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Voorwoord

Bam! 700 pagina’s aan pure hitparadegeschiedenis ploffen op je schoot of bureau. Een uniek document, stamp-
vol verhalen, feiten en trivia over de vele hitlijsten die de publieke omroep heeft uitgezonden. Lijsten die onder 
verschillende namen hebben bestaan, maar al die jaren voortzettingen van elkaar zijn geweest. 

Ze hebben de afgelopen vijftig jaar dan ook nogal wat namen en samenstellingen gehad. De Tijd Voor Teenagers 
Top 10 en Top 20, Hilversum 3 Top 30, Daverende Dertig, de Nationale Hitparade, Nationale Top 100, Mega Top 50, 
Mega Top 100 en sinds enkele jaren weer Mega Top 50. De lijst is in de afgelopen vijftig jaar ook nog eens meer-
dere malen van omroep geswitcht. Dat is nooit bevorderlijk geweest voor de herkenbaarheid van de hitlijst en 
al helemaal niet voor het archief. 

Op de achterflap lees je ‘voor het eerst in vijftig jaar opent de publieke omroep zijn kluizen’. Dat is correct, maar 
we hebben die kluizen eerst zelf moeten vullen. Alle losse lijsten, correspondentie over de samenstelling en 
gedrukte exemplaren bleken overal en nergens bewaard. In kasten of op zolders bij verzamelaars, bij voormalig 
presentatoren of bij omroepen. Dankzij de enthousiaste hulp van diskjockeys, producers, uitgeverijen, het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en vooral een groot aantal hitparadeliefhebbers, zijn alle gegevens 
weer bijeengebracht., 

Dit boek is een bekroning en voorlopig eindpunt van onze intensieve zoektocht naar het  archiefmateriaal. 
Tijdens deze zoektocht kwam een keur aan mooie verhalen los van de mensen die zich de afgelopen decennia 
met de hitlijsten hebben beziggehouden. Die verhalen vormen een belangrijk deel van dit boek en brengen 
vijftig jaar hitlijsten tot leven. Het uitgebreide Mega Hitdossier vormt het tweede deel. Alles gebundeld in het 
meest uitgebreide boek dat ooit over de hitlijsten van de publieke omroep is geschreven. Eindelijk echt alle 
gegevens op een rijtje, in een allesomvattende en eenmalige unieke uitgave!

Veel leesplezier!

Oktober 2013

Bart Arens
Edgar Kruize
Ed Adams
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1963

De geboorte van een 
Nederlandse hitlijst
‘Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem.’ Herman van Veen 

bezingt in 1984 met weemoed de tijd dat er nog geen populaire muziek op de 

radio was en er nog vrolijk in de straten werd gezongen. Zo moet het na-oorlogse 

Nederland er ook uitgezien hebben. Of beter, geklonken. Er is echter een groep die 

‘de eigen stem’ daadwerkelijk hard laat horen. De jeugd.

De opkomende jeugdcultuur is natuurlijk geen typisch 
Nederlands fenomeen. Het is juist de na het beëindi-
gen van de Tweede Wereldoorlog geboren generatie 
die vol optimisme de toekomst in stapt, zich afzettend 
tegen hun met het verleden worstelende ouders. On-
danks de bladen met hitlijsten, is de ontwikkeling van 
de jongerencultuur zoals die met dank aan Elvis Presley 
al sinds het midden van de jaren ’50 in Amerika in 
opkomst is in Nederlands iets vertraagd. Vertraging die 
met name door de oudere garde wordt opgeworpen. 
Een film als Rock Around The Clock wordt bijvoorbeeld 
door de burgemeesters van Apeldoorn en Enschede 
verboden in 1956. Er is echter geen houden aan. Ook 
hier valt de jeugd massaal voor de populaire muziek uit 
het buitenland, al dan niet vertaald in een Nederlandse 
versie. Al is deze muziekstroming op de radio eind 
jaren ’50 niet te horen. De Nederlandse jeugd moet het 
doen met zogenaamde ‘lichte muziek’ als die van als 
Eddy Christiani, Mieke Telkamp en Corry Brokken.

In Nederland begint midden jaren ’50 het fenomeen 
hitlijst langzaam maar zeker vorm te krijgen als steeds 
meer bladen (onder meer Elsevier, Muziek Parade, Mu-
ziek Express en Tuney Tunes) hitparades beginnen af te 
drukken. Vakmagazine Foon (later Fonorama) is in 1960 
de eerste die een wekelijkse hitlijst samenstelt, eentje 
die door het toonaangevende Amerikaanse Billboard 
wordt aangehouden als ‘the official Dutch chart’. On-
danks het feit dat Foon/Fonorama de wekelijkse lijsten 
zelf niet afdrukt (het is een maandblad) en het regel-

matig gebeurt dat er een week wordt overgeslagen. 
Ondanks die bladen, is het voor jongeren behelpen op 
de radio. Op zaterdag 2 juli 1949 start diskjockey Pete 
Felleman bij de VARA met het draaien van hits uit de 
Billboard-lijst, maar een echte Nederlandse lijst brengt 
hij niet in zijn programma dat tot 1957 doorloopt. 

