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“En als de muziek begon kon het feest beginnen”
Deze spontane uitspraak weerklonk meermaals bij de speurtocht naar Hasseltse Bands. Bij
muziek horen plezier, amusement, vriendschap en vele andere positieve connotaties. Zo
wordt het ervaren door publiek én muzikanten. Want meestal zijn toekomstige muzikanten
in het begin precies die weg opgegaan voor de eigen ontspanning. Een radiotune naspelen
en later met zielsverwanten eigen accenten leggen en creatief ontwikkelen tot nieuwe, eigen composities.
1945 - 2000
In de onderzochte periode ontwikkelde muziek zich uiteraard door gewijzigde publieke voorkeuren, de mode zeg maar, en eveneens door een aantal technische innovaties en gemakkelijkere communicatie. Ook de scholingsgraad nam flink toe, waardoor zowel kwantiteit als
kwaliteit stegen.
De naoorlogse tijd stond onder de culturele invloed van onze bevrijders: Amerikanen, Canadezen, Engelsen. Niet onlogisch dus dat ook wij al snel Coca-Cola dronken en Lucky Strikes rookten. In het kielzog van de legers volgde swingende ontspanning met bigbandmuziek voor militairen en burgers. Iconen voor de tijd van de Swinging Forties waren In The
Mood (Glenn Miller) en Take The A Train (Duke Ellington).
De Rocking Fifties werden The Age of Rock & Roll, ingezet door Rock Around The Clock
(Bill Haley).
In de jaren 1960, later The Golden Sixties genoemd, schitterden The Beatles met Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band en streden met The Rolling Stones voor de eerste plaats in
de charts. Op het einde van het decennium hing protest in de lucht. Jongeren wilden een
maatschappij die meer open was met meer vrijheid. Dat streven kreeg in de zeventiger jaren een boost in de hippiebeweging met zijn flowerpower en zijn verbeelding aan de macht.
Die verbeelding ging onder invloed van allerhande geestesverruimende middelen soms een
eigen leven leiden, dat niemand nog begreep. Ook de muziek kwam hierdoor in de ban van
de vervreemding en van het experiment met een doorgedreven techniciteit, waardoor een
tegenbeweging van authenticiteit ontstond: de punk.
In Hasselt was de punk geconcentreerd in enkele cafés zoals The Movies, later Bollocks en
de Sur+, de Zizni, de 3 Oktober (het roos café), en het Streepke / de Gooz / de Suburb.
Punkmuzikanten zagen zich eerder als leden van een beweging, een groep gelijkgestemden die mèèr deden dan alleen maar muziek maken, maar ook b.v. een blad uitgaven of
evenementen organiseerden. Punk betekende voor Hasselt een creatieve muzikale opstoot
en ontplooiing met een lange nawerking.
Midden de jaren 1980 ontstonden in Hasselt twee jazzclubs. Jazzclub The Mood, die startte
met de organisatie van een kroegentocht, waarbij ruim 20 jazz- en bluesbands in evenveel
cafés in de binnenstad optraden en de Modern Jazzclub Hasselt die in de Kroon om de 14
dagen een live artiest of groep op het podium had.
Rondom de decenniumwisseling namen enkele folkliefhebbers het initiatief voor drie Folken Bluesfestivals op de Kinderboerderij in Kiewit. Het werden trendsettende festivals die in
de volgende jaren in gans Vlaanderen navolging kenden.
Dé internationale muzikale topper van de eighties was zonder twijfel Michael Jackson, die
met Thriller het bestverkochte album ooit uitbracht.
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In de nineties draaiden de muziektoppers al jaren mee. The Rolling Stones, R.E.M., Genesis, Meat Loaf, Vangelis, en anderen lanceerden met grote regelmaat hits. Nirvana’s
Smells Like Teen Spirit van het album Nevermind werd een wereldhit en zal tot op onze dagen in alle lijstjes op nummer 1 of 2 eindigen.
Teveel muziek werd poepsimpel: een boenke-boenke-variant van dansmuziek: een lawaaiwand.
Enkele vaststellingen
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De meest opvallende vaststelling is wel dat muziekbands een mannenzaak zijn.
Over de hele periode: d.i. méér dan een halve eeuw, komen slechts twee dames in
the picture. Titine Van Gils-Boonen, pianiste bij H.S. Skyliners en Annemie Janssens
van Big Mama’s Kitchen zo’n 30 jaar later, zijn dan ook twee talentvolle straffe madammen.
Zangeressen zijn er uiteraard, maar ze maken zelden deel uit van de band. Ze hebben een begeleidingsband, die nogal eens kan wisselen. De band, dat zijn mannen
die een instrument bespelen. Een hechte groep, dikwijls al schoolvrienden. Vrouwen
worden hierbij gezien als een potentiële bron van ruzies, door mogelijke koppeltjesvorming en daaraan gekoppelde jaloezie. En ruzies leiden tot breuken. Exit band.
Bands hebben nog slechts een Engelse naam: geen kwartet maar een quartet.
Die namen worden ook steeds exotischer: The Golden Salt Lake City Quartet of Coyote and the Lost Dakotas of Grooveline Vendetta. Een band met de naam AA is
duidelijk een uitzondering. Momenteel gaat de slinger weer de andere kant op en
worden namen beknopter: MONO, FENCE, SODA, COEM (maar achter dat letterwoord schuilt alweer een langere naam Coin Operated Electric Machines).
Rond bekwame muzikanten met een visie, en persoonlijkheden vormden zich regelmatig nieuwe clusters. Nieuwe bands ontstonden en oude implodeerden. Zo zien we
in opeenvolgende jaren dezelfde namen optreden bij verschillende formaties. Jos
Bosloers speelde bij De Condé, Garish Crew, La Linea, Multiple Choice, Sound Circus en nu bij Sensible. Denis Claesen, speelde bij Students Jazz Band, The Four
Snaps, The Belgian Rhythm Combo en J.R.Combo. André Vanlaer speelde bij Casino Transit, Comarec, Living End, The Old Bunnies, The Shabby’s en recent nog bij
Fwa Gra. Ad Cominotto speelde bij J.R. Combo, Multiple Choice, Zimbabwe en Grooveline Vendetta. Paul Bessemans en Roland Juchtmans, Paul Claes, Modest
Claes en Serge Hauglustaine zijn andere prominente voorbeelden.
Er wordt weinig materiaal bewaard. Affiches, toegangsbewijzen, foldertjes e.d. verdwijnen. Hierdoor vervaagt en verdwijnt later veel info. Waar trad men op? En wanneer was dat? Wanneer ontstond de band en wanneer stopte hij? Slechts een uitzondering bewaarde spulletjes als herinnering aan zijn bandtijd. In een aantal gevallen was daar gelukkig ma die dingen verzamelde en/of een krantenartikel uitknipte.
Opnames worden wel bewaard want daar is het tenslotte om te doen.
Muziek maken is veruit het belangrijkste en dat is ook logisch. Eigenaardig genoeg
is er globaal genomen geen overdreven belangstelling voor wat anderen doen op dit
gebied.
Van complete orkesten met een volumineuze sound evolueerde de sector onder invloed van economische motieven (kostenplaatje) en technische vooruitgang
(versterkers – synthesizers) naar steeds kleinere formaties om uiteindelijk te eindigen als een one-man-band. De DJ neemt het muzikale gedeelte van het evenement
over.
Muziek (geluid) heeft beeld (video) nodig om verspreid te geraken. Video killed the
radiostar zongen The Buggles in 1979. Een jaar later ontstaat MTV.

