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

de jongeren = de muziekafdel ing van de bibliotheek) brachten we al een l i jst  

met 50 hedendaagse klassieke componisten, 1 per  jaar vanaf 1968. Daarna 

kwam de l i jst  met Vlaamse schlagers  en 50 belpopklassiekers en gaan we 

wereldwijd met 50 iconische pop - en rockalbums (zowel op elpee als cd). Het 

is opnieuw een interactieve l i jst  met aandacht voor soms zeldzame 

beeldfragmenten.  
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1968 

  

The white album 

The Beatles 

Minder bekend dan Sgt Pepper’s Lonely heart’s club band (1967) of 

Abbey Road (1969) met de iconische hoes is dit album het meest 

afwisselende van alle Beatlesalbums. Allerlei stijlen worden gespeeld, van 

jaren 40-muziek tot een slaapliedje. Op dit album is al te merken dat de 

band uit elkaar groeit. Veel nummers zijn bijna soloprojecten te noemen. 

Hoewel de composities nog altijd op naam staan van Lennon & 

McCartney, zijn in werkelijkheid de nummers geschreven door óf Lennon, 

óf McCartney. Voor producer George Martin vormde de wisselende 

kwaliteit van de nummers aanleiding om het idee te lanceren om de 

beste nummers op één lp te zetten en af te zien van een dubbel-lp. Dit voorstel werd echter 

afgewezen door de Beatles. 

We kozen voor    Hey Jude 

 

Het nummer, oorspronkelijk genaamd "Hey Jules", werd geschreven door McCartney voor de toen 5 

jaar oude zoon van John Lennon, Julian Lennon. Als troost omdat John Lennon en zijn eerste 

vrouw Cynthia Powell in een scheiding lagen.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julian_Lennon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cynthia_Powell
https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=31&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=A_MjCqQoLLA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Fabs.JPG
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1969 

  

Led Zeppelin I & II 

Led Zeppelin 

In oktober 1968 neemt de groep zijn eerste plaat 

op. Keith Moon, de drummer van The Who, had 

echter weinig vertrouwen in deze nieuwe band. Hij 

voorspelde dat de band "would go down like a 

lead balloon" (zou neerstorten als een loden 

ballon). Dit inspireerde de bandleden om hun band 

Led Zeppelin te noemen en onder deze naam gaat 

de groep op tournee door Engeland. Daarna begint 

een Amerikaanse tournee van 26 december 1968 

tot 8 februari 1969. De setlist bestaat voornamelijk uit songs uit het eerste album. Led Zeppelin heeft 

wereldwijd meer dan 200 miljoen albums verkocht, waarvan alleen al 111,5 miljoen in de Verenigde 

Staten. Deze hoge verkoopcijfers zijn redelijk opmerkelijk te noemen, omdat de band ten eerste 

maar tien tot elf jaar bestond en ten tweede geen echte 'hitmachine' was, maar meer een band die 

het van de albums moest hebben. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat Led Zeppelin tot de 

meest succesvolle rockbands ooit behoort en dat de band tot op de dag van vandaag zijn aandeel in 

de muziek nog niet verloren heeft. Nog steeds wordt Led Zeppelin als voorbeeld of inspiratiebron 

gezien door talloze nieuwe muzikanten. 

We kozen voor    Whole Lotta Love 

 

Qua genres zijn er in het nummer veel verschillen te horen, het nummer begint met een bekende riff 

van Led Zeppelins befaamde gitarist Jimmy Page. Dat riffje was tevens de openingstune van het BBC-

programma Top of the Pops. Daarna zijn duidelijke jazz-invloeden te horen. "Whole Lotta Love" valt 

onder de genres heavy metal en hardrock. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keith_Moon
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Who
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Page
https://nl.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
https://nl.wikipedia.org/wiki/Top_of_the_Pops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardrock
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh_L2KlaLWAhVKJVAKHXCCD2gQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin_(album)&psig=AFQjCNGKXGnKmnUVoyfdyP9IhiKhaJXYbg&ust=1505392194041349
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=143
https://www.youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazKKXlKLWAhWE7hoKHRF_C7wQjRwIBw&url=http://www.rollingstone.com/music/artists/led-zeppelin&psig=AFQjCNGArRzq75uYofNBB1IWoqomwSM6jw&ust=1505391955186327
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1970 

  
Band of gypsys 

 Jimi Hendrix 

Op 27 november 1942 werd één van ‘s werelds grootste 
rocklegendes Jimi Hendrix geboren in Seattle. Hendrix, het 
meest bekend om zijn hits Purple Haze, Voodoo Child, Little 
Wing, The Wind Cries Mary en zijn interpretaties van Hey Joe 
en All Along The Watchtower, kwam op 18 september 1970 
na een feest in Londen om het leven. De exacte 
omstandigheden van zijn dood zijn nog steeds onderwerp van 
discussie, maar wel is bekend dat er een grote hoeveelheid 
rode wijn en een overdosis slaaptabletten in het spel was. 

Volgens de meest gangbare lezing stikte Hendrix door deze combinatie vervolgens in zijn stroom 
braaksel. Net als Hendrix stierven ook veel andere muzikanten op 27-jarige leeftijd.  

We kozen voor   Machine Gun 

 

De 12 minuten durende aanklacht tegen de oorlog in Vietnam is door sommigen beschouwd als een 

van zijn beste gitaarexploten ooit. Zijn riffs en solo’s gecombineerd met de feedback simuleren de 

geluiden van het slagveld: helikopters, machinegeweren, kanonnen, vallende bommen en het 

geschreeuw en gekrijs van de getroffenen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qc2gZmcCAEk
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPqdm4tpncAhXGbRQKHa4TC4EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gva.be/cnt/aid835806/jimi-hendrix-werd-vermoord-door-zijn-manager&psig=AOvVaw3JBRfKozn0q1TRElq6B6QE&ust=1531480155091090
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1971 

  

Sticky fingers  

The Rolling Stones 

Het in 1971 uitgebrachte studioalbum Sticky Fingers is 

het eerste met het bekende Rolling Stones Records-

logo van de uitgestoken tong. Het werd een groot 

succes met als grote hit Brown Sugar. Andere hits zijn 

Dead Flowers, Wild Horses en Bitch. De originele hoes 

was er een met een rits die, wanneer je ze naar 

beneden haalde, de binnenkant van een mannelijke 

onderbroek liet zien. Vanwege de praktische 

problemen met de verpakking waardoor de hoezen en zelfs de eerste nummers van de elpee 

beschadigd werden, werd de rits later weggelaten. De eigenaar van de ritsjeans blijft behoren tot de 

geheimen die rond Andy Warhol (bedenker van de hoes) blijven bestaan. 

We kozen voor    Brown Sugar 

 

Het lied, met zijn prominente blues-rock-riffs, dubbele hoorn/gitaar-instrumentale break, en dansbare 

rockritmes, is vertegenwoordiger van de tijd waarin Mick Taylor als gitarist bij de Stones speelde. 

Toch is het nummer vanwege teksten veel bekritiseerd. Zo mochten de Stones het in 2006 bij hun 

eerste concert in China niet spelen. Live veranderde Jagger de tekst vaak een beetje.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sticky_Fingers_(album)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mick_Taylor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=243
https://www.youtube.com/watch?v=Fmfi3UbDPnQ
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDt_blt5ncAhVGXhQKHfvGDkYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rollingstone.com/music/news/50-years-ago-today-the-rolling-stones-played-their-first-gig-20120712&psig=AOvVaw0SjmhhOllNwn_SBabiV_vT&ust=1531480537145438
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1972 

  

Transformer 

Lou Reed 

Het album wordt beschouwd als een van de eerste hoogtepunten van de “glam rock”, geaccentueerd 

door Lou Reeds succesvolste single ooit. Zijn eerste album was geen succes maar ene David Bowie 

verklaarde fan te zijn van Reeds vorige band, The Velvet Underground, en promootte ook dit album. 

We kozen voor     Walk on the wild side 

 

Een nummer over travestieten die de grote stad in trekken om de prostitutie in te gaan. De namen 

Holly, Candy en Jackie zijn allen afgeleid van de mensen die in The Factory - Andy Warhol's exclusieve 

club van muzikanten, kunstenaars en andere hippe figuren - rondhingen. Lou Reed hoorde daar ook 

bij. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qEYyQIIGQcc
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1973 

  

Aladdin sane 

David Bowie 

De opvolger voor zijn debuutalbum ‘The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars’ 

was het eerste album dat hij schreef terwijl hij al een ster was. De cover van het album wordt 

beschouwd als een van de meest iconische van zijn platen.  

We kozen voor    The jean genie 

 

Bowie schreef het nummer in de herfst van 1972 in New York City, waar hij tijd doorbracht met 

het Andy Warhol-model Cyrinda Foxe. Later zei hij hierover: "Ik schreef het nummer voor haar plezier 

in haar appartement. Sexy meid." De originele singlemix van het album is gemixt in mono, terwijl de 

albumversie in stereo is. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyrinda_Foxe&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mono_(geluid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stereo_(geluid)
https://www.youtube.com/watch?v=CGQo6zpVzt8
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1974 

  

Apostrophe 

Frank Zappa 

Het is een van zijn populairste albums, mede door de verhalende stijl van de Yellow Snow-suite, de 

eerste vijf nummers. Zij vertellen het verhaal van een Eskimo genaamd Nanook, gebaseerd op de 

documentairefilm Nanook of the North. De albumnaam Apostrophe is een verwijzing naar het bezit, 

dat in de spelling wordt aangeduid met een apostrof. Het album is zoals zoveel werk van Zappa een 

kritiek op het Amerikaanse consumentisme, dat om bezitten en kopen draait.  

