parel aan de kust.  

Kijk en luister op Youtube 
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1991  The Radios 

 She goes nana 

De groep (met Bart Peeters als zanger en de gebroeders Mosuse) behaalde zijn grootste hit met She 

Goes Nana in 1992. Dit werd een nummer 1-hit in Vlaanderen en was ook in Nederland een groot 

succes. Het stond tot 2005 ieder jaar genoteerd in de Nederlandse Top 2000). Oorspronkelijk werd de 

'na-na-na-na' passage gebruikt als invultekst, aangezien de band het nummer ritmisch gezien niet 

volledig in orde kreeg. Na positieve commentaar lanceerde de band het lied toch op deze rudimentaire 

manier, een beslissing die hen geen windeieren heeft gelegd. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1992  Gorki 

 Mia 

Mia was oorspronkelijk de B-kant van een andere single, Soms Vraagt Een Mens Zich Af, die in 1992 

werd uitgebracht en slechts de 98ste plaats in de hitlijsten haalde. Het nummer stond ook op hun 

debuutplaat Gorky. Ondanks de slechte start werd het lied doorheen de jaren steeds populairder bij 

fans. In de jaarlijkse Tijdloze 100 van Studio Brussel, waarin luisteraars hun favoriete nummers kunnen 

stemmen, steeg Mia elk jaar wat hoger. In 2003 werd Mia ineens in gans Vlaanderen gedraaid en een 

publieksfavoriet. Luc De Vos was tijdens deze periode ook geregeld te gast in allerlei 

televisieprogramma's waar hij ook vaak live optrad en het nummer vertolkte. Hierdoor bereikte zijn 

muziek een groter publiek en werd Mia op korte tijd immens populair. In diverse Vlaamse Top 100-

eindejaarslijsten van 100 favoriete singles (de Tijdloze 100 op Studio Brussel, 100 op 1 bij Radio 1) 

eindigde Mia sindsdien steevast in de Top 5 en regelmatig zelfs op nr. 1.  

Kijk en luister op Youtube 

https://nl.wikipedia.org/wiki/She_Goes_Nana
https://nl.wikipedia.org/wiki/She_Goes_Nana
https://nl.wikipedia.org/wiki/Top_2000_(Radio_2)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Soms_Vraagt_Een_Mens_Zich_Af&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdloze_100
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdloze_100
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/100_op_1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_1_(Vlaanderen)
https://www.youtube.com/watch?v=0QGIprYxn1A


 

1993  Axelle Red 

 Sensualité 

Axelle Red, pseudoniem van Fabienne Demal (Hasselt, 15 februari 1968) is een Belgische zangeres die 

ook in Frankrijk populariteit geniet. Ze zingt onder andere in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. 

Axelle Red behoort tot de bestverkopende Belgische muziekartiesten met reeds in 2013 meer dan vijf 

miljoen verkochte muziekdragers wereldwijd. Het eerste studioalbum van Axelle Red verschijnt in 1993 

onder de naam "Sans plus attendre". Voor het eerst schrijft ze zelf muziek en teksten én voor het eerst 

duikt "Red" op de hoes op (om nooit meer te verdwijnen). De plaat betekent haar grote doorbraak, niet 

alleen bij ons, maar in de hele Franstalige wereld. Terwijl ze haar studies in de rechten aan de VUB 

afwerkt, verkoopt ze liefst 600.000 exemplaren. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1994   Noordkaap 

Ik hou van u 

De song werd gecomponeerd voor de film 'Manneken Pis' uit 1995. Voor de viering van 175 jaar België 

en 25 jaar federalisme werd het nummer opnieuw opgenomen in een tweetalige versie ( Ik hou van u / 

Je t'aime, tu sais) door Stijn Meuris en zijn nieuwe band Monza ft. Marie Daulne van Zap Mama. In het 

kader van de festiviteiten werd er op 20 juli 2005 op 12 verschillende plaatsen (Antwerpen, Brussel, 

Charleroi, Dinant, Eupen, Gent, Hasselt, Ieper, La Roche-en-Ardenne, Leuven, Luik, Waver) tegelijk op 

gedanst, naar een choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker.  