Het Hasseltse muziekleven is veel uitgebreider dan dit bandgebeuren.
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Een overzicht van dit muziekleven samenstellen houdt ook in de biografieën schrijven van
koren, kamerorkesten, symfonische orkesten, harmonieën en fanfares, cabaret, zangers en
zangeressen, festivals enzN Het wordt een muziekencyclopedie in boekdelen. Hasseltse
bands is hiervan 1 deel.
En het houdt niet op in 2000. Het verhaal gaat verder met nieuwe groepen en nieuw materiaal.
Biografieën van een bijzondere band in elke periode
1945: H.S. Skyliners, 1960: The Foottappers, 1970: Multiple Choice, 1980: Punk in Hasselt
(Bedtime for Bonzo), 1990: Chew a Bone en Mono. Naar de 21ste eeuw: Fence.
H.S. Skyliners
Het orkest werd in 1945 gevormd door 10 jongeren, hoofdzakelijk uit Runkst die bij de plaatselijke Harmonie Sint-Hubertus actief waren. Zo vlak nà de oorlog waren de ontspanningsmogelijkheden voor jongeren eerder beperkt. Voor deze 10 was het samen muziek maken
de beste ontspanningsvorm. Haast dagelijks werd er danig geoefend! Dadelijk na schooltijd
werden de instrumenten bijgehaald en het duurde niet lang of de eerste walsen en tango’s
werden zéér dansbaar gebracht in dancing Palace, de repetitieruimte. De Skyliners waren
geboren.
Na vier sombere oorlogsjaren snakte de jeugdige generatie naar vernieuwing in show-,
feest- en dansavonden. De Skyliners, zo genoemd naar een in die jaren populaire tune,
zouden aan deze nieuwe behoefte voldoen.
Nog in 1945 werd Robert Rollier, van oorsprong Oostendenaar, maar al vele jaren wonende
in Hasselt, bereid gevonden de leiding van deze muzikale groep op zich te nemen. Robert
Rollier speelde in het orkest van vader Modest Claes, dat zijn vaste stek had, eerst in het
Café du Commerce en later in Le Grand Café. Hij had gehoord over deze jonge muzikanten
en kwam naar hun optreden luisteren. Wat hij hoorde en zag charmeerde hem zodanig dat
hij suggereerde met hen een groot orkest op te richten. Bij de aanvang begon het natuurlijk
klein. Met vijf man werd F-45 opgestart: de F stond voor Formatie en 45 voor het oprichtingsjaar. Deze naam werd al snel vervangen door het meer populaire Skyliners.
De geestdrift van het jonge ensemble was enorm, nog versterkt door het onverwacht grote
succes na een optreden in het Hasselts café Scherpesteen.
Alhoewel gestart zonder grootse muzikale ambities veranderde dit al snel. Nà dit eerste
succesvolle publieke optreden volgden weldra aanbiedingen uit gans de provincie. Toen R.
Rollier in 1948 naar zijn geboortestreek terugkeerde nam Guillaume Piccard de leiding van
het orkest over en trad het toe tot het evenementenbureau Benelux Theater Bureau van
Robert Bijloos (zeg Bylois), wiens vrouw het café Hooghuis, tegenover het stadhuis uitbaatte. Meteen werd ook de naam Skyliners vervangen door H.S. Skyliners, waarbij H.S. stond
voor Hasseltse.
Een 2-tal Skyliners werkte bij de NMBS, die als code voor Hasselt de letters H.S. gebruikte.
Vandaar.
Door aan te sluiten bij een impresario ontstond er een wezenlijke schaalvergroting en professionalisering. Vanaf dat ogenblik werd er in heel Vlaanderen met grote bijval opgetreden,
zo o.m. aan de kust in “Het Witte Paard” te Oostende. Het succes was van dié omvang dat
de beschikbare data een jaar op voorhand gereserveerd waren. De reden van het succes
lag niet alleen in hun aanpassingsvermogen, dankzij een uitgebreid repertorium, aan de
steeds wisselende wensen van hun publiek maar vooral ook in hun dynamisme en stijlvol
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optreden. Zo vinden de liefhebbers van de in 1950 zo bekende Kleine Wals hun gading
naast de aanhangers van de mambo, samba, twist enzN
Hun repertorium omvat de beste werken van Glenn Miller, Duke Ellington, Perez Prado,
Charly Barnet en arrangementen van Valère Goor. Zijn meest geslaagde was dat van Ramona van de Blue Diamonds, dat hij in een cha-cha-cha-kleedje stak.
Maar niet alleen door hun uitstekende muziek waren ze populair, ook door hun groot entertainingsgehalte. Zo werden er allerlei spelletjes gedaan om de ontspannende sfeer aan te
scherpen en om afwisseling in het programma te brengen. Lambert Dries, een allround artiest trad op als dirigent en bij gelegenheden als entertainer en conferencier. Hij dirigeerde
de spelers in uitschakelingsdansen, of in De reis naar zee, of De zevensprong.
Het gehele optreden had steeds de allure van een Amerikaanse show en kon zonder blozen in één adem met het festivalorkest van Francis Bay worden genoemd.

Op 21 juni 1952 viel de musicerende Hasselaren de eer te beurt een volledig programma te
vullen voor de Franse televisie in Lille. Een andere band uit Hasselt, The Samoa Hawaiians (maar daarover elders meer) was daar overigens eveneens van de partij. Nadien werden ze meermaals uitgenodigd om naast zeer bekende internationale orkesten als Malando
en Vicky Down op te treden. En praktisch alle Vlaamse zangers en zangeressen uit die jaren werden door hen begeleid op show- en dansavonden. Dat was beslist géén gemakkelijk
opgave omdat er niet of nauwelijks kon worden gerepeteerd. Als muzikant moest je al stevig in je schoenen staan en over een grote ervaring beschikken om dit aan te kunnen. Vedetten waarmee werd opgetreden waren o.m. Bob Benny, Jean Walter, Anny Andersen,
Odette Song, Louis Neefs, Johnny Jordaan, Rina Pia, Jacques Raymond, Tony Corsari,
Will Tura en Jo Leemans, die een voorkeur had begeleid te worden door pianist Valère
Goor.
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Toen Guillaume (Jom) Piccart zich wegens drukke ambtsbezigheden verplicht zag in 1955
zijn dirigeerstokje af te staan, werd Lambert Dries de nieuwe orkestleider en dit tot het einde in 1966. Ook onder Lambert Dries bleef de drukte aanhouden. Het hoogtepunt lag zonder twijfel in het jaar 1958, het expojaar waarin een zware reeks verbintenissen moest worden afgewerkt. Ook bij de Belgische troepen in West-Duitsland was het orkest zeer geliefd.
Een van de hoogtepunten uit hun bestaan was zonder twijfel de viering van hun 15de verjaardag in 1960.