We kozen voor    Stinkfoot 

 

Het is met dit nummer dat Zappa de term conceptual continuity introduceert. Hiermee bedoelde hij 

het steeds weer herhalen van thema's en zelfbedachte symbolen in zijn werk. Een voorbeeld is het 

regelmatig terugkeren van poedels in Zappas nummers als symbool van de consumerende klasse. 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Yellow_Snow-suite&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eskimo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nanook_of_the_North
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostrof_(leesteken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Consumptiemaatschappij
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Conceptual_continuity&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poedel
https://www.youtube.com/watch?v=tPo-24jnUcA
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1975 

 

Wish you were here 

Pink Floyd 

Na het succes van het voorgaande album The Dark Side of the Moon moest de band met een vervolg 
komen. Alle tracks lopen in elkaar over. De elpee was aanvankelijk verpakt in een kartonnen hoes die 
op zijn beurt was verpakt in zwarte krimpfolie. Pas bij het verwijderen van de krimpfolie werd de 
eigenlijke hoes zichtbaar, met daarop een foto van twee mannen die handen schudden terwijl de 
rechterman in brand staat. De krimpfolie werd later weggelaten. 

We kozen voor    Shine on you crazy diamond 

 

Het album is opgedragen aan Syd Barrett, die eerder wegens overmatig drugsgebruik uit de band was 

gezet. De naam van Syd Barrett komt ook terug in de titel van de langste track van dit album: (S)hine 

on (y)ou crazy (d)iamond. Tijdens de eindmix van Shine on... kwam een dikke kale man binnen die een 

verwarde indruk maakte en in eerste instantie door niemand herkend werd vanwege zijn Hare 

Krishna-uiterlijk. Het was Syd Barrett. De bandleden hadden Barrett ongeveer vier jaar niet gezien en 

zagen hem hierna ook niet meer. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krimpfolie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syd_Barrett
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hare_Krishna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hare_Krishna
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1976 

  

Desire 

Bob Dylan 

Tegen zijn gewoonte in schreef Dylan de meeste nummers van deze elpee met een co-schrijver, 
theaterregisseur Jacques Levy. Het album wordt gekenmerkt door een akoestisch geluid met 
hoofdrollen voor het vioolspel van Scarlet Rivera en de harmoniestem van Emmylou Harris. 

We kozen voor    Hurricane 

 

Het is een protestlied dat gaat over de onterechte gevangenisstraf voor de zwarte bokser Rubin 
Carter, bijgenaamd Hurricane, voor een drievoudige moord uit 1966. Het nummer opent als een 
filmscenario ('Pistol shots ring out in the barroom night') en eindigt meer dan acht minuten later met 
Carter in de gevangenis. De door Dylan gegenereerde aandacht resulteerde in een nieuw proces, 
waarbij Carter opnieuw schuldig werd bevonden. In 1985 werd dat vonnis verworpen en in 1988 
volgde intrekking van alle aanklachten wegens moord. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Emmylou_Harris
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=917
https://www.youtube.com/watch?v=QfiK17FhP4g
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1977 

  

Never mind the bollocks 

The Sex Pistols  

Als je de elf brokken van hun eerste lp 'Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols'(vrij vertaald : 
'Trek het je geen zak aan. Hier zijn ze. De Sex Pistols !') onder de loep zou leggen zal je, met een 
Bristol-potlood in de hand, aardig wat feilen kunnen vaststellen. Ja, Johnny Rotten kan niet zingen. 
Inderdaad, de teksten zijn onverstaanbaar. En jawel, ze kunnen niet spelen. Maar ze kunnen van alles 
anders. Ze hebben het over uiterst relevante dingen. En ze doen geen enkele toegeving. Hier staat 
géén rustpunt op, géén Beatles-cover en géén uitleg. Dit is een brutale lp in een brutale hoes en vol 
brutale songs. Brutaal als 1977 en brutaal als de politielamp die om de twee dagen in het gezicht van 
de punk schijnt die op straat opgepikt is omdat hij niet de goede smaak heeft zich bij Fiorucci te 
kleden. 

We kozen voor    God save the Queen 

 

De single verscheen ter anticipatie van Koningin Elizabeths Zilveren Jubileum op 7 juni 1977. De band 
speelde het nummer die dag vanaf een boot op de Theems in Londen. Het was eigenlijk de 
bestverkochte single op dat moment, maar werd van de eerste plaats geweerd omdat het nummer 
aanstootgevend was en er kritiek gegeven werd op het Engelse bewind. In 2002 werd het nummer, 
ter gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van Elizabeth II, opnieuw uitgebracht. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koningin_Elizabeth
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theems
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_van_het_Verenigd_Koninkrijk
https://www.youtube.com/watch?v=yqrAPOZxgzU
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1978 

  

This year’s model 

Elvis Costello 

In zijn tweede elpee doet Costello een beroep op The Attractions, de groep waarmee hij al veel 
getoerd had en die op elkaar ingespeeld waren. Op de Amerikaanse persing stonden twee nummers 
die volgens de marketingspecialisten te Brits klonken voor de Amerikaanse markt, die niet op de 
originele Britse stonden, o.a. ‘(I Don't Want to Go to) Chelsea’ dat werd vervangen door ‘Radio, 
Radio’. Te gast bij de Saturday Night Live show in december 1977 begon hij aan het vooropgezette 
‘Less than zero’ maar schakelde na een paar seconden over op ‘Radio, radio’. De Amerikanen konden 
er niet mee lachen en sloegen hem in de televisieban voor een dozijn jaren. 

We kozen voor    Pump it up 

 

Costello gebruikt geregeld dubbele bodems in zijn teksten. Ook hier kan de titel refereren naar het 

volume van de muziek of naar masturberen. Het verhaal van de song gaat over de frustratie van de 

zanger in de handen van een femme fatale die beschreven wordt als "a bad girl" en "like a narcotic". 

  

https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=96
https://www.youtube.com/watch?v=3Y71iDvCYXA
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1979 

  

Live rust 

Neil Young & Crazy Horse 

Een liveplaat opgenomen tijdens de 'Rust Never Sleeps'-tour in de herst van 1978. Naast breekbare 

akoestische performances van 'Sugar Mountain' en 'I Am a Child', volbloed Crazy Horse-uitbarstingen 

als 'Cortez the Killer', 'Powderfinger' en 'Like a Hurricane'. De tour met de grote nepversterkers, een 

podiumact die vorig jaar nog eens werd overgedaan. Voor de gelegenheid maakte Young van de 

gelijknamige tournee ook een film, Rust Never Sleeps, waarvoor hijzelf de regie in handen nam. 

We kozen voor    Cortez the killer 

 

De titel van het nummer, Cortez the Killer, - oorspronkelijk uit 1975 - refereert aan Hernán Cortés, 
een Spaanse conquistador die Mexico veroverde in de 16e eeuw. De songtekst beschrijft de komst van 
Cortés op de kust van Mexico en het vredige leven dat de Azteken hadden vóór zijn komst. Bij het 
uitbrengen van het nummer beoordeelde de Spaanse dictator Francisco Franco het als anti-Spaans en 
hij liet het nummer verbieden in Spanje.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conquistador_(historisch)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://www.youtube.com/watch?v=o6jgQe2RYwI
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1980 

  

Seventeen seconds 

The Cure 

Het contrast met het titelloze debuut van dit drietal was tamelijk spectaculair. Niet alleen sleepten 

de minimalistische melodieën zich voort op het ritme van een dodenmars, ook de muziek zelf deed 

kaal en onderkoeld aan. Smiths stem, in galm gewikkeld om de desolate sfeer van de muziek nog 

meer te beklemtonen, huilde als een wolf. De teksten, vaak impressionistisch en weinig opbeurend, 

refereren aan eenzaamheid en dood. Smith schreef ze in twee buitengewoon productieve sessies, 

terwijl hij op tournee was als gitarist bij Siouxsie & The Banshees.  "Het was alsof ik mezelf 

binnenstebuiten keerde en er alleen maar vuiligheid naar buiten kwam", zei hij daar later over. "Alle 

woede, alle frustratie gutste op het papier. Ik had er nauwelijks controle over."  

We kozen voor   A forest 

 

'A Forest', het meest toegankelijke nummer op het album vertelt een onsamenhangend verhaal over 

een man die in een mistig bos op zoek gaat naar een meisje. Het relaas ontpopte zich als een 

hallucinatie met een open einde. Geen toeval, want op dat moment hadden harddrugs hun intrede al 

gedaan bij The Cure. Deze live versie op Werchter (1991) bevat de beruchte "f**k Robert Palmer, f**k 

Rock and Roll" episode wanneer The Cure juist verteld was dat ze hun set moesten inkorten, tot groot 

ongenoegen van zanger Robert Smith.  

  

https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=3964&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=SXgN-7A1MXM
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1981 

  

TC Matic 

TC Matic 

T.C. Matic was een Belgische rockgroep, in 1980 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 Hintjens 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. Het geluid van T.C. Matic was begin jaren tachtig uniek te noemen en had een 
grote invloed op muzikale tijdgenoten, met name in de Benelux. 