Kijk en luister op Youtube 
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1995  Metal Molly 

 Orange 

Nadat de groep de eerste plaats had behaald op de Aarschotse talentenjacht 'Rockschot', bouwde ze 

een stevige livereputatie op. Samen met enkele sterke nummers bezorgde dit hun een platencontract bij 

Brinkman. In oktober 1995 verscheen het debuutalbum Surgery for Zebra en had het trio een 

behoorlijke radiohit met de single 'Orange'. Wie al die tijd dacht dat Orange, die vette Metal Molly-

klassieker, daadwerkelijk iets van doen had met sinaasappels, is er ferm aan voor de moeite. Waar 

Pascal Deweze en Allan Muller dan wel de mosterd haalden? Bij bejaardentehuizen, onbereikbare 

meisjes, dEUS, yellow polka dot bikini”s en – “t is eens iets anders – een tuit in de neus. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1996  An Pierlé 

 Are friends electric 

Geniale cover van "Are Friends Electric?", de new wave classic van Tubeway Army met Gary Numan! In 

1996 brak Pierlé door in Vlaanderen door haar deelname aan Humo's Rock Rally, waar ze Are 'Friends' 

Electric? van Tubeway Army coverde. Ze strandde in de finale. Het duurde nog drie jaar voordat ze een 

eigen album, Mud Stories, uitbracht, met twaalf nummers enkel bestaande uit piano (zowel akoestisch 

als elektrisch) en zang. In 

Kijk en luister op Youtube 
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1997  Channel Zero 

 Black fuel 

De vierde cd van deze Belgische metalgroep, genaamd "Black Fuel", kwam eind 1996 uit. De titel 

verwees naar de afhankelijkheid van de mens aan benzine en olie, wat alsmaar duidelijker wordt heden 

ten dage. Franky DSVD kwam op het idee voor deze titel toen hij eens benzine tankte in plaats van diesel 

en met zijn auto strandde. Voor deze cd werd ook een videoclip uitgebracht voor het gelijknamige 

titelnummer. Deze clip werd opgenomen in Monaco op een helikopterluchthaven 

Kijk en luister op Youtube 

 

1998  ‘t Hof van Commerce 

 Dommestik en levrancier 

't Hof Van Commerce es nen Belgischen rap- en hiphopgroep uut West-Vloandern. Z'ein succes in hêel 

Vloandern, oewel da ze in 't West-Vlams ziengn en rappn, wa dat ze buutn de provincie nie goe 

verstoan. Van under nen êestn cd En in Izzegem uut 1998 zyn der mêer of 8000 exemploarn van 

verkocht gewist. Dommestik en Levrancier 't Stoat ip uddern êestn cd, En in Izzegem. 't Wos de êeste 

single van die ploate, en verôorzoakte een klêene revolutie in de Belgische muziekweireld, wan't tot ton 

wos 't oungezien da ne rapgroep in 't dialect, lat stoan in 't West-Vlams, zong of rapte. 

Kijk en luister op Youtube 
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1999  Ozark Henry 

 Radio (7.1.23.19.11.5.13.31) 

Piet Goddaer (Kortrijk, 29 april 1970). is ook een platenproducer en arrangeur. Het eerste album van 

Ozark Henry, I'm Seeking Something That Has Already Found Me, was erg avantgardistisch getint. Het 

werd door David Bowie tot 'een van de beste debuutalbums ooit' werd gerekend. Het derde 

album, Birthmarks, vormde de overgang tussen eerdere experimentele muziek en popmuziek met 

klassieke invloeden, zoals strijk- en blaasinstrumenten. Birthmarks en het daaropvolgende album The 

Sailor Not The Sea zorgden voor de definitieve doorbraak bij het Belgische publiek. Sinds het album The 

Soft Machine worden zijn albums gekenmerkt door een meer mainstream geluid. Piet schreef deze song 

voor een vriend, Wowie Mestdagh. Wowie overleed aan kanker een paar dagen voordat het album 

uitkwam.  