Daar komt in 1959 met dank aan onder meer om-
roepman Co de Kloet – van oorsprong schrijvend 
verslaggever, vanaf 1956 werkzaam voor de VARA 
– verandering in. Hij is het die in 1959 voorstelt om 
een grammofoonplatenrubriek in het leven te roepen, 
specifiek op jongeren gericht. Met dit voorstel gaat zijn 
chef Joop Söhne richting het bestuur. VARA-voorzitter 
Jan Broeksz ziet het niet zitten en ook andere bestuurs-
leden spreken hun afschuw uit. ‘Ik ben zelf niet bij die 
vergadering geweest,’ aldus De Kloet. ‘Er was een strikte 
hiërarchie binnen de omroepen. Iemand in mijn func-
tie kwam niet bij dergelijke vergaderingen binnen. Het 
was Ary van Nierop die als Hoofd Gesproken Woord 
zijn nek uit durfde te steken. Hij overtuigde het bestuur 
door verantwoordelijkheid voor het programma te 
nemen en te opperen dat het programma vanuit de 
VARA-gedachte – “verheffing van de arbeidende klasse” 
– een voorlichtende en educatieve rol zou moeten 
hebben. Inhoudelijk betekende dit dat de presentator 
kritisch moest zijn op plaatjes die van “bedenkelijk 
niveau” waren. Daarmee werd het bestuur overtuigd.’ 
Met Van Nierops mededeling ‘laat die nozem zijn gang 
maar gaan’ wordt Joop Söhne weer heengezonden. 
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1963
Op 11 september 1959 om stipt 17.00 uur gaat op 
Hilversum 1 het ‘eerste enige echte onvervalste pro-
gramma voor alle Nederlandse teenagers’ de ether in 
met de door Ary van Nierop bedachte naam Tijd Voor 
Teenagers. Het programma wordt gepresenteerd door 
hoorspelacteur Dick van ’t Sant, die het door Co de 
Kloet verzonnen alias Dick Duster heeft aangenomen. 
‘Eigenlijk had ik toen al Herman Stok als presentator op 
het oog,’ aldus De Kloet. ‘Dat mocht echter niet van Ary 
van Nierop omdat Herman al veel andere VARA-jeugd-
programma’s deed.’ Latere presentator Herman Stok is 
wel vanaf het begin bij het programma betrokken. ‘Ik 
ben vanaf de eerste aflevering op pad gegaan om in 
het land de interviews te doen. Kwamen buitenlandse 
artiesten aan op Schiphol, dan was ik daar bij.’ Tijd 
Voor Teenagers slaat in als een bom en blijft lange tijd 
het enige programma op de Nederlandse Publieke 
Omroep waarbinnen popmuziek wordt uitgezonden. 
Naar aanleiding van de eerste uitzending stromen 
honderden brieven binnen bij de VARA. Het is een aan-
houdende populariteit omdat de muziekvoorkeur van 
de Nederlandse jeugd in rap tempo verandert. Herman 
Stok: ‘Het eerste omslagpunt is in de periode 1959-
1960 waar te nemen, dan komen artiesten als Ria Valk, 
Rob de Nijs en natuurlijk Peter Koelewijn op. Jonge 
artiesten die muziek voor leeftijdsgenoten maken. De 
tweede golf is door The Beatles veroorzaakt en daar-
mee veranderde tienermuziek definitief in popmuziek. 
Dat alles in luttele jaren tijds.’ 

Een van de medewerkers van het programma is Harry 
Bliek, die daarnaast een artiestenloopbaan heeft. Bliek 
breekt in 1959 door tijdens een Nederlandse Jimmie 
Rodgers-verkiezing en trekt in 1960 op een personeels-
feest van de VARA met zijn versie van Cliff Richards 
Travelin’ Light de aandacht van Johan Jong en Co de 
Kloet. Laatstgenoemde vertaalt een aantal liedjes voor 
Bliek, waar onder een bewerking van Mark Dinnings 
Teen Angel. ‘Een onvervalste smartlap. Daar hielden ze 
bij de VARA niet van, omdat dit niet aan hun kwaliteits-
standaarden voldeed,’ zo lacht Bliek. ‘Het nummer werd 
in Tijd Voor Teenagers door Dick Duster afgekraakt, 
exact volgens de voorlichtende en educatieve regels 
die voor het programma waren opgezet. Directeur Jack 
Bulterman van platenmaatschappij Phonogram was 
woedend en zei direct onze samenwerking op.’ Bliek 
vindt onderdak bij platenmaatschappij Bovema en is 
met zijn volgende single, de Nederlandse bewerking 
van Ricky Nelsons Hello Mary Lou, gelinkt aan een van 
de eerste vroege hitlijsten op de Nederlandse radio; 
de Tijd Voor Teenagers Top 5, een maandelijkse lijst die 
begin jaren zestig op basis van aanvragen van het 
publiek wordt samengesteld. Nelsons Hello Mary Lou 
staat in september 1961 op de eerste plek, Blieks versie 
is vrijwel net zo populair. 

Herman Stok
Herman Stok presenteert van 30 november 1963 
tot en met 29 januari 1966 de Tijd Voor Teenagers 
Top 10 en in de daarop volgende periode van 5 
februari 1966 tot en met 30 september 1967 de 
Parool Top 20 binnen Tijd Voor Teenagers. Stok is 
een radiopionier, die reeds in 1950 met zijn goede 
vriend Kees van Maasdam de Jeugd Amateur Radio 
Omroep (JARO) opricht. Als Van Maasdam een 
betrekking krijgt binnen de VARA, schuift hij Stok 
naar voren als voor enkele jeugdprogramma’s een 
presentator werd gezocht. Vanaf 1961 groeit hij als 
presentator van Tijd Voor Teenagers uit tot een lan-
delijke bekendheid. Op televisie presenteert Stok in 
de jaren ’60 het eerste Nederlandse jongerenpro-
gramma met populaire muziek, Top Of Flop.