We kozen voor   Oh la la la 

 

“T.C. Matic was toentertijd een undergroundbedoening: er was geen enkele platenfirma die ons wilde 

tekenen. Met de demo van ‘Oh la la la’ hebben we een hele reeks labels afgezeuld, maar overal klonk 

hetzelfde liedje: commerciële zelfmoord. Onze toenmalige manager heeft dan uiteindelijk maar zélf 

een label opgericht: Parsley. Op die manier konden we ‘Oh la la la’ toch uitbrengen. De radio pikte de 

song redelijk snel op, en ook de pers was ineens mee. En toen is het snel beginnen te gaan.» 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tjens_Couter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arno_(zanger)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Decoutere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Aerts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surrealisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1an_Mati%C4%87
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_wave_(muziekstijl)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blues
https://nl.wikipedia.org/wiki/Funk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardrock
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avant-garde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chanson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benelux
https://www.youtube.com/watch?v=rS1jI4LQbvQ
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1982 

  

Thriller 

Michael Jackson 

In 2007 plaatste de National Association of Recording Merchandisers en het Rock and Roll Hall of 

Fame het album op de derde plaats van hun "Definitive 200" lijst, een compilatie waarvan wordt 

beweerd dat ze de beste albums aller tijden bevat. Uit het album kwamen zeven singles voort. Dit 

was tevens ongebruikelijk voor die tijd, waarbij meestal maar twee tot drie singles werden 

uitgegeven per album.  

We kozen voor   Beat it 

 

Maf filmpje met Jackson die twee vechtende gangleaders tot een hilarische choreografie verleidt. 

Tijdens het instrumentale intermezzo speelt Eddie van Halen (van de groep Van Halen) een elektrische 

gitaarsolo. Quincy Jones vertelde dat toen men de gitarist voor de eerste maal benaderde, Van Halen 

niet kon geloven dat hij Jones aan de lijn had. Van Halen vroeg geen loon voor zijn optreden. Hij nam 

zijn deel op, terwijl Jackson in een andere studio het nummer Billie Jean stond op te nemen. 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Association_of_Recording_Merchandisers&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock_and_Roll_Hall_of_Fame
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock_and_Roll_Hall_of_Fame
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eddie_van_Halen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Halen
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=166
https://www.youtube.com/watch?v=oRdxUFDoQe0
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1983 

  

War 

U2 

Na het nogal zweverige en negatief ontvangen October, zochten U2 en producer Steve 

Lillywhite naar een harder geluid. Ook worden de spirituele teksten van het vorige album vervangen 

door protestteksten, het is voor de eerste keer dat U2 een expliciete, politieke stelling inneemt. Door 

het sterk aanwezige drumwerk van Larry Mullen jr., voornamelijk op Sunday Bloody Sunday en Like a 

Song krijgt het album een sterk (anti)militair karakter. Het is ook het eerste album waarin The Edge 

achtergrondzang verricht. Op de cover staat hetzelfde jongetje als op de cover van Boy, Peter Rowan. 

De cover is minder controversieel dan Boy, omdat Rowan ouder is en minder bloot in beeld is dan op 

hun debuutplaat. In Japan werd een meer stripachtige versie van de controversiële foto uitgebracht. 

We kozen voor     Sunday bloody Sunday 

 

Het nummer behandelt de gang van zaken van de "Bloedige Zondag" in 1972, waarin dertien Ierse 

burgers doodgeschoten werden (4½ maand later overleed nog een veertiende slachtoffer) door 

Engelse paratroepers in de stad Derry, een escalatie van "the troubles" in Ierland, waar de katholieke 

en protestante bevolking tegenover elkaar staan. De band zelf is half-katholiek en half-protestants. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/October_(album)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Lillywhite
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Lillywhite
https://nl.wikipedia.org/wiki/Larry_Mullen_jr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Edge_(David_Evans)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boy_(U2)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloody_Sunday_(1972)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derry_(Noord-Ierland)
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https://www.youtube.com/watch?v=JFM7Ty1EEvs
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1984 

  

Stop making sense 

Talking Heads 

Het revolutionaire concert uit 1984 van de Amerikaanse band, geregisseerd door Jonathan Demme 

(The Silence of the Lambs). In de legendarische openingsscène loopt frontman David Byrne een kaal 

podium op en start “Psycho Killer” in vanaf een taperecorder. Stop Making Sense geldt als zeer 

innovatief en is uitgegroeid tot de absolute klassieker onder de concertfilms. 

We kozen voor     Burning down the house 

 

Het nummer ontstond tijdens een jam van de bassiste en de drummer die pas een optreden van 

Parliament, de hotte funky groep, hadden gezien. Bij dat optreden werd geregeld ‘Burn down this 

house’ geroepen, wat Talking Heads inspireerde om die kreet in hun nummer te gebruiken. Een zeer 

dansbaar, funky nummer van zanger David Byrne die later verklaarde nogal dikwijls nonsens teksten 

te hebben geschreven. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HeEvAaiy4IU
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1985 

  

Brothers in arms 

Dire Straits 

Dire Straits was al een grote groep toen ze in 1985 de vraag kregen van elektronicagigant Phillips om 

het gezicht te worden van een nieuwe geluidsdrager: de compact disc. Brothers in Arms was een van 

de eerste platen die van begin tot einde digitaal was opgenomen en op cd bovendien andere versies 

van de songs bood dan de uitgave op vinyl. Het feit dat er in die periode nauwelijks andere cd's op de 

markt waren, zorgde ervoor dat de early adopters van de nieuwe format algauw bij Dire Straits 

uitkwamen, wat de verkoop als vanzelf de hoogte in joeg. 

We kozen voor    Money for nothing 

 

 Money For Nothing is officieel toegeschreven aan Mark Knopfler en Sting, omdat dat een voorwaarde 

was van Stings platenmaatschappij om mee te kunnen werken aan het nummer. In werkelijkheid werd 

het nummer alleen door Knopfler geschreven. De single is goed voor een Amerikaanse nummer 1-hit 

én de eerste clip die ooit op de Britse MTV werd getoond. Het nummer vertelt het verhaal van een 

pocherige verkoper van televisietoestellen. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sting_(artiest)
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=84
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1986 

  

Graceland 

Paul Simon 

Paul Simon was in Afrikaanse muziek geïnteresseerd  geraakt na het horen van 

een muziekcassette van de Boyoyo Boys. Hij gaf later aan dat hij zich in deze periode vrij voelde om 

te experimenteren. De band Ladysmith Black Mambazo kwam over naar New York City om het album 

af te maken. Het resultaat was een synthese van Afrikaanse muziek en popmuziek. Na het uitbrengen 

van het album kwam Paul Simon bloot te staan aan heftige kritiek omdat hij de boycot tegen Zuid-

Afrika had genegeerd. Hij werd zelfs beschuldigd van uitbuiting. De wereldwijde tour die ze 

vervolgens maakten werd gedomineerd door bedreigingen en bommeldingen. Tegelijkertijd zorgde 

het ook voor extra publiciteit voor het onrecht in Zuid-Afrika. Simon en zijn band traden niet op in 

Zuid-Afrika, o.a. omdat sommige bandleden het land niet in mochten. Ze gaven wel een optreden 

in Zimbabwe waar veel Zuid-Afrikanen op af kwamen. 

We kozen voor    You can call me Al 

 

In de door Gary Weis geregisseerde muziekvideo zit Simon naast acteur Chevy Chase, die het 

liedje playbackt. Voordat deze clip werd opgenomen, zou Simon twee andere video's hebben 

afgewezen omdat hij die te dwaas ("too silly") vond. Tja, deze is ook redelijk hilarisch vinden wij. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekcassette
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boyoyo_Boys&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ladysmith_Black_Mambazo
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://nl.wikipedia.org/wiki/Synthese_(filosofie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaanse_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Popmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bommelding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekvideo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chevy_Chase
https://nl.wikipedia.org/wiki/Playback
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=196
https://www.youtube.com/watch?v=uq-gYOrU8bA
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1987 

  

Strangeways, here we come 

The Smiths 

De titel van het album verwijst naar de gevangenis HM Prison Manchester, in de volksmond 
Strangeways genoemd. Voor gitarist Johnny Marr betekende het album een afscheid van 
de janglepop van de voorgaande albums. De pianopingels aan het einde van het nummer Death of a 
disco dancer zijn de enige instrumentale bijdragen van zanger Morrissey aan het oeuvre van de 
groep. Vlak voor de uitgave van het album stapte Marr uit de groep die daarop uit elkaar viel. 
Volgens zowel Marr als Morrissey is het album het magnum opus van The Smiths. 

We kozen voor    Girlfriend in a coma 

 

De kritiek dat Morrisseys zang en teksten negatief en depressief zijn is zeker van toepassing op deze 

song. Smiths-fans zullen daar tegenin brengen dat Morrissey's teksten en zang altijd een ferme 

knipoog bevatten en dat geldt evengoed voor deze single. Daardoor wordt de op zich dieptrieste tekst 

("Girlfriend in a coma, I know I know - it's serious") op bepaalde momenten bijna grappig. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johnny_Marr
https://nl.wikipedia.org/wiki/Janglepop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morrissey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=258
https://www.youtube.com/watch?v=3GhoWZ5qTwI
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1988 

  

Surfer Rosa 

The Pixies 

Surfer Rosa is het eerste studioalbum van deze Amerikaanse alternatieve rockband. Het bevat 
ongewone teksten over mutilatie en voyeurisme. Sommige (gedeeltes van) nummers zijn in 
het Spaans. Het album is geproduceerd door Steve Albini. Het album wordt door veel collega-
muzikanten genoemd in lijsten van beste rockalbums aller tijden. Voor Billy Corgan en PJ Harvey 
diende Surfer Rosa als inspiratiebron. Volgens Kurt Cobain was het album van grote invloed 
op Nevermind, en heeft hij, mede vanwege de rauwe opname van Surfer Rosa, Steve Albini gevraagd 
om In Utero te produceren. 