In 1998, ter gelegenheid van 30 jaar Kortrijkse Discotheek was Ozark Henry de headliner op ons 

minifestivalletje Bibrock in Bissegem 

Kijk en luister op Youtube 

 

2000  K’s Choice 

 Almost happy 

In het begin van de jaren 90 speelden Sarah en Gert Bettens in een amateurbandje, The Basement Plugs. 

Hierdoor werd Sarah ontdekt. Zij kreeg een kans bij een platenmaatschappij vanwege haar rokerige, 

raadselachtige stem. Onder een Engels klinkende naam, Sarah Beth, verscheen ze op een aantal 

filmsoundtracks met covers. Met z'n vijven toerden ze door Duitsland en de VS, in het voorprogramma 

van de Indigo Girls, een Amerikaanse band. Toen ze in de VS aankwamen werden ze door een andere 

groep, die ook The Choice heette, gedwongen hun naam te veranderen; ze besloten dat K's Choice de 
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geest van de band goed weergaf. K is afkomstig van Jozef K. uit Kafka's boek Het proces. Jozef K. heeft 

geen keuzes, de naam is dus ironisch bedoeld, als een rare, onbegrijpelijke onmogelijkheid, wat 

terugkomt in een aantal van hun nummers. Het titelnummer van hun zesde studiocd.  Almost Happy 

was de eerste single van het album, 

Kijk en luister op Youtube 

 

2001 dEUS 

 Nothing really ends 

Grofweg kun je het werk van dEUS tot nu toe indelen in twee delen: de eerste drie albums (1994-1999) 

en de laatste drie (2005-2011). Daar tussenin heeft de band een pauze van zes jaar gehad en een flinke 

vernieuwing ondergaan, ook qua bezetting. Om het vuur van de fans niet helemaal te laten doven, werd 

in 2001 een best of-album uitgebracht. Zoals dat hoort, mét een nieuw liedje. En laat dat liedje nou net 

een van de mooiste liedjes van de band zijn – en misschien wel het enige liedje dat ooit kans zou hebben 

gehad om een hitje te worden. Maar natuurlijk heeft het niet zo mogen zijn 

Kijk en luister op Youtube 

 

2002  Das Pop 

 You 

In 1998 won het vijftal Humo's Rock Rally, de belangrijkste rockwedstrijd in België. Hun popgevoeligheid 

en ironische houding riep vergelijkingen op met Britpopiconen als Blur en Pulp. Met het prijzengeld trok 

de groep naar Londen en werd in eigen beheer de single A Different Beat uitgebracht. Met hun album 

The Human Thing scoorde Das Pop vooral in Vlaanderen en Nederland, maar ook in Duitsland kreeg de 
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groep stilaan voet aan wal. Singles als You, Telephone Love en Turn deden het goed en voor de tweede 

keer kregen de Duitsers een eigen single: Du. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2003  Vive la Fete 

 Touche pas 

Vive La Fête ontstond in 1997 toen Danny Mommens (destijds spelend bij dEUS) samen met de in Marke 

(° 1968) geboren Els Pynoo een aantal demo's opnam op hun achtsporenrecorder. De demo's werden 

uitgebracht als de ep Paris op het Gentse label Kinky Star, die de aandacht trok door de combinatie van 

jaren-tachtig-electro met pop. Het eerste succes had Vive La Fête met hun debuutplaat Attaque Surprise 

(2000). Ook opvolgers als République Populaire (2001) en Nuit Blanche (2003) trokken de aandacht, met 

een bijzondere schare fans in de modewereld, waaronder modekoning Karl Lagerfeld. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2004  Daan 