Het stadsbestuur had een kiosk op het Groenplein voor het stadhuis laten optrekken en hierop had een grootse bloemenhuldiging plaats met toespraken en optredens van de feestelingen maar ook van andere Hasseltse orkesten. Het orkest Bobby Carnarius, de Belgian Rhythm Combo en The Stardusters brachten een huldeconcert voor hun jarige collega’s. En in
hetzelfde weekend had er een groot bal plaats op 7 mei 1960 in de Ware Vrienden en nodigde H.S. Skyliners uit ten dans.
Bij dit 15-jarig bestaansjubileum moest de groep bijna onder een andere naam optreden.
Een Antwerpse groep met dezelfde naam wilde nl. een rechtszaak aanspannen met de bewering dat zij alleen recht hadden op die naam, wegens eerste gebruik, sinds de jaren
1940. Lambert Dries antwoordde meteen dat zijn Skyliners al bestonden sinds 1945 en
dus zeker evenveel recht hadden op die naam. Daarmee was de zaak afgesloten.
De getalsterkte van het orkest bleef op 10 muzikanten gehandhaafd tot 1962. In Hasselt
werden ze o.m. gevraagd op het personeelsbal van de Philips fabrieken waarbij ook Miel
Cools als gast optrad. Het orkest was eveneens een graag geziene gast in de beginjaren
van Bobbejaanland, waar ze verschillende seizoenen optraden in de tent. Dit waren belangrijke contracten, maar ook het meer modeste werk werd niet versmaad. Toen Modest
Claes, de bandleader van de Stardusters het café Pullman op de Runkstersteenweg overnam, stonden de H.S. Skyliners klaar voor een feestelijke start.
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Zij animeerden in Hasselt regelmatig terugkerende evenementen zoals de jaarlijkse bals
van verenigingen zoals de Harmonie van Runkst in het Casino; de Turnkring Exelsior (feest,
ballet en bal); het Bestuur der Staatsgebouwen in de refter van het rijksinternaat aan de Elfde Liniestraat en het bal van de Rijksmijnbouwschool op dezelfde lokatie.
Dat het orkest zeer succesvol was mag blijken uit enkele cijfers: in 1952 telde men 70 optredens; in 1954: 46 optredens; in 1958: 65; in 1964: 61 en in het finale jaar 1966 toch nog
altijd 42 optredens. Daarbij hield men rekening met de wensen van de organisator. Zo
moest er in Wallonië hoofdzakelijk in het Frans worden gezongen. Engels kon nog, Vlaamse liedjes veel minder.
Wat nu de “set” of “playlist” heet waren vroeger gewoon de nummers die regelmatig werden gespeeld. En dat waren voor het orkest in de eerste plaats uiteraard hun kentune Skyliner en verder een groot aantal klassiekers waaronder Trumpet Bluss; In the Mood; Caravan; When the Saints; Mambo Jambo; Mambo nr. 8; Tequila; Begin the Beguine; Music for
Mitzy (de Ramblers); Hij wel (de Ramblers); Ramona (arrangement Val. Goor); Pennsylvania 65000; Smoke gets in your Eyes en Il Silencio.
Vanaf die tijd, midden jaren 1960, kwamen de kleinere ensembles meer in de mode bij het
publiek en de zaalhouders vroegen niet liever omdat orkesten met een grote bezetting
haast niet meer te betalen waren. Een optreden van 6 uur, d.i. van 20 u tot 2 uur of van 21
tot 3 uur kostte 5.000,- Bef. Voor elke muzikant kwam dit netto op 300,- Bef, de rest ging
naar allerhande kosten. Slechts bij speciale gelegenheden werd terug een grote bezetting
nagestreefd of werd samenwerking gezocht met andere muzikanten. Zo werden er b.v. optredens georganiseerd met het Jean Mirelle-koor onder leiding van René Vanstreels. Ook
het orkest van Bobby Carnarius werd dikwijls aangezocht om samen een grotere band te
vormen, en/of om afwezige muzikanten te vervangen.
Het dient te worden onderstreept dat het gedurende al die jaren een krachttoer is geweest
om het orkest steeds de gewenste bezetting te laten behouden.
In de loop van de vele jaren deden zich uiteraard heel wat bezettingswisselingen voor door
omstandigheden van leven of werk. Hier volgt een overzicht:
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VALERE GOOR (piano, gitaar en accordeon) was lid van het orkest van 1945 –
1952 en 1956 – 1960
ALEXI GOOR (accordeon en gitaar) 1945 – 1947
HENRI VRANKEN (drums) 1945 – 1947
FELIX PAPENS (saxalt en klarinet) 1945 – 1956
NOEL, GUILLAUME (JOM) PICCART (saxalt en saxtenor en zang) 1945 – 1955
CHAREL VANDENBERG (saxtenor, saxalt, klarinet en drums) 1945 – 1962
GUILLAUME (LOM) BAS (saxtenor en saxalt) 1945 – 1949
LAMBERT DRIES (trompet en zang) 1945 – 1966
JAAK DRIES (trompet, bas, basgitaar en Hawaiaanse gitaar van eigen fabrikaat)
1945 – 1966
VALENTIN VERDIN (trombone) 1945 – 1962
TONY SWENNEN (accordeon en bas en zang) 1949 – 1959 en 1961 – 1966
RENE JACOBS (drums) 1949 – 1956
RENE VANSTREELS (piano) 1952 – 1960
TITINE VAN GILS-BOONEN(piano) 1959 – 1962
HENRI LENAERTS (saxtenor en klarinet) 1953 – 1966
SOOI KNOPS (accordeon en trompet) 1957 – 1958
LAMBERT DOLS (trompet) 1958 –1959
ROGER VANHOUDT (trompet) 1959 – 1961
JULES RENIERS (gitaar) 1961 – 1966
JEAN TIMMERMANS (saxalt en klarinet) 1956 – 1964
ANDRE DYLST (saxalt en klarinet) 1956 – 1965
CHARLES VERVOORT (drums) 1962 – 1963
WILLY KUYCKX (drums) 1963 – 1966. Zijn broer Raoul speelde bij de VIP’S.