We kozen voor    Where is my mind 

 

Frank Black vertelt al eens graag over zijn ervaringen en dat doet hij ook in dit nummer. Het is het 

verhaal van een namiddagje duiken, waar hij plots achternagezeten werd door een hoop vissen. Het 

was zo beklijvend voor hem dat hij er een fenomenaal nummer over schreef. In 1999 kreeg het 

nummer een nieuwe boost van populariteit en een nieuwe betekenis voor velen door de soundtrack te 

worden van Fight Club, de film met Brad Pitt en Edwart Norton. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Studioalbum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieve_rock
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voyeurisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekproducent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Albini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Billy_Corgan
https://nl.wikipedia.org/wiki/PJ_Harvey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nevermind
https://nl.wikipedia.org/wiki/In_Utero_(album)
https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=207&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=N3oCS85HvpY
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1989 

  

Like a prayer 

Madonna 

Het album dat opgedragen is aan haar moeder 'die mij leerde bidden', leverde Madonna enkele grote 
hits op. Ook staat er een duet met Prince op: Love Song, alsmede het nummer Till Death Do Us 
Part dat over haar mislukte huwelijk met acteur Sean Penn verhaalt. Op 4 januari 1989 scheidde ze 
van hem. Het album sluit af met Act of Contrition (oefening van berouw), dat ze opzegt terwijl de 
muziek van het nummer Like a Prayer achteruit gedraaid wordt. 

We kozen voor    Like a prayer 

 

De videoclip van de titelsong veroorzaakte grote ophef. Daar is te zien hoe Madonna toevallig getuige 

is van een verkrachting en moord waarvoor een andere voorbijganger ten onrechte wordt 

beschuldigd en gearresteerd. Madonna bezoekt hierop een kerk, waar een beeld van de 

heilige Martinus van Porres tot leven komt en haar hartstochtelijk kust. Hierop wijst Madonna de 

echte dader aan, waarna de ten onrechte beschuldigde man (die voorgesteld wordt door het 

standbeeld van Martinus van Porres), wordt vrijgelaten. Het Vaticaan sprak van een godslasterlijke 

video vanwege de vermenging van erotiek en katholieke symbolen. Pepsi Cola zegde een 

miljoenencontract met Madonna op. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prince
https://nl.wikipedia.org/wiki/Like_a_Prayer_(single)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkrachting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus_van_Porres
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Godslastering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepsi
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=153
https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ
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1990 

  

The good son 

Nick Cave and The Bad Seeds 

Na twee donkere albums (Your funeral…my trial (1986) en Tender prey (1988), was deze elpee heel 

wat lichter van toon. De iets optimistischer sfeer kwam er voornamelijk doordat Cave op dat moment 

verliefd was op de Braziliaanse journaliste Viviane Carneiro en een rehabkuur volgde voor een van 

zijn vele verslavingen.  

We kozen voor    The weeping song 

 

Een xylofoon-intro. Dan een zwoegende bas. En hop, daar heb je één van de mooiste nummers uit het 

oeuvre van Nick Cave. 't Is een duetje waarin Cave de zoon speelt van Blixa Bargelds vader en de 

kwestie het Ware Wenen is: kinderen schreien, mannen en vrouwen huilen. Waarover komen we 

nooit te weten, enkel de onvermijdelijke belofte "true weeping is yet to come."  
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1991 

  

Nevermind 

Nirvana 

Nadat de jaren tachtig werden gedomineerd door hairmetal en electropop, werd mede 
dankzij Nevermind de muziek meer georiënteerd op rock. Samen met andere grungebands uit 
Seattle, zoals Pearl Jam en Alice in Chains, veranderden ze het gezicht van de commerciële muziek 
volledig. Het album dankte zijn succes aan de propere productie – tegen de normale 
grungegewoonte in – die het album en met name het nummer Smells Like Teen Spirit geschikt 
maakte om op de muziekzender MTV gespeeld te worden. De baby die op de hoes te zien is is 
Spencer Elden. Hij werd willekeurig gekozen. Als beloning beloofden Kurt en Courtney later eens met 
hem naar een restaurant te gaan (wat nooit gebeurde, aangezien Kurt Cobain zelfmoord pleegde). 
Op de cover is hij vier maanden oud. De vishaak met het dollarbiljet eraan werd later digitaal 
toegevoegd. Het beeld symboliseert de teloorgang van de jeugdige onschuld. 

We kozen voor    Smells like teen spirit 

 

De titel zou ontleend zijn aan het deodorantmerk "Teen Spirit" uit de VS. Kathleen Hanna van de 

band Bikini Kill spoot "Kurt Smells Like Teen Spirit" op de muur van Nirvana-zanger Kurt Cobain. 

Omdat ze hadden gepraat over anarchie, punkrock en vergelijkbare onderwerpen, dacht Cobain dat 

dit een slogan met betrekking tot dit onderwerp was. Hanna bedoelde echter dat Kurt naar de 

deodorant rook die Tobi Vail, haar bandlid en toen Kurts vriendin, droeg. Kurt verklaarde later dat hij 

nooit deodorant gebruikte. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg
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1992 

  

Rage against the machine 

Rage Against the machine 

De band staat bekend om hun socialistische teksten en politieke acties binnen en buiten de muziek. 

Het merendeel van de teksten van De la Rocha gaan over politieke zaken. De bandleden keerden zich 

veelvuldig tegen het kapitalisme en boden hun steun aan kleine socialistische groeperingen. 

Daarnaast steunt de muziek op de experimentele gitaargeluiden van Tom Morello. De la Rocha 

vertelde dat "de machine van alles kan zijn, van de politie in Los Angeles die automobilisten uit hun 

auto sleuren, tot moes slaan en hiermee wegkomen, tot het internationale kapitalistische 

mechanisme dat je tot een hersenloze plant vormt zonder echt na te denken over het systeem en 

van weekend naar weekend leeft." 

We kozen voor    Killing in the name 

 

In december 1991 verscheen "Killing in the Name" op de eerste demotape die de band via Atlantic 

Records uitbracht. Van die demo werden 5000 exemplaren verkocht. Een jaar later was "Killing in the 

Name" het tweede nummer en de leadsingle van het debuut Rage Against the Machine. De tekst van 

"Killing in the Name" gaat over racisme in Amerikaanse overheidsinstanties. Met de regel "Some of 

those that work forces, are the same that burn crosses" doelt de band op de Ku Klux Klan. Het 

nummer eindigt met de zin "Fuck you, I won't do what you tell me", dat 16 keer wordt herhaald, 

eindigend in de uitroep 'Motherfucker!'. In de versies die radiostations draaien wordt deze zin vaak 

niet gedraaid vanwege de woorden 'fuck' en 'motherfucker'. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=1004
https://www.youtube.com/watch?v=bWXazVhlyxQ
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1993 

 

Debut 

Björk 

Debut is het eerste in meerdere landen uitgegeven studioalbum van Björk. Voor Debut had ze nog 

twee IJslandse en onbekende albums genaamd Björk (een kindercd) en Gling-Gló (met een jazz-trio). 

Het is dus strikt gezien geen debuutalbum. Het wordt echter wel als eerste echte album van Björk 

gezien. De foto op de voorkant van de cd-hoes (waarbij Björk met een traan in haar oog recht de 

camera in kijkt) gaat over de verlegenheid en onzekerheid van het personage, vergelijkbaar met 

Björk toen ze het album maakte. Ditzelfde personage is ook te zien op de covers 

van Post en Homogenic waarin ze zich langzaam ontwikkelt. 

We kozen voor    Human behavior 

 

Björks eerste solo-videoclip voor haar allereerste single. Björk zit in het bos en wordt onder andere 

aangevallen door vlinders, achtervolgd door teddyberen en verandert in een egel voor een auto.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk_(album)
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1994 

  

Grace 

Jeff Buckley 

De 28-jarige zoon van zanger Tim Buckley was gezegend met een rijk stemgeluid, waarmee hij maar 

liefst vier octaven kon bereiken. De in Californië geboren singer-songwriter heeft z’n vader echter 

weinig mee mogen maken, al in 1975 stierf deze aan een dodelijke mix van drugs. Hoewel Grace 

gevuld is met veel rustige ballads, wordt ook de rocksound van die periode eer aangedaan met tracks 

als Eternal Life –met duidelijke Led Zeppelin invloeden en het met grunge doorspekte nummer So 

Real.  

We kozen voor    Hallelujah 

 

De versie van Cale was de eerste cover van Hallelujah (geschreven door Leonard Cohen) die 

bekendheid kreeg. Het was deze versie die Jeff Buckley gebruikte voor zijn album Grace uit 1994. Door 

zijn cover won het nummer aan bekendheid en populariteit, zeker na zijn mysterieuze dood in 1997. In 

deze Live versie uit 1995, gaat zijn stem door merg en been. Niet verrassend dat hij de hele zaal stil 

krijgt.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeff_Buckley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grace_(Jeff_Buckley)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1994
https://nl.wikipedia.org/wiki/1997
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=123
https://www.youtube.com/watch?v=2YjbJTS5C_I
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1995 

 

(Whats’the story) Morning glory? 