 Housewife 

In 2004 kwam de cd Victory uit. DAAN gaat verder de weg op die hij met Bridge Burner insloeg maar 

verlegt zijn artistieke grenzen door te experimenteren met rock en dance. Stuyven haalt goud en wint 

bovendien de ZAMU Award voor beste album van 2004. De titelsong Victory en het instrumentale 

dansnummer Housewife halen eveneens goud en bezorgen hem live een sterke reputatie. Hij speelt op 

talloze festivals, onder andere op Rock Werchter waar hij een jaar later het hoofdpodium betreedt.  

Kijk en luister op Youtube 
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2005  Absynthe Minded 

 My heroics, part 1. 

Isn't it always so? The story is unfold, at least. Het refrein van ‘My Heroics, part one' van Absynthe 

Minded blijft in je hoofd spoken als een echte oorwurm. Het nummer werd door de luisteraars van 

Studio Brussel dan ook verkozen tot beste Belgische nummer aller tijden in ‘De 100 van eigen kweek'. 

(2013). Voor ze bekend werden hebben wij hen met de Kortrijkse Bibliotheek nog geboekt voor € 250. 

Waar zijn de tijden ! 

Kijk en luister op Youtube 

 

2006  Goose 

 British Mode 

Goose werd gevormd in de zomer van 2000 in Kortrijk. In 2002 won de groep Humo's Rock Rally en later 

dat jaar namen zij samen met Teo Miller hun eerste single op, getiteld Audience. Coca-Cola gebruikte de 

debuutsingle voor tv-spotjes die uitgezonden werden door heel Europa. In 1998 hadden we ze met de 

Kortrijkse Bibliotheek op ons Bibrock festivalletje in Bissegem. Ze noemden zich toen nog Loamy Soil !!! 

Kijk en luister op Youtube 
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2007  Fixkes 

 ’k Vraag het aan 

Fixkes bracht "Kvraagetaan" in maart 2007 uit. Het nostalgische lied raakte meteen een gevoelige snaar 

bij luisteraars en kwam op alle Vlaamse radiozenders op nummer één te staan. In de Ultratop 50 stond 

het van 3 maart tot 9 juni bovenaan in de hitlijsten. Op 23 juni zakte het even naar twee, maar stond 

een week later alweer voor de laatste maal op nummer 1. In de Ultratop van de VRT brak het zelfs 

een record en werd de nummer 1-hit die het meeste aantal weken op die positie bleef staan! Dat record 

houdt vandaag nog steeds stand. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2008  Das Pop 

 Fool for love 

Das Pop is het derde studioalbum van de Belgische indiepopgroep Das Pop. Het album zou in 2007 

uitgegeven worden bij het Engelse label Ugly Truth. Aangezien Das Pop het album wereldwijd wilde 

uitbrengen, werd er gezocht naar labels die de band hierin konden ondersteunen. De besprekingen 

verliepen moeizaam waardoor de uitgave vertraging opliep. In 2008 verscheen de ep Fool for Love met 

naast de titelsong een aantal remixen. Uiteindelijk gaf het Belgische label N.E.W.S. het album uit in 

2009. Wel verschenen er twee promo's onder Ugly Truth. 

Kijk en luister op Youtube 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nostalgie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultratop_50_(Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Record_(prestatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studioalbum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indie_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Das_Pop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Platenlabel
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ugly_Truth&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Extended_play
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titelmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Remix
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=N.E.W.S._(label)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Promotiesingle
https://www.youtube.com/watch?v=jyJ6BmkS694
https://www.youtube.com/watch?v=g5Nz1q753bk


2009  Stromae 

 Alors on danse 

Deze hit werd geschreven in 2009. De electro is duidelijk te horen in dit nummer en wordt aangevuld 

met popinvloeden. Het vertelt het verhaal van een persoon die een leven vol stress leidt en die nood 

heeft aan ontspanning. In de clip wordt Stromae getoond op twee geheel verschillende plaatsen. Eerst is 

hij op zijn werk en ziet hij er moe uit. Een persoon legt documenten op tafel en de muziek begint. 