Pagina uit het Tijd voor Teenagers-draaiboek van 
30 november 1963, waarin de eerste Tijd voor Teenagers 
Top 10 wordt geïntroduceerd.
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Co de Kloet realiseert zich de kracht van een echte 
eigen hitparade en werkt dat idee verder uit. Dit op 
basis van alle hitlijsten in Tuney Tunes en de andere 
bladen, maar vooral ook Engelse hitlijsten, die via 
de radiogolven Nederland binnen komen drijven. 
‘Daardoor krijg je op een gegeven moment vanzelf het 
idee om dat ook te gaan doen. Dat had helemaal niets 
met commerciële partijen en verkoopcijfers te maken 
overigens. Het was gewoon iets wat we probeerden 
om het programma fris te houden.’ In 1961 gaat Dick 
van ’t Sant bij de NCRV werken en wordt Herman 
Stok presentator van Tijd Voor Teenagers. Hoewel het 
programma een fenomeen blijft op de radio, is het met 
populaire muziek op de publieke omroep in die jaren 
nog steeds niet erg rooskleurig gesteld. De oude garde 
blijft vasthouden aan een behoudend geluid. In 1963 
slaat Willem Duys de mogelijkheid af The Beatles naar 
het Grand Gala du Disque te halen. ‘Financieel was er 
geen bezwaar, want de Britse jongelui vroegen slechts 
1500 gulden plus de reiskosten. Maar ik zag hun zang 
gewoon niet zitten,’ zo verklaart hij. Het is exemplarisch 
voor de manier waarop op de publieke omroep op 
zowel radio als televisie met popmuziek wordt omge-
gaan en zodoende springen commerciële partijen als 
zeezender Radio Veronica in dat gapende gat. In april 
1963 wordt bij Veronica in het programma Jukebox 
voor het eerst een Nederlandse Top 10 uitgezon-
den en in de zomer van dat jaar start Willem 

van Kooten onder zijn pseudoniem Joost den Draaijer 
met Voorlopig Nederlands Platenelftal, waarvoor hij Tijd 
Voor Teenagers in de gaten houdt. ‘Om dat ding samen 
te stellen luisterde ik eerst naar Herman Stok en zijn 
Tijd Voor Teenagers. Wat ging, wat bleef, wat kwam… ja 
zo was dat,’ zo stelt Van Kooten in een in 1972 gepubli-
ceerd interview over de beginjaren van Veronica. 

Tijd Voor Teenagers blijft niet achter. ‘Wij bedachten 
toen dat we op basis van verkoopcijfers een hitlijst 
moesten gaan maken,’ zo herinnert De Kloet. ‘Een 
aantal platenwinkels in het land was bereid hieraan 
mee te werken. Onder meer Harry Bliek belde deze 
op, noteerde hun bestverkochte platen en maakte op 
basis daarvan de Tijd Voor Teenagers Top 10.’ De eerste 
uitzending van deze nieuwe hitlijst stond gepland 
op 23 november 1963. Op 22 november 1963 wordt 
echter in Dallas de Amerikaanse president John F. 
Kennedy vermoord. De wereld is in schok en Tijd Voor 
Teenagers wordt in verband met die ontwikkelingen 
niet uitgezonden. Zodoende vindt de eerste uitzen-
ding van de Tijd Voor Teenagers Top 10 op zaterdag 30 
november 1963 plaats, met als allereerste nummer één 
Trini Lopez’ If I Had A Hammer. 

Trini Lopez – 
If I Had A Hammer (#1 in 1963)
If I Had A Hammer stamt al uit 1949. Het is ge-
componeerd door Amerikaanse folk-legende Pete 
Seeger. If I Had A Hammer is niet bedoeld als vrolijk 
liedje over een timmerman, maar is een politiek 
geëngageerd statement. Pete Seeger zingt het voor 
het eerst op een bijeenkomst van de Amerikaanse 
communistische partij en het groeit al snel uit tot 
het anthem van de Amerikaanse burgerrechtenbe-
weging. De tekst beschrijft alledaagse voorwerpen, 
zoals een hamer en een bel, en hoe die kunnen 
uitgroeien tot voorwerpen die symbool staan voor 
vrijheid en gelijkheid tussen mensen. Trini Lopez 
adopteert het nummer in 1963 en heeft wel wat 
met dat soort mensenrechten-songs. Zo staat op de 
b-kant van If I Had A Hammer het nummer I Like To 
Be In America. Ook scoort Trini in 1964 een hit met 
This Land Is Your Land.
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1964

Een zuivere lijst
Enigszins naïef, zo beschouwen de samenstellers van de Tijd Voor Teenagers Top 10 

zichzelf vijf decennia later. De hitlijst, het programma waar het in zit en de dienst-

doende presentator in de vorm van Herman Stok blijven onverminderd populair. 

Maar van die populariteit wordt amper misbruik gemaakt.