Oasis 

Het album was wereldwijd een commercieel succes met meer dan 22 miljoen verkochte exemplaren. 
In het thuisland ging het album in de eerste week 346.000 maal over de toonbank en stond tien 
weken op de eerste plaats in de albumlijst. Bovendien is het album in het Verenigd Koninkrijk het 
derde best verkochte album aller tijden achter Queen's Greatest Hits en Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band van The Beatles . De titel zou van een vriend van Noel Gallagher afkomstig zijn. Hij 
gebruikte deze term tijdens een telefoongesprek. "Morning Glory" is slang voor een ochtenderectie 

We kozen voor    Wonderwall 

 

Noel Gallagher ontkende tegenover de media dat hij het nummer voor zijn toenmalige vriendin 

schreef: "De betekenis van het lied is door de media van me afgepakt doordat de media erbovenop 

sprongen. Hoe vertel je je vriendin dat het nummer niet voor haar geschreven is terwijl ze dat zelf in 

de bladen heeft gelezen? Het nummer gaat over een denkbeeldige vriend die komt om je van je eigen 

leven te redden. De inspiratie voor de cover van de single komt van de schilderijen van 

de Belgische surrealistische schilder René Magritte. De afbeelding is een bewerkte foto gemaakt 

op Primrose Hill in Noordwest-Londen.  
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1996 

  

Beautiful freak 

Eels  

Het zal je als debuterend groepje maar overkomen: het in Los Angeles residerende trio Eels was al 
wereldberoemd nog voor men één noot van hen had gehoord. Lang voor hun cd 'Beautiful Freak' op 
de wereld werd losgelaten gingen demo-tapes van de groep in het platenmilieu koortsachtig van 
hand tot hand en krioelde de guest-list van de celebrities uit de film- en rockwereld wanneer ze in 
hun thuisstad een showcase gaven. De reden van al die heisa: 'Beautiful Freak' is de eerste worp 
van Dream-Works, het platenlabel van het gelijknamige multimedia-conglomeraat dat de 
miljardairs Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg en David Geffen (de man die met onder 
meer Nirvana fortuin maakte) uit de grond stampten. 

We kozen voor    Novocaine for the soul 

 

De video van Mark Romanek toon R en zijn bandleden die aan draden hangen zodat ze lijken te 

zweven. De regisseur vertelde later dat hij geïnspireerd was door de film Mary Poppins, een muzikale 

film die hij als kind had gezien. 
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1997 

  

OK computer 

Radiohead 

OK Computer wordt beschouwd als één van de belangrijkste albums uit de jaren negentig. Het album 
wordt geprezen om twee aspecten: de teksten, die soms ondoorgrondelijk zijn en veel laten zien van 
wat leadzanger Thom Yorke ervaart als de leegte in de huidige westerse maatschappij. Veel 
belangrijker was de muzikale innovatie: Radiohead zette met dit album een complexe compositie 
neer. Het grote succes van dit album en de langdurige tournee die erbij hoorde, legde veel druk op 
de band. Ze waren niet voorbereid op de drastische verandering in hun leven, die dit betekende. 
Yorke verzeilde in een diepe depressie en had last van een schrijversblok. In latere interviews gaven 
de bandleden aan dat OK Computer bijna het einde van Radiohead had betekend. 

We kozen voor    Paranoid android 

 

De tekst van het nummer is grotendeels geschreven door zanger Thom Yorke en gaat over een 

onaangename ervaring die hij had in een bar in Los Angeles. Met een lengte van meer dan zes 

minuten en vier verschillende secties is "Paranoid Android" aanzienlijk beïnvloed door "Happiness Is a 

Warm Gun" van The Beatles en Queens "Bohemian Rhapsody". De naam is geïnspireerd door Marvin 

de paranoïde androïde uit de sciencefictionserie Het Transgalactisch Liftershandboek van Douglas 

Adams. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijversblok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thom_Yorke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Happiness_Is_a_Warm_Gun
https://nl.wikipedia.org/wiki/Happiness_Is_a_Warm_Gun
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Rhapsody
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marvin_de_parano%C3%AFde_andro%C3%AFde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marvin_de_parano%C3%AFde_andro%C3%AFde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Transgalactisch_Liftershandboek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Douglas_Adams
https://nl.wikipedia.org/wiki/Douglas_Adams
https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=227&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=K50UVfgwVuA
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1998 

  

Mezzanine 

Massive Attack 

Hun muziek kent invloeden uit verschillende genres, gaande van acid jazz, hiphop, elektronische 
muziek en rock tot reggae en klassieke muziek. Door de media wordt de band gezien als belangrijkste 
pionier in het triphop-genre. Sinds 1987 zijn er wereldwijd meer dan negen miljoen platen verkocht. 
Vanwege de Golfoorlog (1990-1991) en de publieke druk om woorden in verband met oorlog te 
vermijden, wordt de naam van de band op hun platen tijdelijk weergegeven als Massive. De 
groepsnaam is niet gewijzigd, maar de naam werd niet meer in zijn geheel op hoes en label 
afgebeeld.  Het derde album komt moeizaam tot stand. De drie leden liggen geregeld overhoop met 
elkaar over de te volgen muzikale koers. Het is vooral 3D die zijn zin doordrukt. Zijn koers is duidelijk 
te horen op het album Mezzanine . Op dit album klinkt de band duisterder, agressiever en 
naargeestiger dan ooit. Het ooit soulvolle stadse geluid wordt ingeruild door een nachtmerrieachtige 
sfeer die voor de fans behoorlijk wennen is. De media beschouwen Mezzanine echter als een 
meesterwerk en het album wordt ook commercieel weer succesvol. 

We kozen voor   Teardrop 

 

De lead vocals op dit nummer – Massive Attack gebruikte graag andere muzikanten op hun nummers 

– waren van Liz Frazer van The Cocteau twins. Terwijl ze het nummer aan het opnemen was op 29 

mei 1997 hoorde ze dat haar goede vriend Jeff Buckley verdronken was. “Het was zo vreemd … ik 

zong mijn tekst terwijl ik aan hem dacht en weende. Voor mij is dat alleszins een liedje over hem. 

"Teardrop" werd in de Verenigde Staten gebruikt als de openingstune van de Amerikaanse 

ziekenhuisserie House M.D. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Acid_jazz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hiphop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronische_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronische_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Triphop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfoorlog_(1990-1991)
https://nl.wikipedia.org/wiki/House_(televisieserie)
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=1247
https://www.youtube.com/watch?v=u7K72X4eo_s
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1999 

  

Californication 

Red Hot Chili peppers 

De teksten van de Red Hot Chili Peppers waren aanvankelijk lichtvoetig van aard. De band werd 

bekend door hun 'sokkenact': regelmatig kwamen ze het podium op in niets dan een sok over de 

genitaliën (ook zichtbaar op de Abbey Road EP waarbij zij hetzelfde zebrapad overstaken als The 

Beatles op de cover van hun Abbey Roadalbum uit 1969). Dit album betekende ook de terugkeer van 

gitarist John Frusciante, die in 1992 de groep wegens drugsproblemen had verlaten, maar in 1998 

opnieuw de plaats innam van Dave Navarro. 

We kozen voor    Scar Tissue 

 

Scar Tissue is de eerste single van het album en kreeg in 2000 de Grammy Award  voor de beste 

rocksong. In 2004 bracht Anthony Kiedis het gelijknamige boek Scar Tissue uit. Dit boek was een 

autobiografie met als hoofdonderwerp seks, drugs, en rock-'n-roll. Hierin vertelt hij over de gevolgen 

van drugs (vooral heroïne) en hoe deze iemands leven kapot kunnen maken. 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abbey_Road_EP&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abbey_Road_(album)
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Frusciante
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dave_Navarro
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock-%27n-roll
https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=1016&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=mzJj5-lubeM
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2000 

  

The Marshall Matters LP 

Eminem 

 Twee nummers van dit album kregen veel aandacht in de media: "The Real Slim Shady" en "Stan". 

"Stan" - waarop Eminem een sample van Dido's "Thank You" gebruikte - vertelt een fictief verhaal 

van een fan die is geobsedeerd door Eminem. Het einde van het lied vertelt hoe hij zichzelf en zijn 

zwangere vriendin om het leven brengt omdat zijn idool niet snel genoeg reageert op zijn fanmail. 

Een aantal van zijn nummers maakt ook grappen over jongensgroepen en andere artiesten zoals 

onder anderen *NSYNC, Christina Aguilera en Britney Spears. 