Vervolgens zien we Stromae buiten en keert hij terug naar huis, waar zijn vrouw hem slaat en hem 

buiten laat staan. Daarna komt een man hem halen en vertrekken ze naar een bar. Daar brengt Stromae 

er de sfeer in op zijn eigen manier. Hierna valt hij flauw en wordt hij terug gesleept naar zijn kantoor en 

eindigt de video. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2010  Admiral Freebee 

 Always on the run 

Admiral Freebee is de artiestennaam van de Antwerpse artiest Tom Van Laere(1975). Hij haalde de 

naam uit het boek On the Road van Jack Kerouac. Zijn muziek kan omschreven worden als roots-rock, 

sterk gelijkend op het werk van Neil Young. Admiral Freebee had zijn grootste hit in Vlaanderen 

met Always on the Run, een single van het album The honey and the knife (2010). 

Kijk en luister op Youtube 
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2011  Balthazar 

 The boatman 

"The Boatman" is de vierde single uit "Applause", het debuutalbum van de Kortrijkse band Balthazar. 

Voor de videoclip deed de groep een beroep op beeldend kunstenaar Michael Borremans. Met een 

koud palet "schildert" hij prachtige plaatjes met een verrassende cameo performance van charmezanger 

Bart Kaëll. 

We vallen in herhaling maar in 2004 hadden we Balthazar de gast van de Kortrijkse Bib, in support of 

Absynthe Minded. Hebben we een goede neus ? 

Kijk en luister op Youtube 

 

2012  Amatorski 

 Come home 

De bandnaam komt van het Poolse woord voor amateuristisch, de groep neemt zijn muziek dan ook op 

in low fidelity. Verder wordt hun muziek gekenmerkt door een melancholische, zweverige stijl waarbij 

de teksten vaak erg verhalend zijn. Dit komt tot uiting in hun stuk Come home waarvoor zangeres Inne 

Eysermans haar inspiratie opdeed na het lezen van liefdesbrieven van haar grootmoeder die geschreven 

werden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.  

Kijk en luister op Youtube 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Low_fidelity
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melancholie_(gemoedstoestand)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://www.youtube.com/watch?v=-MNF9T9pSw0
https://www.youtube.com/watch?v=MN7o09ZdYVg


2013  Coely 

 My tomorrow 

Coely(Antwerpen 1994) startte op 17-jarige leeftijd met rappen in een jeugdcentrum in de Antwerpse 

binnenstad. In september 2012 werd haar eerste nummer uitgebracht getiteld: Ain’t Chasing 

Pavements. Het nummer werd door Studio Brussel uitgeroepen tot "Hotshot".Eind 2013 won ze ook een 

Redbull Elektropedia Award voor "Breakthrough Artist". Ze was de officiële Belgische inzending 

voor Eurosonic Noorderslag 2014, het grootste showcasefestival van Europa. Bij de MIA's 2017 won ze 

twee prijzen, namelijk in de categorieën "Solo vrouw" en "Urban". Die laatste werd voor het eerst 

uitgereikt.  

Kijk en luister op Youtube 

 

2014  Oscar and The Wolf 

 Strange entity 

Oscar and the Wolf werd opgericht in 2010 rond frontman Max Colombie. Deze werd eerder al bekend 

door zijn deelname aan de voorrondes van Eurosong for Kids in 2005. Oscar and the Wolf sleepte zes 

nominaties in de wacht voor de MIA's van 2014. Ze wonnen de MIA's voor beste doorbraak, beste 

album en alternative. Eerder werden ze ook acht keer genomineerd voor een Red Bull Elektropedia 

Award in de categorieën Artist of the Year, Best Album (Entity), Best Song (Princes en Strange Entity), 

Best Live Act, Best Video (Princes) en Breakthrough Artist, en voor de Marc Meulemans Award (beste 

artwork). Strange Entity is afkomstig van het debuutalbum Entity (2014). Aan het album gingen diverse 

EP’s en singles vooraf. Entity markeert een duidelijke verandering in sound en dat heeft hem geen 

windeieren gelegd. 