De nieuwe hitlijst wordt vanaf 4 januari 1964 ook 
afgedrukt in de VARAgids. Op zender wordt er met die 
lijst niet heel strikt omgegaan. Harry Bliek: ‘Hits hadden 
in die tijd nog een heel andere omlooptijd dan later 
in de jaren zestig. Mijn eigen Hello Mary Lou is acht 
maanden lang een hit geweest, dat gebeurde met 
andere nummers ook. Op een gegeven moment stond 
If I Had A Hammer van Trini Lopez zo lang op nummer 
1, dat gewoon werd besloten maar een ander plaatje 
van Trini Lopez te draaien.’ Herman Stok zegt in de uit-
zending het volgende: ‘Er is één man in Nederland die 
Trini Lopez nog niet kende, meneer Rijpma leraar aan 
de NutsULO in Oldenzaal. En omdat we If I Had A Ham-
mer al zo vaak draaiden een ander plaatje van Trini, This 
Land Is Your Land.’ Bijna vijftig jaar later vindt Stok het 
nog steeds de juiste manier van programma’s maken. 
‘Een hitlijst is toch niet leuk meer als je week na week 
dezelfde nummer 1 hoort? Wij vonden het leuk om de 
nummer 1 positie wel te benoemen en zo’n artiest dan 
te erkennen door iets anders te laten horen. En artiest 
is meer dan alleen een hit.’

Co de Kloet herinnert zich dat toen Tijd Voor Teenagers 
met de wekelijkse Top 10 startte, de insteek van de 
programmamakers ook anders dan hoe er in latere 
jaren met een hitlijst werd omgegaan. ‘Wij gebruikten 
de Tijd Voor Teenagers Top 10 en de andere lijsten in 
ons programma als een meetinstrument. Om te zien 
wat er populair was onder het plaatkopend publiek en 
te controleren of de liedjes die we in het programma 
draaiden ook aansloten bij wat de mensen leuk 
vonden. Daar baseerden wij onze playlist op. Pas later 
kwam de realisatie dat een plaat een hit werd, juist om-
dat wij het op de radio draaiden.’ Met die ‘andere lijsten’ 
doelt De Kloet naast de reeds genoemde Top 5 onder 
meer op de zogenaamde Doe Open Hitparade, een 
soort vroege Serious Request die in 1960 onderdeel is 

van Tijd Voor Teenagers. Harry Bliek: ‘Co heeft zich flink 
ingezet voor goede doelen als sanatoria en dergelijke. 
Die Doe Open Hitparade was een hitlijst op basis van 
betaalde verzoekjes. Luisteraars konden een briefkaart 
met een verzoekliedje sturen met minimaal 12 cent en 
maximaal een gulden overwaarde aan postzegels. De 
verzoekjes die op deze manier het meeste opbrachten 
werden gedraaid. Het geld ging naar een goed doel.’

Het feit dat het programma werd uitgezonden door 
de VARA, zorgde er volgens De Kloet ook wel voor 
dat er altijd een sfeer hing die wars van commercie 
was. ‘Die hing er al van meet af aan, maar ik had die 
aversie daarvoor ook in mijn karakter. Ik herinner me 
de allereerste uitzending nog, in 1959. Ik ging daarna 
naar huis in Kortenhoef. Daar werd aangebeld door 
een medewerker van platenmaatschappij Phonogram, 
die me uitlegde dat ze het een bijzonder interessant 
programma vonden en als ik ooit nog eens een platen-
speler of nieuwe radio nodig had… Ik ben er niet op 
ingegaan. Als we het land in gingen voor een radiopro-
gramma, werd Herman Stok steevast opgewacht door 
honderden dolenthousiaste tieners. Zeker nadat hij op 
televisie was verschenen met het programma Top Of 
Flop, werd hij net zo populair als Nederlandse artiesten 
als Rob de Nijs en Ria Valk. Het was gekkenhuis. Dat 
betekende ook dat als Herman iets op de radio zei, of 
een door mij uitgekozen plaatje draaide, daar direct 
een reactie bij dat enthousiaste publiek op zou volgen. 
Slechts één maal heb ik daar misbruik van gemaakt. 
Op een feestje was ik de manager van The Jumping 
Jewels tegengekomen. Zij hadden net hun single Irish 
Washerwoman uit en die manager wist niet goed 
wat hij er mee aanmoest. Ik heb met hem een wed-
denschap afgesloten dat als ik ‘m meenam, de single 
gegarandeerd binnen drie weken in de Top 10 zou 
komen te staan.’
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Op 7 maart 1964 komt Irish Washerwoman de Tijd Voor 
Teenagers Top 10 binnen op de tiende plek. De single 
verdwijnt even en komt op 21 maart opnieuw binnen 
en blijft nog eens zes weken in de onderste regionen 
bungelen. ‘Een kwestie van veel in het programma 
draaien’, gniffelt De Kloet. ‘Ik kan echter naar alle eerlijk-
heid zeggen dat dit de enige keer is dat ik iets van 
invloed heb uitgeoefend om een liedje in de hitlijst te 
krijgen. Het was een lolletje, ik had er verder geen com-
merciële belangen bij. Je moet ook niet vergeten dat 
onze hitlijst maar een onderdeel van het programma 
was. Tijd Voor Teenagers was geen puur hitparade-
programma. Zouden we de volledige Top 10 draaien, 
had er geen ruimte geweest voor andere items. Dus 
Herman Stok las de lijst voor, er werden fragmenten 
van de nummers gedraaid en dat was het dan.’ 