Het spreekt vanzelf dat een dergelijk professioneel orkest slechts kon bestaan dankzij een
aangepast omkadering op verschillende domeinen. De mogelijkheid te kunnen beschikken
over een aantal kwaliteitsvolle vervangers was daarbij noodzakelijk. Zo traden ook Jean
Driesen op tenorsax en Willy, meermaals, en Modest Claes, een enkele keer op als wisselpianist. Na haar vaste periode bij het orkest konden ze later voor vervanging nog steeds
een beroep doen op de talentvolle Titine Van Gils-Boonen.
Bij de aanvang werd er gerepeteerd in dancing Palace in de Aldestraat. Later vond men
een onderkomen in het Hooghuis om tenslotte terug in Runkst te eindigen in café Le Progrès, op de Runkstersteenweg. Omdat men optrad in heel het land tot in Duitsland toe, had
men nood aan aangepast vervoer. Eventuele overnachtingen gebeurden op twee kamers
in sobere hotelletjes. Een tot busje omgebouwde Renault camionette kwam goed van pas.
Uit deze “Familial Car” van garagist Harie Van Bilsen (uit de Beek) werden de laatste twee
rijen zetels gesloopt en vervangen door de instrumenten. Het kleinere spul, zoals rumbaballen kreeg een plaatsje in een ruime houten kist, die bovenop de camionette-bus werd vastgesjord. De Bol, bijnaam voor Van Bilsen, was de chauffeur. Decorstukken en pupiters
werden gemaakt in de Rijksmijnbouwschool, wat voor de hand lag, omdat vier bandleden er
werkten. Het orkest trad steeds in stijl op: goed zittend grijs vest en zwarte broek, wit hemd
en donkere das.
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Op het einde in 1966 bestond het orkest nog uit de volgende leden: orkestleider en trompettist L. Dries; saxtenor H. Lenaerts; gitaar J. Reniers; slagwerk W. Kuyckx; bas-gitaar J.
Dries; accordeon en zang T. Swennen.

The Jim(my)boys voor WO II, rond 1936 waren het allerprilste begin van de
H.S. Skyliners.
Van links naar rechts: Charel Vandenberg; Louis Borgions; Jaak Dries; Pierre
Borgions; Guillaume Piccard.
Bronnen:
Gesprekken met dhr. Lambert Dries en Valère Goor.
Krantenartikel: “Dansorkest H.S. Skyliners in de bloemen”, in Het Belang van Limburg van
12 mei 1965
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The Foottappers
Begin jaren 1960 werd de populaire muziekscène beheerst door Angelsaksische bands.
Bijzonder The Shadows en Cliff Richard waren zeer geliefd bij de jeugd en dit inspireerde
muzikaal aangelegde jongeren om ‘iets’ in die geest te beginnen. Niet alleen voor de muziek, maar ook voor alles wat er rond gebeurde: de optredens, de meiden, life on the roadN
het avontuur.
Etienne Foriers, de latere bandleader, was een hevige fan van Cliff en The Shadows. Amper tiener correspondeerde hij al met zijn idolen en vroeg hen honderduit over gitaren,
songs enzN
FOOTTAPPER: de naam van een song van The Shadows, werd in het meervoud de naam
van een band, opgericht door 4 ondernemende, muzikale en avontuurlijk ingestelde jongelui in 1963. En jong waren ze. Tussen 14 en 16 jaar jong. Startmogelijkheden waren er gelukkig wel. De ouders van Etienne baatten een restaurant uit in Winterslag, Hoefstadstraat
nr. 10 en in de ruime kelder werd een dancing ingericht: de Cavern, waar de band in de
week kon oefenen en in het weekend natuurlijk optreden.
Etienne, groeide samen met twee echte neven van Amerikaanse nationaliteit op in Sint
Truiden. Stan speelde gitaar en Maurice Gajewski leefde zich uit op de drums. Op familiefeestjes konden Etienne, Stan en Mike hun muzikale kunnen reeds zeer vroeg (12 jaar)
demonstreren. Later werd de band in wording aangevuld met een schoolkameraad van
Etienne, Giri Vincenzo, die bas speelde en ook aan het Genkse Atheneum les volgde. Het
samen muziek maken was voor de tieners pure lol. Etienne kreeg privéles gitaar van Heinz
Müller, de gitarist in het orkest van Will Tura. Hij gaf zijn kennis en techniek door aan Stan.
Mike volgde les bij Roger Van Bogaert, ex-drummer van Will Tura. Er zat wel degelijk beat
in de band. Maar de stijl van de Shadows sloeg niet meer zo aan bij het tienerpubliek. Nieuwe groepen met een nieuwe sound verdrongen de oude.
The Beatles en The Stones werden vanaf het midden van de zestiger jaren het grote voorbeeld en dus probeerden The Foottappers het op een gelijkaardige manier. Bij een vluchtige blik op de foto’s van de groep uit die beginjaren lijken ze sprekend op de Fab Four uit de
Cavern te Liverpool. Hun hele look was Beatles-alike, hun haardos, hèt handelsmerk van
de Engelse groep was identiek. Ze droegen pakken waarvan de vesten die speciale Beatles-kraagjes hadden boven bordeauxkleurige hemden en natuurlijk de Beatles laarsjes en
last but not least: ze traden op met muziek in Beatles-stijl in hun eigen Cavern, genoemd
naar de thuisclub van hun beroemde voorbeeld.
Hun hele image straalde Beatles uit tot en met de gillende tienermeisjes vooraan het podium. The Foottappers stond ook voor een stoere rockband met muzikanten in lederen jekkers.
Helemaal in de kunstenaarsstijl werden ook artiestennamen gebruikt. Namen met vedetteallure. Etienne Foriers heette John Forest en verzorgde zang en gitaar; Giri Vincenzo werd
Jerry Vincent op bas; Stan Gajewski was in de showbusiness Les Foster en speelde gitaar
en zijn broer Maurice werd Mike Davidson op de drums.
Onder de vleugels van Fernand Ruymen uit Sint Truiden, impresario van o.m. Joe Harris
waren ze nu startklaar om de popscène te veroveren. Deze samenwerking duurde evenwel
niet lang. Hij werd opgevolgd door Jules Nijs uit Aarschot, manager van een beginnende
Rocco Granata. Nijs stichtte de platenmaatschappij Show Records later in Ring Records
veranderd.
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In 1964 kwam hun eerste single bij Ring Records op de markt met de songs Waw Waw en
Love Is Not A Game. De verkoop van 3.000 plaatjes liep vlot. De band trad dan ook enorm
veel op in dancings en op ‘festivals’ tot drie maal in de week, vooral in de weekends en was
daardoor uiteraard zeer bekend en geliefd. Festivals waren toen eenvoudiger dan nu. Een
wei met een tent en twee podia, heette toen reeds een festival.
In 1965 kreeg de eerste single een opvolger met de nummers Blue Boy en Don’t You Cry
eveneens geperst op 3.000 exemplaren. De band had inmiddels een sterrenstatus verworven en een vaste thuisbasis in de Teeny, tegenover het Hasseltse stadhuis. In de Teeny
kregen ze de noodzakelijke repetitieruimte, soms in de kelder, soms op de tweede verdieping. Marcel Vangeel, patron van de Teeny moest al eens boven het rockgeweld om stilte
schreeuwen bij vergaderingen of telefoontjes. Spelen was hun lust en hun leven. Naast de
vele optredens in het hele land en in Nederland werden per week een vijftal nieuwe nummers ingestudeerd.