We kozen voor    The Real Slim Shady 

 

"The Real Slim Shady" is de eerste single van dit album. De track was een internationaal succes en 

was op dat moment zijn grootste hit tot hij in 2002 met tracks als "Without Me" en "Lose Yourself" 

het succes evenaarde en verbeterde. "The Real Slim Shady" werd geproduceerd door Dr. Dre en co-

producer Mel-Man. In de videoclip speelden onder anderen comédienne Kathy Griffin en zanger Fred 

Durst een rol. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Real_Slim_Shady
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stan_(single)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sample
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dido_Armstrong
https://nl.wikipedia.org/wiki/*NSYNC
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christina_Aguilera
https://nl.wikipedia.org/wiki/Britney_Spears
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lose_Yourself
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dr._Dre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathy_Griffin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Durst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Durst
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=99
https://www.youtube.com/watch?v=eJO5HU_7_1w
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2001 

  

Gorillaz 

Gorillaz 

Gorillaz is een virtuele Britse band en een multimedia-project van Damon Albarn en Jamie 
Hewlett. De groep werd in 1998 opgericht en kreeg de fictieve karakters 2-D, Noodle, Russel Hobbs 
en Murdoc Niccals als bandleden. Na de eerste ep Tomorrow Comes Today verscheen in 2001 het 
debuutalbum Gorillaz. Het album, met de singles Clint Eastwood en 19-2000 werd genomineerd voor 
de Mercury Music Prize. Albarn is binnen het project verantwoordelijk voor de muziek en heeft 
hiervoor samengewerkt met een groot aantal muzikanten. De muziekstijl is een combinatie 
van hiphop, dub, dance en rock. Striptekenaar Hewlett houdt zich vooral bezig met het visuele 
gedeelte en het verhaal rondom de Gorillaz-wereld. Concerten worden aanvankelijk gerealiseerd 
door de virtuele bandleden te projecteren en de 'echte' muzikanten als silhouetten af te beelden. In 
latere optredens waren de artiesten echter vaker daadwerkelijk te zien. 

We kozen voor    Clint Eastwood 

 

De zang in "Clint Eastwood" is ingezongen door Damon Albarn; de rap is van Del tha Funkee 

Homosapien. De titel van het nummer verwijst naar de Amerikaanse acteur Clint Eastwood, één van 

de acteurs uit de western The Good, The Bad & The Ugly. Aan het begin van de muziekvideo is een 

stuk zang te horen uit die film. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekgroep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Damon_Albarn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jamie_Hewlett
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jamie_Hewlett
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomorrow_Comes_Today_(ep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gorillaz_(album)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood_(single)
https://nl.wikipedia.org/wiki/19-2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mercury_Music_Prize
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hiphop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dub_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rock
https://nl.wikipedia.org/wiki/Damon_Albarn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Del_tha_Funkee_Homosapien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Del_tha_Funkee_Homosapien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Good,_The_Bad_%26_The_Ugly
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=2856
https://www.youtube.com/watch?v=1V_xRb0x9aw
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2002 

  

Songs for the deaf 

Queens of the stone age 

Queens of the Stone Age (ook bekend als QOTSA en Queens) werd in 1996 opgericht en maakt deel 

uit van de Palm Desert Scene. Het enige vaste lid van de band is oprichter Josh Homme.  Dave Grohl, 

bekend van Nirvana en Foo Fighters, vulde hier de drumpartijen in. Zoals op het voorgaande 

album Rated R zingen Mark Lanegan en Nick Oliveri enkele nummers. Songs for the Deaf wordt 

beschouwd als een soort conceptalbum, geïnspireerd op zanger Josh Homme's rit door de Zuid-

Californische woestijn met slechts enkele Spaanse radiozenders. Deze zijn dan ook te horen tussen 

sommige nummers in.  

We kozen voor    No One Knows 

 

De videoclip voor "No One Knows" is geregisseerd door Dean Karr en Michel Grondy. Grondy was 

volgens Homme gekozen omdat "hij alle video's voor Björk deed en wij zijn groot fan van Björk”. De 

clip werd genomineerd voor een MTV Video Music Awards in de categorie MTV2 Awards. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palm_Desert_Scene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Josh_Homme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dave_Grohl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(Amerikaanse_Grunge-band)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Foo_Fighters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rated_R
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Lanegan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nick_Oliveri
https://nl.wikipedia.org/wiki/Conceptalbum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Josh_Homme
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dean_Karr&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Grondy&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk
https://nl.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Awards
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=945
https://www.youtube.com/watch?v=s88r_q7oufE
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2003 

  

Elephant 

The White Stripes 

Het is lang onduidelijk geweest of Jack White en Meg broer en zus waren of dat ze een relatie 

hadden. Ze lieten het zelf in het ongewisse. Later werd bekend dat ze op 21 september 1996 

trouwden en op 20 maart 2000 officieel gescheiden zijn. Toch blijven ze elkaar broer en zus noemen 

tijdens de optredens. Ze besloten zichzelf The White Stripes te noemen omdat Meg White graag 

pepermunt at. Hun tweede cd, Elephant, bracht meer succes. Ze kregen betere kritieken dan 

voor White Blood Cells en het album verkocht ook zeer goed. Het album werd bekroond met 

de Grammy voor het beste alternatieve album van het jaar 2004. Het nummer Seven Nation 

Army werd bekroond als beste rocknummer van het jaar 2004.  

We kozen voor    Seven Nation Army 

 

De riff was geïnspireerd op het hoofdthema van Anton Bruckners Vijfde symfonie. Volgens White 
was Seven Nation Army zijn benaming voor het Leger des heils (Salvation Army) als kind. Vanwege 
zijn pakkende eenvoud is het thema ook als meezinger in voetbalstadions populair geworden. De 
video, die geregisseerd werd door Alex Courtes en Martin Fougerol, bestond uit één vrijwel 
ononderbroken shot door een caleidoscopische tunnel van weerspiegelende zwarte, witte en 
rode triangels, die Jacks liefde voor het getal drie uitbeelden. Sommige triangels tonen een beeld van 
Jack of Meg die aan het spelen zijn, en op sommige plaatsen zijn wandelende skeletten te zien en een 
olifant, die naar de titel van het album  verwees. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elephant_(album)
https://nl.wikipedia.org/wiki/White_Blood_Cells
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seven_Nation_Army
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seven_Nation_Army
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Triangel_(muziekinstrument)
https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=306&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=0J2QdDbelmY
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2004 

  

You are the quarry 

Morrissey 

Van 1982 tot 1987 was hij het gezicht van de alternatieve rockgroep The Smiths. Na het uiteenvallen 
van de groep begon hij aan een solocarrière. Met zijn flamboyante, eigenzinnige persoonlijkheid en 
zijn melancholische doch geestige teksten over sociale vervreemding en eenzaamheid werd 
Morrissey een popidool voor de ontevreden jeugd. Naast zijn muzikale carrière staat hij bekend als 
een uitgesproken dierenrechtenactivist. 

We kozen voor     First Of The Gang To Die 

 

Het is geen typische classic Morrissey song over zijn Manchester, nee het speelt zich af in L.A. maar 
het gaat wel over zijn geliefde thema: romantiek maar toch op een niet opbeurende wijze en met een 
stukje gezonde of ongezonde macho er in verwerkt. Misschien is hij wel een beetje jaloers op zijn 
hoofdpersonage. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieve_rock
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Smiths
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melancholie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrechten
https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=2942&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=rT3XA0eogdk


Themalijst 50 jaar Discotheek Openbare bibliotheek Kortrijk september 2018   p.   40 
 

2005 

  
X & Y 

Coldplay 

Het oorspronkelijk plan van Coldplay was om het hele jaar 2004 buiten het publieke oog te blijven. 
Zanger Chris Martin zei: "We hebben echt het gevoel dat we een tijdje weg moeten zijn en we zullen 
dit jaar zeker niets vrijgeven, omdat ik denk dat mensen ons een beetje misselijk zijn." Dit plan werd 
niet uitgevoerd vanwege de druk die hun tweede album A Rush of Blood to the Head had opgewekt; 
maar ze probeerden "het beste te maken dat iemand ooit heeft gehoord". 

We kozen voor     Fix You 

 

Het is het enige nummer van Coldplay waarin alle 4 de bandleden tegelijk zingen. Op 14 
september 2005 kon het nummer gekocht worden in de iTunes Music Store (tegenwoordig iTunes 
Store). De opbrengsten gingen na de storm Katrina in Louisiana naar het Amerikaanse Rode Kruis 
"Hurricane 2005 Relief" en naar de National Academy of Recording Arts & Sciences' MusiCares 
Hurricane Relief Fund. het nummer werd ook gespeeld op Shelter from the Storm. Het is een 
huldenummer geworden voor de slachtoffers. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Martin&xid=17259,1500000,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhh7fXFPThA0kfRa-xWDvvYFPs5eAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/A_Rush_of_Blood_to_the_Head&xid=17259,1500000,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhisQcRTUj2nYDdC4l8R7kllDG3Tmg
https://nl.wikipedia.org/wiki/14_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/14_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store
https://nl.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store
https://www.youtube.com/watch?v=k4V3Mo61fJM
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2006 

  

Whatever people say I am, that’s what I’m not 

Arctic monekys 

In de eerste week werd deze cd 360.000 maal verkocht en werd het daardoor het snelst verkopende 
debuut aller tijden in het Verenigd Koninkrijk. Het won tevens de Mercury Music Prize en werd 
genomineerd voor een Grammy Award. 