‘Uit diverse polls bleek in die tijd dat Tijd Voor Teenagers 
bij de jeugd het populairste radioprogramma was, het 
door mij gepresenteerde Top Of Flop het populairste 
televisieprogramma en ik kwam ook nog ergens als 
populairste presentator uit de bus’, aldus Herman Stok. 
‘Heel leuk, maar je kocht er in die tijd geen villa in 
Vinkeveen voor. Ik heb nooit iets met die populariteit 
gedaan. Dat past niet bij mijn persoon, maar ook niet 
bij de omroep waar ik voor werkte, de VARA.’ Zodoende 
wordt er door de Tijd Voor Teenagers makers ook in het 
geheel niet gemanipuleerd met de hitlijst die wordt 
gemaakt. De Kloet: “Er waren een aantal grote plate-

zaken in Nederland, die gezamenlijk voor zo’n tachtig 
tot negentig procent van de volledige LP- en single-
verkoop in het land zorgden. Deze gaven aan ons hun 
gegevens door. Hen wekelijks bellen was echt een 
flinke klus.’ Een van de bellers is Harry Bliek. ‘Of de di-
verse platenwinkels die ik opbelde wel zo eerlijk waren 
met de lijsten die ze doorgaven, dat weet ik natuurlijk 
niet. Maar ik heb altijd objectief en eerlijk alles wat me 
werd doorgegeven genoteerd, bij elkaar opgeteld en 
dat was de lijst.’ 

De VARA is ook allesbehalve gevoelig voor die impact 
die veroorzaakt wordt. Enerzijds omdat ze de ‘po-
pulaire muziek’ niet begrijpen. Anderzijds omdat ze 
vinden dat het commerciële belang voor een publieke 
omroep achterwege moet blijven. ‘Wij maakten vol-
ledige draaiboeken waarin een complete uitzending 
van begin tot eind was uitgetypt’, herinnert Bliek. ‘Die 
werden ter controle ingezien en als er bijvoorbeeld een 
liedje in gepland stond dat “te commercieel” werd be-

De eerste Tijd voor Teenagers hitlijst gepubliceerd in de 
VARA-gids van 11 januari 1964. Het betreft echter de  
Tijd voor Teenagers Top 10 van 4 januari, de week ervoor. 
De VARA-gids publiceert de lijst gedurende de gehele jaren 
zestig pas een week na de uitzending.

Producer Co de Kloet houdt de microfoon vast voor pre-
sentator Herman Stok. Foto: Het Nederlands Instituut voor 
Beeld & Geluid.
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1964

Adamo – 
Vous PermettezMonsieur 
(#1 in 1964)
Adamo, de best verkopende Belgische artiest aller 
tijden, is een Italiaan... Tenminste: hij is in Italië 
geboren. Salvatore Adamo (want zo heet hij voluit) 
is drie jaar oud als hij met zijn ouders van Italië naar 
België verhuist en het gezin neerstrijkt in de Waalse 
plaats Bergen. Vader Adamo gaat daar in de kolen-
mijnen werken. Op z’n zeventiende brengt Adamo 
zijn eerste plaatje uit en een paar jaar later, in 1963, 
volgt zijn eerste succes. In Nederland is het radio- 
en tv-presentator Willem Duys die Adamo aan zijn 
doorbraak helpt. In het tv-programma Voor De Vuist 
Weg is in maart 1964 niet alleen de twintigjarige 
Adamo te gast, maar het hele gezin Adamo. De in 
Italië geboren Salvatore Adamo heeft er in België 
inmiddels zes broertjes en zusjes bij gekregen, 
dus het was een gezellige boel in de tv-studio. Dat 
werkt zo vertederend, dat na het optreden van 
Adamo in het programma iedereen naar de winkel 

rent om de tango Vous Permettez Monsieur aan te 
schaffen. Later dat jaar weet Adamo ook de rest van 
Europa in te pakken. Hij schakelt makkelijk tussen 
talen en nam nummers op in het Frans, Italiaans, 
Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Turks en Japans. 
Adamo heeft inmiddels wereldwijd meer dan 100 
miljoen albums en singlesverkocht en is daarmee 
de beste verkopende Belgische artiest aller tijden.

vonden of “te plat”. Dan werd daar wat mee gedaan. Er 
is in die jaren door externe partijen nog wel eens van 
censuur gesproken.’ De Kloet weet nog dat het hem 
toen behoorlijk irriteerde, maar dat hij er terugkijkend 
wel begrip voor heeft. ‘De VARA was heel rechtlijnig. 
Een socialistische omroep kan zich niet met commer-
ciële praktijken inlaten. Als dat een uitgangspunt is, 
moet je daar over de hele linie strikt in zijn. Wij gingen 
daar als jonge honden vrijer mee om, wat soms tot een 
conflictje leidde. Maar nooit buitenproportioneel. Het 
was Ary van Nierop, die begreep waar we mee bezig 
waren. Hij was een enorm erudiete man, met een bril-
jant gevoel voor radio. Hij begreep, ook al was het niet 
zijn eigen interesseveld, dat we een tienerprogramma 
maakten en heeft ons altijd de hand boven het hoofd 
gehouden.’ 