V.l.n.r. Mike Gajewski, Giri Vincenzo, Stan Gajewski en Etienne Foriers
Hun repertorium bestond uit de eigen nummers, eigen versies van hits en covers van populaire songs. Met dit repertorium traden ze ook op in menig voorprogramma van wereldgroepen op tournee in België zoals Pink Floyd en Status Quo. Samen met de Canadese groep
uit Montréal, Les Têtes Blanches, traden ze midden jaren 1960 in het hele land op. Met Ferre Grignard hadden ze een programma in de Cameo te Hasselt. Logisch dat dit succes zijn
weerklank moest vinden op radio en / of TV. In Nederland werden ze uitgenodigd voor de
Avro radio, maar optredens voor de BRT – TV konden niet vanwege hun kapsel.
R. Ulburgs, reporter van Het Belang van Limburg noteerde hierover het volgende in een
interview met de bandleader: “Onze BRT schijnt allergisch te zijn voor lange haren. Langs
Frans Romeyns, verantwoordelijke bij de BRT voor het programma Tienerklanken om vernamen we dat de grote bonzen ons niet op het scherm zouden dulden indien onze haren
niet een belangrijk stuk werden ingekort. Is het dan niet droevig te moeten vaststellen dat
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The Shake Spears en Les Têtes Blanches, die op dat stuk voor ons zeker niet moesten onderdoen, wel toegelaten werden. Op vraag van de reporter waarom ze er dan de schaar
niet hadden ingezet repliceerde Jerry Vincent: “Voor 3 minuten tienerklanken? Geen haar
op ons hoofd dacht daaraan”.
De aspiraties van de leden waren voor Mike ‘beroemde beatgroepen ontmoeten’, voor Jerry
‘een film maken’, voor Les ‘dat de Beatles-rage nog lang mag duren’ en voor John
‘beroemd worden’.
In de nadagen van de Foottappers, verliet Giri Vincenzo de band en werd vervangen door
de in Hasselt wonende Nederlander Frans Venerius.
De band stopte in 1975 en speelde daarna nog een 10-tal keer op allerlei reünies in de provincie. Het laatste optreden was in 2005-2006 in de Muziekodroom te Hasselt, met Roland
Croquet op bas.
Bron: interview en mailverkeer met Etienne Foriers.

Multiple Choice
Multiple Choice startte begin 1977 onder de impuls van drie muzikanten, Jos Bosloers, Luc
Ramaekers en Raymond Jeunhomme, die elk konden terugblikken op een muzikale
background als instrumentalist in diverse dans- en begeleidingsorkesten, waaronder Garish
Crew, V.I.P.’S, Sound Circus en Roger Baeten’s begeleidingsband.
Deze laatste vorm van entertainment – dans- en begeleidingsorkest spelen – bleek echter
na enige tijd niet meer te voldoen aan de persoonlijke muzikale ideeën en technieken van
een drietal muzikanten van Sound Circus. Ook de smaak van het publiek veranderde zodanig dat er naar een nieuwe sound werd uitgekeken, die mèèr zou beantwoorden aan de
persoonlijke én gemeenschappelijke voorkeuren van het drietal. Het rock- en bluesgenre
leek hen op het lijf geschreven.
Een split was niet te vermijden. Zonder enige rancune, noch ten opzichte van de andere
orkestleden, noch tegenover het vroeger gespeelde muziekgenre, besloten Jos, Luc en
Raymond opnieuw te starten. Er zou alleen gemusiceerd worden voor het plezier.
Na enkele maanden “speels” repeteren bleken er wel vorderingen gemaakt en stond een
basgitarist bovenaan het verlanglijstje. Die werd relatief vlug gevonden en Paul Grondelings
kwam de groep aanvullen. Na een aanpassingsperiode met veel oefenen werd door enkele
jeugdclubs gesuggereerd om het verkregen resultaat door het publiek te laten beluisteren.
Het principe van ‘gewoon spelen voor het plezier’ werd dan maar even geweld aangedaan.
Met een elementaire installatie en de goodwill van de bevriende groep Lambda was er een
try-out in de Hasseltse jeugdclub Ramses (in de kelder van een appartementsblok aan het
Sint-Katarinaplein) in juli 1977. Dit eerste optreden viel in de smaak van de aanwezigen en
er werd meteen gewerkt aan de uitbreiding van het reeds voorhanden zijnde P.A.-materiaal
(Public Address : geluidsversterking en installatie).
Omdat vooral de nadruk werd gelegd op het instrumentale werk, voelde men in zekere mate de beperktheid aan van een bezetting met 3 gitaren en slagwerk. Een goede toetsenman vinden was een noodzaak geworden, maar enkele audities leverden niet het gewenste
resultaat op. Er werd nog verschillende malen opgetreden o.a. in de prima functionerende
jeugdclub Hades (Kiewit-Hasselt). Hier werd aan beginnende groepen de kans geboden om
die vele repetitie-uren om te zetten in een effectief programma van 2 x 45 minuten.
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In december 1977 werd een toetsenman gevonden : Ad Cominotto, een muzikant met klasse en met een compleet arsenaal elektronisch toetsenmateriaal. Wat vooreerst muzikaal
onmogelijk leek, bleek plots realiseerbaar te zijn, zodat na 2 maanden intens repeteren alles wat minder amateuristisch bekeken werd.
Affiches werden ontworpen, gedrukt en verspreid en de eerste en enige single werd opgenomen en was reeds te verkrijgen vanaf begin mei 1978.
Op de A-kant staat het nummer Separation van Jos Bosloers en op de B-kant vinden we
het nummer Ramses van Adriano Cominotto. Het werd voor Killroy Records opgenomen in
de Johnny Hoes studio met als mixer Paul Hougardy. Ad Cominotto verliet dat jaar de band
en vertrok naar Arno Hintjens, Will TuraN.
Nog steeds in mei 1978 traden ze in het CCHasselt op in het voorprogramma van Gruppo
Sportivo en in een pop-concert samen met de groep Topaz.
Op dat ogenblik bestond de band uit de volgende muzikanten:
•
•
•
•
•

Jos Bosloers: gitaar,
Ad Cominotto: keyboards,
Paul Grondelings: basgitaar,
Raymond Jeunhomme: drums,
Luc Ramaekers: leadgitaar en vocals