Kijk en luister op Youtube 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurosonic_Noorderslag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Music_Industry_Awards_2017
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurosong_for_kids
https://nl.wikipedia.org/wiki/Music_Industry_Awards_2014
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Bull_Elektropedia_Award&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Bull_Elektropedia_Award&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=-1GLo5c4_Hw


 

2015  Bazart 

 Goud 

Bazart werd opgericht door zanger Mathieu Terryn en zanger/gitarist Simon Nuytten. Naar eigen zeggen 

probeert de band kleinkunst in de Vlaamsebetekenis populair te maken onder het Belgische 

publiek.Bazart werd genomineerd voor zeven MIA's in 2016 en verzilverde er vijf: "Hit van het jaar", 

"Beste Nederlandstalig", "Beste doorbraak", "Beste pop" en "Beste groep". 

Kijk en luister op Youtube 

 

2016  Milo Meskens 

 Here with me 

Milo Meskens (Deinze, 1995) werd bekend in 2015 door het programma De Nieuwe Lichting van Studio 

Brussel. Hier krijgen jonge, onbekende talenten de kans om zich te tonen aan het grote publiek. Begin 

2016 nam hij het nummer Here with Me op, dat op 30 januari van datzelfde jaar binnenkwam in 

de Ultratop 50. 

Kijk en luister op Youtube 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleinkunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch-Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bazart#cite_note-nieuwsblad-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Music_Industry_Awards
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deinze
https://nl.wikipedia.org/wiki/1995
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nieuwe_Lichting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultratop_50_Singles_(Vlaanderen)
https://www.youtube.com/watch?v=KYaACZxrScQ
https://www.youtube.com/watch?v=pew1rERKHMo
https://www.youtube.com/watch?v=TyGKjXus3i4


2017  Warhola 

 Promise 

Warhola vult al AB’s, maar heeft nog geen debuutplaat uit. Hoe dat te verklaren valt? Frontman Oliver 

Symons is ook lid van het immens populaire Bazart en speelde met Bazart in uitverkochte Sportpaleizen 

en overvolle festivaltenten. “Promise” heeft aanvankelijk een Amerikaanse hiphop vibe, maar van zodra 

Oliver Symons begint te zingen, krijgen we meteen weer een Warhola-gevoel. We horen meerdere lagen 

aan stemmen, die al dan niet vervormd werden en zo voor de Warhola sound zorgen die hen tot nu toe 

nog geen windeieren gelegd heeft. Het nummer is enorm radiovriendelijk en zal mede dankzij Studio 

Brussel zonder twijfel een hit worden. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2018  Jtothec 

 Talking backwards 

Jonas Casier uit de Kortrijkse landstreek gaf een urban draaitje aan zijn naam en JTOTHEC zag het 

levenslicht. De naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, al kan de heer Casier een 

monumentaal curriculum vitae voorleggen. Hij draait al jaren mee als ondersteunend muzikant en 

producer, en kan interessante referenties etaleren: STIJN, het Brussels Philharmonic Orchestra, Selah 

Sue, et cetera. JTOTHEC heeft een kleine homestudio geladen met instrumenten, even capabele 

bandleden, een funky mindset en een neus voor sampling ter beschikking. Het resultaat is ‘Somebody 

Had to Make This Record’, een ambachtelijke plaat waarin funk, soul en hiphop het heilige triumviraat 

zijn. 

Kijk en luister op Youtube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WjlBn3En9yk
https://www.youtube.com/watch?v=x8jnuObrLqQ