In theorie betekende dit werken binnen de VARA dat 
als een niet welgevallig liedje te populair was gewor-
den, deze uit de lijst geschrapt zou kunnen worden. 
Stok: ‘Dat neemt niet weg dat we veel vrijheid kregen 

in de samenstelling van het programma. Muziek die 
niet welgevallig was, werd door de luisteraar toch niet 
gekocht, haalde dus de hitlijsten en daarmee ook ons 
programma niet.’ Wel maakt het programma gebruik 
van de verworven populariteit om primeurtjes van 
buitenlandse artiesten in de uitzending te krijgen. In 
1964 hebben The Beatles vijf maal op de eerste plek 
in de Tijd Voor Teenagers Top 10 gestaan en Herman 
Stok is in dat jaar degene die voor de radio hun bezoek 
aan Nederland verslaat. ‘Ik was al wat ouder dan de 
doelgroep voor wie we het programma maakten, maar 
heb vol interesse de muzikale ontwikkelingen gevolgd,’ 
aldus Stok. ‘Ik houd enorm van meestemmige zang en 
dat is wat me zo aansprak in The Beatles. Ze hebben in 
onze hitparade hun eerste officiële Nederlandse hits 
gescoord.’ Tijd Voor Teenagers is daardoor het enige 
Nederlandse programma dat een door The Beatles op-
genomen kerstwens krijgt opgestuurd die in de laatste 
uitzending van het jaar uitgezonden wordt. De Kloet: 
‘Een uniek item. Ik ben het in de loop der jaren verdorie 
kwijtgeraakt.’  
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Een hitparade staat nooit stil, maar is altijd in beweging. Dat bewijst dit boek en dat bewijzen de meer dan 
18.000 hits die de afgelopen vijf decennia in de diverse hitlijsten van de publieke omroep te vinden zijn geweest. 
Hitlijsten die nogal eens wisselden in lengte, naam, medium en manier van samenstellen. Van het doorbellen van 
de populairste plaatjes, het bijhouden van dagboeken tot en met het tellen van downloads, airplay en streams. 
Alles om de lijsten zo actueel mogelijk te houden en aan te laten sluiten bij het toekomstige medialandschap. 
Voor de samenstelling van het Mega Hitarchief zijn de volgende lijsten gebruikt:

van tot en met naam lengte
30 nov 1963 29 jan 1966 Tijd voor Teenagers Top 10 top 10
5 feb 1966 17 mei 1969 Parool Top 20 top 20
24 mei 1969 26 mrt 1971 Hilversum 3 Top 30 top 30
2 apr 1971 20 jun 1974 Daverende Dertig top 30
27 jun 1974 3 jun 1978 Nationale Hitparade top 30
10 jun 1978 21 feb 1987 Nationale Hitparade top 50
28 feb 1987 9 dec 1989  Nationale Hitparade top 100
16 dec 1989 30 jan 1993 Nationale Top 100 top 100
6 feb 1993 21 dec 1996 Mega Top 50 top 50
28 dec 1996 28 dec 2002 Mega Top 100 top 100
4 jan 2003 5 okt 2013 Mega Top 50 top 50

Tipschijven
Een aparte vermelding daarbij krijgen de diverse tipschijven van de omroepen. In 1971 introduceert Hilversum 3 
haar eigen tipschijf: de Troetelschijf, een tipsingle die door alle omroepen wordt omarmd, tot in 1974 de TROS de 
Top 40 en Tipparade gaat uitzenden en de Alarmschijf op Hilversum 3 introduceert. In mei 1976 begint de TROS 
een eigen hitparade en introduceert daarbij de Paradeplaat. Dat is de start van een explosie aan schijven bij de 
diverse omroepen. De AVRO promoveert de ‘tv-tip’ in AVRO’s Toppop tot RTV-tip. De NCRV volgt met de introductie 
van de Exclusiefschijf (vanaf 1978 Favorietschijf). Alleen de KRO, VARA en NOS houden vast aan de Troetelschijf. 
De VPRO, wars van commercie, doet niet aan hitparades en schijven.

In juni 1978 wordt de Nationale Hitparade Top 30 uitgebreid tot een Top 50, Daarmee sneuvelt de door de 
Troetelschijf aangevoerde Nationale Tip 30. Kort daarna introduceert Frits Spits in zijn programma De Avondspits 
de Steunplaat. Als de NOS de Nationale Hitparade eind september 1985 aan de TROS kwijtraakt, verdwijnt de 
Steunplaat weer. Zowel de KRO als de VARA laten zich niet onbetuigd. De KRO komt begin 1984 met de 
Speciale Aanbieding, de VARA in september 1987 met de Parkeerschijf. 
In januari 1992 starten de op Hilversum 3 in het weekend geprogrammeerde omroepen AVRO, KRO en NCRV het 
samenwerkingsverband AKN, inclusief een nieuwe schijf: de Wereldplaat. Deze is een kort leven beschoren, want 
in oktober van dat jaar gaat Hilversum 3 op de schop. De zender wordt horizontaal geprogrammeerd en gaat 
verder onder de vlag Radio 3. Daarbinnen is geen ruimte meer voor meerdere schijven en op termijn ook niet 
meer voor meerdere hitparades. Dit leidt in februari 1993 tot de Mega Top 50, waarmee weer een nieuwe schijf 
wordt geïntroduceerd: de Megahit. Alle zojuist genoemde schijven zijn nooit eerder in een hitdossier vermeld. 
Daar brengt het Mega Hitarchief verandering in. 