Foto bij de opname van de single Separation/Ramses op zondag 23.04.1978 in
de Johny Hoes Studio. V.l.n.r. vooraan: Raymond Jeunhomme en Paul Hougardy (Geluidstechnicus bij Johny Hoes Studio). V.l.n.r. achteraan: Paul Grondelings, Jos Bosloers, Luc Ramaekers en Ad Cominotto.
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Het muzikale genre dat Multiple Choice bracht met de eigen composities was uiteraard te
situeren in de rockscene “in een stijl die ons nu aan Pink Floyd en dan weer aan Supertramp doet denken. Ook ontwaren we nu en dan sporen van jazz rock. Dus veel variatie in
de sound en dat zal het publiek beslist weten te waarderen” schreef Humo in mei 1978. De
stijl varieerde van gezongen en instrumentale melodieuze nummers met onverwachte tempowisselingen naar de bij jazz-rock aanleunende funk-rock, waarbij ook het meer heavy
werk niet werd geschuwd.
De groep die in 1982 stopte had een kenmerkende stijl opgebouwd rond het degelijk toetsen- en synthesizerwerk van Ad en de beheerste vingervlugheid van Luc. Het geheel werd
geruggensteund door een stevige ritmesectie met Raymond, Jos en Paul.
Het P.A.-materiaal en de mengtafel samen met de toepassing van zelfontworpen fasingsystemen, bediend door Johan Martens creëerden een specifieke sound.
Bron: documenten van, mailverkeer en persoonlijke contacten met Paul Grondelings, Jos
Bosloers en Raymond Jeunhomme.
Humo, mei 1978, Voorprogramma: Multiple Choice.

Van punk tot grunge in Hasselt
Bedtime For Bonzo
Bedtime for Bonzo was een Hasseltse post punk groep uit de jaren 1980 die ontstond uit
Neufunkd. Na een korte onderbreking eind jaren 1980 ging de band verder met Mauro
Pawlowski als hun nieuwe gitarist.
De naam werd ontleend aan de titel van een Amerikaanse komische film uit 1951 met Ronald Reagan in de hoofdrol.
Er werd veelvuldig opgetreden in o.m. De Obsed, een fuif- en veilingzaal aan de kanaalkom
in Hasselt. Maar ook in b.v. de parochiezaal van Kuringen, waar ze optraden in het voorprogramma van verschillende buitenlandse groepen en natuurlijk in de bekende punkcafés.
Repeteren gebeurde o.a. in het Lijmpotje, een oefenlokaal in de gelatinesite.
Het alternatief creatief collectief bestond uit de volgende leden:
Bwana Stelhans: tape, electronics, performer en art concept (pseudoniem voor Jos Spelmans),
Dr. Yousseff Khâkhâ: gitaar (pseudoniem voor Jo Bastijns),
Jef Benelux: synthesizer (pseudoniem voor Rafaël Frederickx),
Jojo Hotlips: trompet, zang, geluiden en performer (pseudoniem voor Jo Billen),
Mauro Pawlowski: gitaar
Mr. Kitsbeagle: zanger, frontman (pseudoniem voor Filip Manteleers),
Phil Terryn: alt, tenor en bariton sax, harmonica (mondorgel), zang en geluiden,
Remy Haus Hardt T.: drums (pseudoniem voor Remo Perrotti).
In ‘Oor’s eerste Nederlandse Pop-encyclopedie’ worden ze omschreven als ‘ongetwijfeld de
geschiftste groep van België’. Een compliment recht in het hart !
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Releases in 1984.
Hun eerste plaat ‘The Ultimate Refreshment’ werd gefinancierd door een stel vrienden :
Theo Gielen van ’t Streepke, Jos Wiërs van de Munt en Luc Bertels van Gigaswing en uitgebracht in 1984 bij het label Teraswing.
De nummers zijn in New Wave, Industrial en Synt-pop stijl. De tracklist:
A1 Dirty Pigs
A2 Adum Eko
A3 The Good Bombardment
B1 The Bloody Violation Of Mickey Mouse’s Virginity On 59th Street.
B2 The Wake Up.
De hoes werd uitgevoerd in bruin karton (d.i. een normale hoes binnenstebuiten gedraaid
met de glanzende kant van binnen) en ontworpen door Johan De Wit en technisch uitgewerkt door Rudi Reners. Met het uitbrengen van deze 12” plaat werd het voornaamste doel
bereikt, maar het succes smaakte naar meer. Nieuwe platen en/of cassettes volgen.

Eveneens in 1984 verschijnt de cassette C 20 met als titel “Peter Pan in Monaco” op het
Nude productions – 7 label met deze tracklist:
A1 Dirty Pigs
A2 Down The Rabbit Hole
B1 The Bloody Violation Of Mickey Mouse’s Virginity On 59th Street
B2 A Wonderland Of Nonsense
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Releases in 1985.
Ook 1985 is een vruchtbaar platenjaar met twee LP releases Have A Nice Day en Last
Chicken in Paris.
Have A Nice Day werd op het Scarface-Face 12 label uitgebracht. Op de tracklist staan de
volgende nummers:
Augustus Side:
A1 Rheingold, Rheingold!!!
A2 Six Extra Games!!!
A3 At The Border Of Lake Bonzovia!!!
A4 Salmonella Sunset!!!
Hieronymus Side:
B1 The Pope’s Holy Arrival In The King Dom of Bonzouia!!!
B2 Atomic Play Boys!!!
B3 Flushing Little Mongolians Down The Drain!!!
B4 Benelux Neets Mutant Tele-Phones!!!
De liedjestitels en teksten onderstrepen het oordeel van ‘Oor’ over die knotsgekke Belgen.
De meeste nummers zijn trouwens te beluisteren op de Bedtime for Bonzo website.
Last Chicken in Paris werd opgenomen in de herfst van 1985, in de ABS Studio te Brussel
en uitgebracht op het Sharpmountain Recs – Nude 002 label. Op de LP vinden we volgende nummers:
Face Side:
A1 Face
A2 Mr. T
A3 Last Chicken in Paris
Ass Side:
B1 Ass, met backing Vocals : JB. Brownspot, Miss Elly
B2 Shakin’/Dyin’
B3 Paraparapapidou.
Releases in 1986.
In 1986 verschijnt de vinyl 12” EP, 45 RPM, 33 1/3de RPM Eat me op het Sharpmountain
Recs – Nude 004 label met deze tracklist :
A1 Eat me
B1 Shut Up
B2 The Bloody Violation of Mickey Mouse’s Virginity On 59th Street
B3 A Wonderland of Nonsense
De nummers werden ingeblikt in de ABS Studio te Brussel.
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Releases in 1987.
In 1987 verschijnt de vinyl LP “We Do Have Cheese” op het label Sharpmountain Recs –
Nude 003 met de volgende nummers:
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5

Tsjernobilly
The Swing Don’t Die
Poor Lonesome Ronny
K.K.K.
Eat Me
Oliental Wong
Cellulites
James Bondzo
Ain’t That Nice