We kozen voor      I bet you look good on the dancefloor 

 

Het nummer gaat over de uitgaanscultuur in de Britse suburbs, waar 'I bet you look good on the 

dancefloor' een mogelijke openingszin is. Het nummer is echter voornamelijk bedoeld om deze cultuur 

te bekritiseren, omdat de diepgang en de romantiek er geheel zouden ontbreken; 'there is no love no, 

no montague's or capulets/just banging tunes and dj-sets, dirty dancefloors and dreams of 

naughtiness' 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mercury_Music_Prize
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=1617
https://www.youtube.com/watch?v=pK7egZaT3hs
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2007 

  

American gangster 

Jay-Z 

Jay Z belandde midden in de grootste vete van de rapwereld tot dan toe: die tussen de West Coast 

en de East Coast (waartoe Jay Z zelf behoorde). De vete startte tussen de rappers 2Pac van de West 

Coast en The Notorious B.I.G., die hij had leren kennen toen hij nog in Brooklyn woonde, van de East 

Coast. De vete resulteerde uiteindelijk in de dood van 2Pac in 1996 en The Notorious B.I.G. een jaar 

later. Dit was tevens het einde van de zogenaamde "oorlog". In 1999 stak Jay Z muziek-

producent Lance Rivera neer in een nachtclub, omdat hij meende dat Rivera had geprobeerd zijn 

zaken te ondermijnen. Jay Z werd hiervoor veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke straf. Hij besefte 

echter dat alles waarvoor hij had gewerkt in één klap kon worden weggeveegd en wilde zijn leven op 

het rechte pad houden. Jay Z legde zich vanaf dat moment volledig toe op zijn muzikale carrière en 

platenlabel. Iedere acht maanden bracht hij een nieuw album uit. De titel van deze cd is gebaseerd 

op de gelijknamige film maar slaat misschien ook op zijn eigen leven? In een interview met een 

televisiestation verklaarde President Obama fan te zijn van het album. 

We kozen voor    I know 

 

De regisseur van de videoclip beschreef zijn werk als "a surreal, daydream-like blending of four 

separate and unrelated stories, four unique trips taken on by four girls in one night in New York City”. 

Ieder meisje ondervindt een verschillend soort “high”: de eerste, een welgestelde jonge vrouw lijkt in 

haar appartement onder invloed te verkeren, een tweede beleeft de vreugde van de liefde, de derde 

geniet van de nachthemel van New York terwijl de laatste “high” geraakt door de muziek in een 

nachtclub. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tupac_Shakur
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Notorious_B.I.G.
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lance_Rivera&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=v8Up-BfOCKg
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2008 

  

Only by the night 

Kings of Leon 

Het vierde studioalbum van Kings of Leon werd opgenomen kort na hun derde en behaalde over heel 

de wereld Top-tien noteringen. Het werd genomineerd voor een Grammy Award en kende naast Sex 

on Fire ook immens succes met de single Use somebody. 

We kozen voor    Sex on fire 

 

"Sex on Fire" kreeg een Grammy voor Best Rock Performance enwerd geschreven door leadzinger 
Caleb voor zijn toenmalige vriendin (ondertussen zijn echtgenote) model Lily Aldridge. Oorspronkelijk 
zou de song “Set Us on Fire", heten maar een van de mixers kwam de studio binnen en zei "Sex on 
Fire", huh?" Het werd een running joke en ze hielden vast aan de nieuwe titel. Andere alternatieve 
mogelijkheden waren "Socks on Fire", "Snatch on Fire" of "Cocks on Fire". 

  

https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=3480&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=RF0HhrwIwp0
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2009 

 

XX 

The XX 

De bandleden hadden elkaar ontmoet op Elliot School in Londen, waar ook andere bekende artiesten 

als Hot Chip, Burial en Four Tet hebben gezeten. De band was genomineerd voor "Beste Britse 

album", "Beste Britse doorbraak" en "Beste Britse band" op de Brit Awards van 2011 die op 15 

februari werden gehouden in de O2 Arena in Londen, maar ze wonnen in geen enkele categorie. 

We kozen voor    Crystalised 

 

De single Crystalised van het debuutalbum was een week lang 'Single van de week' op iTunes.  "het 

nummer gaat over een gecompliceerde relatie en gebruikt uiteindelijk kristallisatie als een metafoor 

voor liefde. Romy en Oliver hebben het nummer geschreven toen ze 17 waren en The xx nog maar 5 

nummers hadden geschreven. Ze hielpen elkaar hun verzen af te maken, dus is het niet te 

verwonderen dat hun stemmen op elkaar inspelen. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hot_Chip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burial
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brit_Awards
https://nl.wikipedia.org/wiki/2011
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_O2_(Londen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/ITunes
https://www.youtube.com/watch?v=Pib8eYDSFEI
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2010 

  

Applause 

Balthazar 

De groep kreeg vorm  in de tweede helft van 2004. In het voorjaar van 2005 wonnen Maarten 
Devoldere, Patricia Vanneste en Jinte Deprez als achttienjarigen de nationale Kunstbendewedstrijd 
voor jongeren met Lost and Found. Op 3 december dat jaar wonnen ze ook Westtalent, de 
rockwedstrijd van de provincie West-Vlaanderen. Ondertussen hadden wij ze met de Bibliotheek in 
2004 al te gast gehad voor een optreden als voorprogramma (ja, ja) van Absynthe Minded 

We kozen voor   The boatman 

 

"The Boatman" is de vierde single uit het debuutalbum van de Kortrijkse band. 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. Ironisch is 

dat de Vlaamse zanger bekend is geworden door meezingers over boten ('Zeil je voor het eerst', 'De 

Marie Louise'). In een interview vertelden de gasten van Balthasar dat het personage dat door Bart 

Kaëll werd gespeeld, hun alter ego is. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/2004
https://nl.wikipedia.org/wiki/2005
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstbende_(Belgi%C3%AB)
https://www.youtube.com/watch?v=-MNF9T9pSw0
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2011 

 

21 

Adele 

In 2008 brak ze bij het grote publiek door met haar album 19 en singles als Chasing 

Pavements en Make You Feel My Love. In 2010 en 2011 had ze grote hits met Rolling in the Deep, Set 

Fire to the Rain en Someone Like You afkomstig van haar tweede album 21. In 2012 schreef ze het 

nummer Skyfall voor de gelijknamige James Bondfilm. In 2015 kwam haar langverwachte derde 

album 25 uit.  

We kozen voor    Rolling in the deep 

 

Adele verwerkte in het lied haar herstel van het liefdesverdriet dat haar was aangedaan. Ze schreef 

het op één namiddag na de breuk met haar vriend. Het was haar reactie op 'being told that my life 

was going to be boring and lonely and rubbish, and that I was a weak person if I didn't stay in the 

relationship. I was very insulted, and wrote that as a sort of "fuck you". In 2018 werden er al meer 

dan 20 miljoen digitale kopies van het nummer verkocht, een van de beste aller tijden. De video kreeg 

3 MTV-awards: Best Editing, Best Cinematography and Best Art Direction 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/19_(Adele)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chasing_Pavements
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chasing_Pavements
https://nl.wikipedia.org/wiki/Make_You_Feel_My_Love
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rolling_in_the_Deep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Set_Fire_to_the_Rain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Set_Fire_to_the_Rain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Someone_Like_You
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_(Adele)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Skyfall_(single)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Skyfall
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_(Adele)
https://en.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Award_for_Best_Editing
https://en.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Award_for_Best_Cinematography
https://en.wikipedia.org/wiki/MTV_Video_Music_Award_for_Best_Art_Direction
https://www.besteveralbums.com/buy.php?o=album&oid=14449&src=artworkbutton&store=#prices
https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw
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2012 

 

Arche 

SX 

SX is een Belgische etherische-indiepopgroep uit Kortrijk. Er zijn meerdere interpretaties mogelijk 
voor de korte naam SX. De technologische bijklank van de term, de toekomstgerichtheid van de 
naam en de referentie aan seks zijn enkele voorbeelden die Stefanie Callebaut gaf tijdens een 
interview. De groep won met Mister Lion de Road2Fame-wedstrijd van de tv-zender TMFin juni 
2009. Kort daarna won de groep de publieksprijs tijdens de finale van Westtalent. Door het winnen 
van Vibe on Air en de aandacht van radiozender Studio Brussel brak SX in januari 2011 door met het 
nummer 'Black Video'.  

We kozen voor    Black Video 

 

Studio Brussel was laaiend enthousiast over SX, hun nummer Black Video en de wondermooie 

videoclip die erbij hoort. Ze maakten van deze nieuwelingen een dagelijks vaste waarde op de zender. 

Black Video kwam terecht in hun Select top 3 en ze tipten SX als hét volgende Belgische 

exportproduct. Orgelpads, synthesizers en reverb gitaren symboliseren het golven van de tijd in de 

oneindige ruimte. Natte shakers en reverbs stuiteren terug en keren de tijd binnenstebuiten. De 

drums spelen de eeuwige herhaling van de toekomst die vibreert, betovert en bezweert. Een pijnlijk 

mooie, etherische stem schrijft zich in de tijd. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indie_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/TMF_Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westtalent&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vibe_on_Air&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Brussel
https://www.youtube.com/watch?v=6kjq6p0cMvk
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2013 

  

Random access memory 

Daft Punk 

Samen met artiesten als Laurent Garnier en Motorbass zijn ze pioniers van de Franse dancemuziek. 

Daft Punk behoort daarnaast tot de grootste vernieuwers van housemuziek van de late jaren 90. 

Random Access Memories richt zich, in tegenstelling tot de voorgaande albums, meer 

op funk, disco en softrock. Het gebruik van samples is minimaal, behalve op het slotnummer Contact. 

In plaats daarvan huurde Daft Punk veel muzikanten en een orkest in om mee te werken aan het 

album. 