Inleiding Mega Hitarchief
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Is een nummer tot een of meer schijven uitgeroepen, dan wordt in het Mega Hitarchief een afkorting vermeld in 
de kolom vóór de datum van binnenkomst. Zie onderstaand schema.

code schijf omroep eerste schijf laatste schijf
TS Troetelschijf Hilversum 3 6 mrt 1971 1 jul 1978
RTV RTV-tip AVRO (ma) 2 jan 1976 30 dec 1991
PP Paradeplaat TROS (do+zo) 27 mei 1976 4 okt 1992
ES Exclusiefschijf NCRV (za) 7 aug 1976 27 mei 1978
FS Favorietschijf NCRV (za) 3 jun 1978 28 dec 1991
SP Steunplaat NOS (ma-za) 24 jul 1978 28 sep 1985
PS Parkeerschijf VARA (di) 1 sep 1987 17 sep 1992
SA Speciale Aanbieding KRO (wo+zo) 4 jan 1984 22 dec 1991
WP Wereldplaat AKN (za-ma) 4 jan 1992 26 sep 1992
MH Megahit 3FM 6 feb 1993

Jaarlijsten
Met uitzondering van 1963 en 2013 zijn de jaarlijsten van ieder jaar te vinden voorafgaand aan het hoofdstuk dat 
dit jaar beslaat in het boek. Voor de jaren 1964 tot en met 1977 en vanaf 2005 is deze jaarlijst gebaseerd op pun-
ten. Voor de tussenliggende periode, 1978 tot en met 2004, zijn de geregistreerde verkoopaantallen gebruikt.

Uitgangspunten
Het Mega Hitarchief bestaat niet alleen uit cijfers, maar staat ook vol feiten en weetjes. Per artiest staan de hits in 
chronologische volgorde. Wijkt de naamgeving op hoes of label af van de artiestennaam (is er bijvoorbeeld een 
alias gebruikt, of werken er meerdere artiesten op samen), dan staat deze singlecredit vermeld onder de titel. 
Bij elke artiest wordt – voor zover te achterhalen – het land van herkomst gemeld. Eventuele aanvullende infor-
matie over artiest of single vind je ook onder de titels.

Als een single is opgenomen als combinatie van meerdere artiesten (en dat kan variëren van een duet tot een 
studio vol artiesten), dan staat de single bij elk van deze artiesten vermeld. Heeft een van die artiesten alleen 
die combinatiehit gescoord, maar geen eigen hits, dan is een verwijzing opgenomen. Dubbele a-kanten zijn 
als één regel opgenomen; de verschillende songtitels zijn gescheiden door een dubbele schuine streep (//). 
In de linkerkolommen kun je terugvinden of een single eventueel tot omroepschijf is uitgeroepen. 
Tracks die na 5 oktober 2013 nog altijd in de Mega Top 50 genoteerd staan hebben een [+] achter de titel.

Updates
Nooit eerder is in Nederland een boek verschenen dat zo’n lange hitparadegeschiedenis beslaat, voorzien van 
zo veel additionele informatie. Wij hebben veel tijd en energie gestoken in het zo accuraat mogelijk samenstel-
len van alle data in deze uitgave. Ondanks het secure werk kan het natuurlijk altijd zo zijn dat bepaalde data niet 
kloppen of ontbreken. Heb je opmerkingen, aanvullingen of verbetervoorstellen, dan horen we graag van je. 
Stuur een mail aan ed.adams@megatop50.nl en jouw feedback zal worden verwerkt in een eventuele herdruk 
en natuurlijk op de website megatop50.nl.
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A
Isabelle A. belgië

 10 nov 90 43 7 Hé lekker beest........................................... High Fashion Dance music
Voluit: Isabelle Adam.

 18 dec 93 37 5 Jij mag altijd op mij rekenen ............................... Colour Record/Indisc
de AAL nederland

 20 dec 80 2 11 Een barg die hé un krul in de steert ..............................................CNR
Tandarts Bert van Aalten. Origineel: ‘The mechanical man’ (tradionele 
folk-noveltyhit uit de jaren ’30).

 16 jan 82 20 7 Sjanson de confiture ....................................................................CNR
AALIYAH verenigde staten

 13 aug 94 38 3 Back & forth ........................................... Blackground enterprises/Jive
Zangeres heet voluit Aaliyah Houghton

 05 nov 94 40 3 At your best (you are love) ..................... Blackground enterprises/Jive
Origineel: the Isley brothers (1976).

 10 jan 98 74 7 The one I gave my heart to ...............Blackground enterprises/Atlantic
 17 okt 98 3 22 Are you that somebody?...................Blackground enterprises/Atlantic

Uit de film ‘Dr. Dolittle’ met Eddie Murphy. Rapper: Static, alias Steve 
Garrett.

 20 mei 00 3 17 Try again ....................................... Blackground entertainment/Virgin
Rapper: Timbaland. Gebruikt een sample uit een nummer van George 
Clinton. Uit de film ‘Romeo must die’, waarin ze zelf een rol speelt, naast 
DMX. Wordt zelf gesampeld door George Michael: ‘Freeek!’ (2002).