Ook nu weer leuke titels, steeds goed voor een glimlach.
En dan wordt het stil in Bonzo’s bed. De slaap overvalt hem. Gelukkig niet die van DoornroosjeN maar tochN tot de nieuwe prins komt en Bonzo wekt met een CD-album in 1999.
De CD is een Bedtime For Bonzo self-release met de volgende tracklist:
1. Pourqouis
2. Rasta Guide
3. Nami
4. Technology
5. Buster
6. Get Horny
7. Queen From Arse
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Mono
Een groepje tieners, middelbare scholieren van het Sint-Jozefscollege startten in 1993 een
bandje met de naam Mono. Een sterk muzikaal begrip, tegengesteld aan stereo, dat evenwel nog nooit als bandnaam was gebruikt. Later ontstonden een popband in de UK en in
Japan met die naam.
Het groepje Hasselaren kwam samen rond Mounzer Sarraf, die sologitaar speelde en zong.
Hij ontwikkelde zich tot een bekwaam componist en het muzikale brein van de groep. Samen met Merijn Peeters op akoestische gitaar, Simon Corthouts op drums (die iets later
aansloot), Pieter-Jan Coninx op viool, Wim Brillouet op keyboards en sporadisch bijgestaan
door zanger Maarten Smolders kenden ze hun eerste ‘groot’ optreden (1993) in een tent bij
de Sint Kristoffelzaal in Runkst.
In het begin werd er gerepeteerd in het Sint Jozefscollege, zaal het Crutzenhof en in de kelder bij Mounzer thuis.
Van bij de aanvang had de band een royaal succes en maakte een demo-opname van enkele eigen songs voor Music Live in de zaal van het Volkstehuis. In 1994 speelden ze na
een grondige wijziging in de vaste opstelling op een collegeconcert samen met de formatie
Quit. Voor de vaste (plus minus definitieve) formatie tekenden: Mounzer, Piet Daniëls
(medeleerling van Mounzer bij Peter Gilson, gitaarleraar in het Volkstehuis), Simon Corthouts (leerling aan het Stedelijk Muziekconservatorium) en Steven Reekmans (autodidact
op basgitaar). Er werd in die tijd voornamelijk bij Simon en Steven gerepeteerd.

Mono is het stadspark de Plankenweide met v.l.n.r. Mounzer Sarraf, Simon Corthouts, Piet Daniëls en Steven Reekmans.
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In 1995 verhuisde de toen 16-jarige Mounzer van het Sint-Jozefscollege naar de Handelsschool, waar Steven en Simon ook studeerden. Ze hadden er een vast repetitiekot en ontpopten zich er als een haast professionele schoolband. (De officiële schoolband van de
Handelsschool werd aangevuld door Geoffrey Liefzoens, Olaf Meilke, Maarten Kerkhofs en
Tom Cosemans).
In de Paasvakantie van 1995 nam Mono een demo tape op in Studio 5 te Alken. De demotape met vier eigen nummers: 1. Running In The Dark (rock), 2. Cry (ballad), 3. Badguy
(punk) en 4. Even For Me (folk) moest cafébazen, zaaleigenaren en festivalorganisatoren
overtuigen van hun gevarieerde mogelijkheden.
Hun favoriete muziek was rock met punk, funk, grunge en heavy metal toetsen, waarbij de
gitaren het gebrek aan toetsenist dienden op te vangen. Ze werden geïnspireerd door de
muziek van Iron Maiden, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Thin Lizzy, Metallica, rockband Toto
uit LA, Therapy, ArnoN
Ze traden regelmatig op in Eddy’s Café (Lombardstraat), Jeugdhuis De Braam (bij de SintHubertuszaal in Runkst), Zaal België (Burgemeester Bollenstraat), café Het Schaap
(Zuivelmarkt), het Hooghuis en op talrijke feesten, party’s, jeugdkampen en evenementen in
Hasselt en omgeving. Toen de Handelsschool in 1995 zijn 50 jarig bestaan vierde met twee
opvoeringen van een zelf ontwikkeld totaalspektakel in de Grote Schouwburg van het CCH
waren het de leden van de schoolband (¾ Mono) die het geheel muzikaal aan elkaar lijmde.
Echt veel speelmogelijkheden voor live bands waren er niet zo direct in het midden van de
jaren negentig. Het muzikaal klimaat was naar hun aanvoelen gewijzigd ten voordele van
kleine bezettingen en elektronische muziek.

Het festival Rock Runkst bij de sporthal in Runkst was een hoogtepunt in 1997.
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Eerder dat jaar verliet Simon de band, om andere paden te bewandelen. Zijn voorkeur neigde meer naar metal en alternatievere muziek en minder naar de door veel fans gesolliciteerde commerciëlere rock- en popmuziek. Hij werd vervangen door het fenomeen DDD : Dirk
De Drummer. De 13-jarige Dirk Oliestelder werd in die dagen in Hasselt en omgeving bejubeld om zijn drumtalent. Voor Pieter Daniëls was de schwung er in 1998 uit en ook hij stopte ermee.
De band bleef echter overeind met Mounzer, Steven en Dirk en werd aangevuld door Michaël Nulens op gitaar. Speciale gimmicks waren er niet, op één uitzondering na: Mounzer
moest bij elk optreden wel even de gitaar in de nek leggen voor een solo.
Met dit 4-tal werd de CD The Journey in eigen beheer opgenomen. Hij bevat een experimenteel nummer: The Journey, een oude bekende: Cry en een cover van Dansen
(Clouseau).

