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Een goed liedje en een mooi jong meisje op een Toscaans landgoed: dat is wat de Belgische 

groep Hoover in 1996 nodig had om wereldwijd bekend te worden. Het mooie jonge meisje 

was Liv Tyler. Ze speelde de hoofdrol in Bernardo Bertolucci’s film Stealing Beauty. Op de 

soundtrack van die film kon je ‘2wicky’ horen, de single die Hoover al heel wat airplay 

bezorgd had op Europese en Amerikaanse radiostations. ‘2wicky’ sloot muzikaal nauw aan bij 

de triphop van de Britse Bristol-scene, met groepen als Portishead, Massive Attack en Tricky, 

die op dat moment erg populair was.  

 Op het moment dat Stealing Beauty in de zalen kwam, had Hoover al een eerste plaat 

uit, a new stereophonic sound spectacular (1996), waarop naast ‘2wicky’ nog tien andere 

triphop-achtige songs terug te vinden waren. Duidelijk geinspireerd door de elektronische 

muziek van de jaren ’80 en het retro-futuristische sfeertje dat daarbij hoorde, was a new... een 

soundscape eerder dan een plaat met mooi afgebakende liedjes die duidelijk van elkaar 

onderscheidbaar zijn. Desondanks blijft ‘2wicky’ toch met voorsprong de beste track van de 

plaat, al was het maar om de sterke sample uit Isaac Hayes’ ‘Walk on by’ die de hele 

klankkleur van het nummer bepaalt. Ook Jim Gillespie gebruikte ‘2wicky’ in zijn film I know 

what you did last summer (1997), waar het een moordscène muzikaal mocht ondersteunen. 

Het refreintje van ‘2wicky’ begint dan ook met de regels ‘i can hurt you / you can hurt me’. 

 Na de debuutplaat veranderde de naam en de bezetting van de groep. Alex Callier, het 

brein achter en bassist van de groep, had ontdekt dat er in Duitsland en Engeland nog bands 

bestonden met de naam Hoover en veranderde de groepsnaam dan maar in Hooverphonic. Het 

succes van de eerste plaat bracht heel wat concerten met zich mee en dat werd zangeres Liesje 

Sadonius te veel. Zij stapte uit de groep. Haar plaats werd in eerste instantie ingenomen door 

Kyoko Baertsoen, die het verdere tourwerk voor haar rekening nam en nu bij het 

Hooverphonic-doorslagje Lunascape zingt, en nog voor de opnames van een tweede cd door 

Geike Arnaert, tot op vandaag zangeres van de groep. Gitarist Raymond Geerts bleef, 

toetsenist Frank Duchêne zou na de tweede plaat de groep verlaten.   

 Die tweede plaat kwam er in 1998 en heette Blue wonder power milk. Muzikaal lag ze 

grotendeels in het verlengde van a new... , maar ze klonk toch wat poppier en iets minder 

uitwaaierend. Ook Blue wonder power milk werd opgemerkt door cineasten. Het feeërieke 

‘Eden’ werd gebruikt in I still know what you did last summer (1998), het vervolg op Jim 

Gillespies eerder genoemde film uit 1997.  En de eerste single uit de cd, ‘This strange effect’, 

een cover van het populaire lied van Dave Berry uit de jaren ’60, kwam op de soundtrack van 



Shades (1999) terecht, een film van Erik van Looy met o.a. Mickey Rourke waarvoor Alex 

Callier de muziek schreef. Het is opmerkelijk hoe Hooverphonic een nummer dat niet van hen 

is, toch een zeer eigen, typische Hooverphonic-sound weet mee te geven. De schriele, ijle 

stem van Geike Arnaert, het weidse, voornamelijk elektronische klanklandschap en de diepe, 

donkere bastonen waren ondertussen kenmerkend geworden voor de sound van de band.  