We kozen voor   Get lucky 

 

De single Get Lucky verscheen op 19 april 2013 en haalde binnen een week wereldwijd hoge posities 

in de hitlijsten, waaronder ook nummer 1-posities in de eerste week. De stem van Pharrell Williams en 

ook de medewerking van gitarist Nile Rodgers waren daar niet vreemd aan.  Controversieel: te 

commercieel voor de ene criticus, te melig voor de andere en de beste popsong aller tijden voor een 

derde…. Aan u en de toekomst om te oordelen. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurent_Garnier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Motorbass
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Funk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Disco_(muziekgenre)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Softrock
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sample
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muzikant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orkest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hitparade
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pharrell_Williams
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nile_Rodgers
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=40834
https://www.youtube.com/watch?v=h5EofwRzit0
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2014 

 

Turn blue 

The Black keys 

Het achtste studioalbum van de Amerikaanse bluesrockers werd aangekondigd door een tweet van 

oud-bokser Mike Tyson en een serie van cryptische filmpjes op YouTube, met daarin een 

hypnotiseur. Fever werd eind maart 2014 uitgebracht als leadsingle van het album. Het album 

bereikte in zowel de VS als in Australië voor het eerst de eerste positie in de albumlijsten, wat het 

album tot eerste nummer één hit van The Black Keys maakt. De opnamesessies vielen samen met de 

echtscheiding van Auerbach en diens vrouw, waardoor veel van de songteksten hierop gebaseerd 

zijn. Dit resulteert in melancholischer en minder up-beat nummers dan de voorganger, El Camino. 

Het album vertoont invloeden van de psychedelische rock en soul, waardoor het album verder 

afwijkt van het rauwe bluesrockverleden van de band. 

We kozen voor   Fever 

 

De video werd geregisseerd door de zoon van de stichter van het Amerikaanse muziektijdschrift 

Rolling Stone. Het toont zanger Dan Auerbach die een zwetende televisie-evangelist verbeeldt die 

preekt voor een gehoor waarbij ook zijn drummer zit. In de video zie je regelmatig de 

telefoonnummers en namen voorbijflitsen van mensen die geld gedoneerd hebben aan de religieuze 

campagne. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mike_Tyson
https://www.youtube.com/watch?v=trk7P-9QDyc
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2015 

  

To pimp a butterfly 

Kendrick Lamar 

Op zijn tweede studio album vertelt Lamar over zijn jeugd in Compton, een voorstad van Los Angeles 

die wordt gekenmerkt door zijn criminaliteit. De stad staat ook symbool als dé hiphop-stad van de 

Verenigde Staten. Raplegendes als Dr. Dre, Eazy-E, Ice Cube zijn allemaal geboren en getogen in 

Compton.  Zijn derde album To pimp a butterfly Het album zit vol met invloeden uit de free jazz, 

funk, soul en ‘spoken word’. Lamar brengt op een kritische en persoonlijke manier een resem 

onderwerpen naar voren. Hij heeft het onder andere over rassenongelijkheid in Amerika, de Afro-

Amerikaanse cultuur en zijn depressie. 

We kozen voor    King Kunta 

 

King Kunta is een referentie naar de legendarische rebelse slaaf Kunta Kinte, het hoofdpersonage van 

de bekroonde roman Roots (ook verfilmd) van Alex Haley. In de song zitten ook verwijzingen naar een 

andere auteur, Chinua Achebe. De video werd gefilmd in Compton en de meeste figuranten zijn 

vrienden van hem. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Compton_(Californi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eazy-E
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ice_Cube
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rassenongelijkheid&action=edit&redlink=1
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=77758
https://www.youtube.com/watch?v=hRK7PVJFbS8


Themalijst 50 jaar Discotheek Openbare bibliotheek Kortrijk september 2018   p.   51 
 

2016 

  

Blackstar 

David Bowie 

De enige artiest die tweemaal voorkomt in onze lijst. Blackstar is het vijfentwintigste en laatste 
studioalbum van David Bowie. Het album kwam op 8 januari 2016 uit op zijn 69e verjaardag, twee 
dagen voor zijn dood. Producer Tony Visconti verklaarde dat dit album is bedoeld als 
afscheidsgeschenk voor zijn fans bij een zorgvuldig geplande finale. De naam van het album staat niet 

op de hoes, wel een afbeelding van een zwarte ster (★).. 

We kozen voor    Lazarus 

 

Het nummer en de bijbehorende videoclip bevatten een aantal concrete aanwijzingen voor het (toen 

nog) naderende overlijden van David Bowie. Daarom kan het nummer worden beschouwd als een 

moderne vorm van een zwanenzang. Het nummer is geschreven voor de musical Lazarus, die in New 

York op 7 december 2015 in première ging. Deze musical is geproduceerd door de Vlaming Ivo van 

Hove, die daarmee als een van de laatsten met Bowie heeft samengewerkt. De clip werd in december 

al vrijgegeven, vooruitlopend op het album dat op 8 januari 2016 werd uitgebracht. Na zijn overlijden 

op 10 januari 2016 kwam het publiek pas achter de werkelijke betekenis van dit nummer. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Bowie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tony_Visconti
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwanenzang_(gedicht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lazarus_(musical)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_van_Hove
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_van_Hove
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=91441
https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8
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2017 

  

Deeper understanding 

The war on drugs 

The War On Drugs ziet in 2005 het levenslicht in Philadelphia en brengt een geheel eigen sound. 

Ergens tussen alternatieve rock, Americana en shoegaze, tussen melancholie en chaos in. In 2014, 

met hun briljante derde langspeler ‘Lost In The Dream’ op zak, krijgen ze de critici en het grote 

publiek helemaal op hun hand. De uitgelaten melodieën met keyboards, strakke ritmes en 

gitaargeweld staan in schril contrast met de dramatiek van voorheen, en doen denken aan het beste 

van Dylan, Neil Young en Daniel Lanois. 

We kozen voor    Thinking of a place 

 

‘I’m moving through the dark, of a long black night’, zo bezingt Adam Granduciel inception-gewijs z’n 

eigen elf minuten durende nummer. Een sluimerende intro, rustgevende schemering en een kampvuur 

harmonica maken ook van dit nummer weer een parel in de stijl die we van de band gewoon zijn. Doe 

ons maar een eindeloze roadtrip bij ondergaande zon met “Thinking Of A Place” op repeat. De 

mannen van The War On Drugs bleven bij hun leest, en daar zijn wij allerminst rouwig om. 

  

https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=116539
https://www.youtube.com/watch?v=8d5ZbojEops
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De keuze voor 50 albums uit een zo rijke muziekgeschiedenis was hartverscheurend en is voor veel 

discussie vatbaar. Hieronder vind je nog 50 albums van groepen die misschien in de lijst hadden 

moeten staan. 

  

Derek & The Dominos: Layla 

 Leonard 

Cohen: Songs of love and 

hate 

 Steely Dan: 

Can’t buy a thrill 

 Kraftwerk : 

Trans-Europe Express 

 The Police: 

Outlandos d’amour 

 Iron Maiden: 

Killers 

 AC/DC 

Highway to hell 

 

The Clash: London calling 

 Bruce 

Springsteen: The river 

 The 

Pretenders: The Pretenders 

 Tom Waits:  

swordfishtrombones 

 Prince: Purple 

Rain 

 Metallica: 

Master of puppets 

 Beastie Boys: 

Licensed to ill 

 Sonic Youth: 

Daydream nation 

 N.W.A -  

Straight outta Compton 

 The Black 

Crowes: Shake your 

moneymaker 

 Pearl Jam: Ten 

 The Smashing 

Pumpkins: Siamese dream 

 Wu-Tang-Clan: 

Enter the Wu-Ta,ng 

 Beck        

Odelay 

https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=139
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=2445
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=2622
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=942
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=65
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=1201
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=211
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=1226
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=215
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=21
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=261
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=177
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=1943
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=198
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=255
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=311
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=33
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 Portishead: 

Dummy 

 The Smashing 

Pumpkins: Mellon Collie and 

the infinite sadness 

 Foo Fighters: 

Foo Fighters

 Patti Smith: 

Horses 

 Deep Purple: 

In rock 

 dEus: In a bar, 

udner the sea 

 Stevie 

Wonder: Songs in the key of 

life 

 Bob Marley & 

the wailers: Live 

 The Who 

 Serge 

Gainsbourg; Histoire de 

Melody nelson 

 Fleetwood 

Mac 

 Joni Mitchell: 

Blue 

 Carole King: 

Tapestry 

 The Doors: The 

Doors 

 Simon and 

Garfunkel: Bridge over 

troubled water 

 Creedence 

Clearwater Revival: Cosmo’s 

factory 

 Van Morrison: 

Moondance 

 Roxy Music: 

Roxy Music 

 The Velvet 

Underground: The Velvet 

Underground 

 Iggy Pop: Raw 

power 

 Black Sabbath: 

Paranoid 

 Crosby, Stills, 

Nash & Young: Déjà vu 

 The Beach 

Boys: Pet sounds 

https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=209
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=363
https://www.besteveralbums.com/thechart.php?a=4049
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 Eagles: Hotel 

california 

 Elton John: 

Goodbye Vellow Brick Road 

 Janis Joplin: 

Pearl 

 Santana: 

Santana 

 Abba: The 

definitive collection 

 Queen: A night 

at the opera 