In het schooljaar 1998-1999 kwam de definitieve breuk doordat de muzikanten naar diverse
studierichtingen en locaties van hoger onderwijs gingen.
De muzikanten ervoeren hun band-tijd als een supertijd waarin muziek, plezier en vriendschap centraal stonden.
Later: Simon bleef actief in de muziekscène met een revival van muzikale collegialiteit met
Mounzer in bands als: Rhumbaraq en The Grooveguards. Samen met Mounzer schreef
hij een boek over een revolutionaire nieuwe methode om muziek te leren maken: de groovemethode, kortweg Grome.
Met deze methode heeft Mounzer in vele landen gewerkt als muziekleraar en coach voor
verschillende NGO’s en humanitaire organisaties, waaronder UNHCR in Jordanië. Hij is ook
nog zeer druk actief in de muziek, met componeren en optreden met een internationale bezetting onder de naam The Great Game. Met de vroegere kameraden houdt hij nog intense mail- en telefooncorrespondentie.
Ook Steven bleef na mono zeer muziek betrokken in de Hoeseltse band The Boozers, een
echte ‘muziekfabriek’ met ca. 50 optredens per jaar. Om de sleur te vermijden stapte hij
over in een nieuwe band : Boulevard Vinyl Covers, met een redelijk alternatief gehalte.
Bron: interview met Steven Reekmans en Simon Corthouts op 27 dec. 2013.
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Fence
Op het inspirerende Zwemdokrock-festival van 1995 te Lummen, besloten drie vrienden
verder samen muziek te maken onder de goed-klinkende en –bekkende naam Fence. De
gitaren van Niels, Meindert en Lieven waren gelijkgestemd en diezelfde middag nog klonken een aantal nieuwe nummers in de lucht. Lieven en Meindert kenden mekaar van het
Sint-Jozefscollege en van het bandje The Wet Cellery And The Flying Helmet. Niels zat in
de ‘Normaalschool’ (Kindsheid Jesu) en speelde in de groep Za Fuzz. Hierin speelde ook
Samuel Debleeckere die als drummer werd ingelijfd: samen met Lieven Verdin op gitaar en
zang, Meindert Leenders op basgitaar en zang, Niels Hendrix op gitaar, drums en zang kon
de groep starten.
Na een creatieve incubatieperiode, waarbij regelmatig in vooral plaatselijke cafés en jeugdclubs werd opgetreden (optreden kwam neer op gratis op stap gaan: dixit Niels), werd een
demo opgenomen en opgestuurd naar Humo’s Rock Rally en naar Limbomania. Voor de
Rock Rally van 1998 werden ze geselecteerd, voor Limbomania niet. De Rock Rally werd
als belangrijker ingeschat want die gaf meteen een ruimere uitstraling. Ze eindigden tweede
nà Das Pop. Een schitterende en beloftevolle prestatie. Stel je even voor een griepaanval
in Das Pop en Fence als overall winnaar! Neen, nodig hadden ze zulke deus ex machina
niet. De weg naar succes lag open.
In 1998 werd de EP Singapore Airlines uitgebracht. De debuut-cd The Return of Geronimo
volgde in 1999. Beiden werden opgenomen in Studio Sound Enterprise te Amsterdam door
Frans Hagenaars (producer van onder andere Metal Molly en Evil Superstar) en gereleased onder het label Labelman. Hiermee waren ze gelanceerd voor de 21ste eeuw. Rond
2000 kwam de echte doorbraak. Ze werden veel gedraaid op de radio en er kwam een
optreden in de ‘Club van Pukkelpop’. In de voorbije periode liet de groep caféoptredens
quasi achter zich en concentreerde zich op grotere evenementen zoals Teut Rock
(Zonhoven), een rockkroegentocht in Temse, optredens in het Cultureel Centrum te Hasselt
en in de Velinx te Tongeren en op vele andere plaatsen overal in Vlaanderen. Er werd eveneens redelijk intensief opgetreden in Nederland, meerdere keren in Amsterdam en in Rotterdam, in ’s Hertogenbosch, Breda, Groningen, Gouda, Haarlem: overal waren ze graag
geziene gasten. In Luik en in Ciney hadden ze in 1999 veel succes met hun pop-rock sound
(zelf omschrijven ze hun muziekgenre eerder als alternatieve rock). De groep ondernam
bovendien een tournee door Duitsland en Zwitserland (o.a. in het voorprogramma van de
Duitse band Miles).
In 2000 volgde de EP Always Ultra, met daarop o.a. enkele live & akoestische versies van
nummers van de debuut-cd.
Voor de 2de cd Angels on Your Body werd gezocht naar een ander geluid; de opnames werden daarom gemaakt in Studio 195 te Wernhout bij Patrick Delabie. De plaat werd in 2002
gereleased door Labelman. Enkele maanden later verliet Samuel de band; hij werd meteen
vervangen door Sam Rombaut. Fence, ondertussen semiprofessioneel bezig toerde in België en Nederland, onder meer in het voorprogramma van Millionnaire.
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Fence met v.l.n.r. Joeri Wijnants, Meindert Leenders, Lieven Verdin,
Niels Hendrix en Micha Volders.
Ook de volgende jaren bleef de creativiteit in golven opborrelen. In 2003 verscheen de EP
Relax en reeds in 2004 hadden de opnames plaats voor de derde CD. The Woolf, werd wèl
door Frans Hagenaars gemixt maar door de groep zelf opgenomen in hun repetitieruimte in
Hasselt. Er werd een jaar aan gezwoegd vooraleer ze op het label van de band, Fons Records, werd gereleased op een presentatie in de AB-club te Brussel. Voor de promotie van
de cd werden een aantal videoclips gemaakt, onder meer met de Belgische regisseur Toon
Aerts. Er volgden veel lovende kritieken en de band was een graag geziene gast op festivals als Minifest (Lommel), Breevenement (Bornem), Maanrock (Mechelen) en in zalen en
culturele centra zoals o.m. De Brakke Grond (Amsterdam) en De Vooruit (Gent). Na hun
optreden in 2006 in de Marquee op Pukkelpop besloten de bandleden een pauze in te lassen. Andere uitdagingen, familie, kindjes, huisje en tuintje, namen het voor enige tijd over
van de muziek, alleen Niels bleef in de muziek actief bij Buffoon en The Shovels.
In 2010 komt de band, na een lange winterslaap terug samen. De vonk schiet direct terug
over en doet het sluimerende vuur oplaaien. De groep wordt nieuw leven ingeblazen en er
wordt beslist als trio met ‘the founding fathers’ te werken aan een nieuwe plaat. Een jaar
later is er voldoende nieuw materiaal en in mei 2011 trekken ze naar de studio voor de opnamen van hun vierde album Fence. Met de hulp van whizzkid Micha Volders (El Guapo
Stunt Team en Vermin Twins) ontstaat een nieuw geluid met Lieven op akoestische gitaar
en zang, Niels op drums en zang en Meindert zoals altijd op bas en zang. Over een stampende combinatie van bas en drums, worden tijdloze melodieën en harmonieën gespreid.
De plaat wordt overal zeer gunstig onthaald, en ook de singles worden goed opgepikt door
Radio 1 en Studio Brussel. Ze staan wekenlang in Vlaamse Ultratop 50.
Voor de liveshow wordt de band uitgebreid tot een sextet met Micha op drums, Joeri Wijnants op toetsen en Mirabelle ‘Mimi’ Van De Put op dwarsfluit en backing vocals. De reacties
op de optredens zijn unaniem zeer lovend en in 2012 speelt Fence voor de 3de maal op
Pukkelpop, in de Wablief, gereserveerd voor Belgische bands.
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Bron: interview met Niels Hendrix op 17.12.2013,
nl.wikipedia.org en diverse websites over Fence,
Verschillende clips op YouTube o.a. in samenwerking met jeugdcultuurhuis Villa Basta.
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005:
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!)
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III,
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et
de Rhétorique”, 1858.
2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101.
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt.
2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921);
2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120.
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121. kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘GordonBennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961;
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134.
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953).
***

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker:
(eveneens te verkrijgen aan de museumbalie)
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus.
2006: 2. Jos. Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten.
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10.
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament.
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors,
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque.
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859);
18. Geen KEIK verschenen!; 19. Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het
hellenisme.
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus:
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen.
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen.
2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried
Guffens (1823-1901); 33. Waterhuishouding in Hasselt; 34. Campendeck; 35. Dialoog met de ruimte.
2013: 36. De bonnefantenkerk en de graflegging; 37. De uurwerkstad Hasselt; 38. Royal Nord in Hasselt; 39. De Hasseltse septemberkermis in
1896; 40. Muziek! Het College van Sint-Cecilia van Hasselt 1670-ca. 1830.

***
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