 Een ander kenmerk van Hooverphonics muziek is de aandacht die wordt geschonken 

aan de afwerking van de nummers. Al op hun debuutplaat liet de groep zich opmerken door 

een erg verzorgde en professionele productie. Enerzijds heeft te maken met Alex Callier, die 

zelf opgeleid is als muziektechnicus en dus een extra gevoelig is voor de klankmix, maar 

anderzijds is dat natuurlijk ook het werk van de respectieve producers van de platen. Voor a 

new stereophonic sound spectacular werd een beroep gedaan op Roland Harrington, die 

eerder werkte voor Björk, Soul II Soul en Simply Red, en Blue wonder power milk werd 

geproduced door Mark Plati, die de stiel leerde bij David Bowie en The Cure.  

 De derde cd van Hooverphonic, die in 2000 uitgebracht werd, heette The magnificent 

tree en loste de hoge verwachtingen van pers en publiek helemaal in. Perfect getoonzette en 

georchestreerde liedjes als ‘Vinegar & Salt’ en ‘Mad about you’ klonken licht en 

meezingbaar, maar waren tegelijk ontroerend en beklijvend. Op The magnificent tree gaf 

Geike Arnaert het beste van zichzelf en bewees ze een uiterst flexibele stem te hebben die van 

de hoogste toppen naar de laagste dalen kan gaan. Tot dan toe had Hooverphonic vooral een 

studio-reputatie gehad en werd er nog niet veel gesproken over de live-capaciteiten van de 

groep. Tijdens de tournee die volgde op de release van The magnificent tree ontpopte 

Hooverphonic zich ook tot een uitstekende live-act die het publiek kon doen meegaan in de 

atmosfeer die ze creëerden. Hooverphonic werd de eerste Belgische band die het grootste 

Belgische muziekfestival in Werchter mochten afsluiten (in 2001). Dat zegt iets, in deze 

periode waarin de Belgische muziek internationaal een hoogconjunctuur beleeft. 

 De laatste single uit The magnificent tree werd ‘Jackie Cane’. In dat lied werd het 

verhaal verteld van de opkomst en vooral de val van de fictieve popdiva Jackie Cane. Dat 

verhaal wordt verder uitgespit in de eind september 2002 verschenen plaat Hooverphonic 

presents Jackie Cane. Jackie Cane is een echte conceptplaat geworden, een soundtrack bij een 

niet bestaande film over het leven van Jackie Cane, verteld door haar al even fictieve 

tweelingzuster. Muzikaal trekt Hooverphonic op deze plaat alle registers open. De opener 

‘Sometimes’ heeft met zijn opvallende big band-arrangementen een hoog cocktailkitsch- 

gehalte, terwijl het ingetogen, beklemmende ‘Others delight’ een gevoelig, intrigerend lied is. 

De eerste vijf tracks van de cd verhalen de opkomst van het succes van Jackie Cane, met het 



ook als single uitgebrachte, erg swingende ‘The world is mine’ als hoogtepunt. Daarna gaat 

het echter steil bergaf met de popster en belandt ze van haar delirium in track 7 bij ‘The kiss’ 

(of death) in het laatste lied van de cd.  

 Of het muzikale avontuur van Hooverphonic presents Jackie Cane nu geslaagd is of 

niet, ik ben er nog niet helemaal uit. Het is in elk geval een intrigerende plaat van een zelfs 

voor Hooverphonic ongeziene muzikale rijkdom. Dat levert een aantal zeer genietbare liedjes 

op  - de eerder genoemde ‘The world is mine’ en ‘Others delight’ bijvoorbeeld. Maar soms 

wordt het, in ware musical-stijl, al te melig. Gedeeltelijk is dat zeker te wijten aan de teksten, 

die niet bepaald uitblinken in diepzinnigheid en vaak ronduit slecht zijn, een oud zeer van de 

groep. Maar de stem van Geike Arnaert, die zich op deze plaat met veel overtuiging weet in te 

leven in haar rol van aan lager wal rakende popdiva, doet de mindere teksten vaak vergeten. 

Dat een gevestigde groep als Hooverphonic een dergelijk muzikaal avontuur aandurft, kan 

alleen maar toegejuicht worden. Ik ben benieuwd welke kant ze met een volgende cd zullen 

opgaan.  

 

 

 

 

 

For release dates of Hooverphonic presents Jackie Cane in the UK and US, see www.hooverphonic.com and 

www.hooverphonicusa.com 
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HOOVER, a new stereophonic sound spectacular, 1996 
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