 09 dec 00 59 7 Come back in one piece ................. Blackground entertainment/Virgin
Aaliyah featuring DMX
Gebruikt een sample uit ‘Sir Nose D’Voidoffunk’ van George Clinton.  
Uit de film ‘Romeo must die’, waarin Aaliyah een rol speelt, naast DMX.

 21 jul 01 37 10 We need a resolution ................................Blackground records/Virgin
Aaliyah feat. Timbaland

 10 nov 01 38 11 More than a woman ..................................Blackground records/Virgin
 09 mrt 02 12 8 Rock the boat ............................................Blackground records/Virgin

Na het schieten van de video voor dit nummer op de Bahamas komt 
Aaliyah op haar 22e om het leven bij een vliegtuigongeluk.

 22 feb 03 14 8 Miss you ...........................................Blackground records/Edel records
ABBA zweden

TS 16 jun 73 5 8 Ring ring .................................................................................Polydor
Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid
Neemt deel aan de Zweedse voorronde voor het Eurovisie Songfestival 
en eindigt daarin als derde. Agnetha Fältskog en Frida scoren later 
ook solohits.

 13 apr 74 1 11 Waterloo .................................................................................Polydor
Björn, Benny Anna & Frida (ABBA)
Winnaar van het Eurovisie songfestival voor Zweden.

RTV 21 dec 74 17 4 Honey honey ...........................................................................Polydor
 22 mrt 75 3 8 I do, I do, I do, I do, I do ............................................................Polydor
 14 jun 75 2 9 SOS..........................................................................................Polydor

Coverhit: Edelweiss: ‘Bring me edelweiss’ (1989).
 06 dec 75 12 4 Mamma mia ...........................................................................Polydor

Coverhit: ABBA teens (1999).
 13 mrt 76 1 10 Fernando .................................................................................Polydor

Origineel: Frida (1975) (een van de zangeressen van ABBA dus, op haar 
solo-album, in het Zweeds).

ES 07 aug 76 1 14 Dancing queen ........................................................................Polydor
Geremasterde single wordt opnieuw een hit in 1992. Coverhit: A*teens 
(2000).

TS 13 nov 76 1 8 Money, money, money ............................................................Polydor
PP 26 feb 77 2 7 Knowing me, knowing you .....................................................Polydor
ES TS 29 okt 77 2 11 The name of the game ............................................................Polydor
TS 04 feb 78 2 9 Take a chance on me ...............................................................Polydor
RTV 27 mei 78 7 10 Eagle // Thank you for the music .............................................Polydor

Thank you for the music’ wordt opnieuw een hit na heruitgave in 1984.
FS 23 sep 78 10 10 Summer night city ..................................................................Polydor

Ode aan Stockholm.
 03 feb 79 1 16 Chiquitita ................................................................................Polydor

Royalties van de single komen ten goede aan Unicef. Onderdeel van het 
album ‘Music for Unicef’, een initiatief van de Britse journalist David 
Frost. Op 9 jan 1979 vindt in New York het gelijknamige gala plaats.

PP 12 mei 79 3 11 Does your mother know ..........................................................Polydor
 28 jul 79 3 10 Voulez-vous ............................................................................Polydor

Opnieuw een hit na heruitgave in 1992.
 27 okt 79 2 12 Gimme! gimme! gimme! (a man after midnight) ....................Polydor

Coverhit: A*teens: ‘Gimme! Gimme! Gimme!’ (1999). Wordt gesampled 
in: Madonna: ‘Hung up’ (2005).

 22 dec 79 1 13 I have a dream.........................................................................Polydor
Coverhit: Westlife (1999).

 09 aug 80 1 14 The winner takes it all .............................................................Polydor
 22 nov 80 1 11 Super trouper ..........................................................................Polydor

Coverhit: A*teens (1999).

FS 12 dec 81 1 11 One of us .................................................................................Polydor
 20 feb 82 1 7 Head over heels .......................................................................Polydor
 30 okt 82 3 11 The day before you came.........................................................Polydor

Coverhit: André Hazes: ‘Met kerst ben ik alleen’ (1982).
 11 dec 82 7 8 Under attack ...........................................................................Polydor
FS 21 apr 84 23 4 Thank you for the music ..........................................................Polydor

Heruitgave van hit uit 1978, nadat de groep heeft aangekondigd uit 
elkaar te gaan.

 12 sep 92 24 9 Dancing queen .............................................................. Polar/Polydor
Geremasterde versie van hit uit 1976 n.a.v. het uitbrengen van het 
verzamelalbum ‘Gold’.

 28 nov 92 64 4 Voulez-vous .................................................................. Polar/Polydor
Geremasterde versie van hit uit 1979.

 08 jan 00 15 3 Happy new year ............................................................ Polar/Polydor
Uitgebracht n.a.v. de millenniumwisseling; opname stamt uit 1980. 
Opnieuw een hit via downloads in 2012 en 2013.

 07 jan 12 19 1 Happy new year ......................................................................Polydor
 05 jan 13 40 1 Happy new year ......................................................................Polydor

ABBA TEENS zie: A*TEENS
Gregory ABBOTT verenigde staten

 10 jan 87 5 14 Shake you down ........................................................................... CBS
 18 apr 87 69 3 I’ve got the feeling (it’s over) ........................................................ CBS

ABC groot-brittannië
 27 mrt 82 18 6 Poison arrow ..........................................................................Mercury

Groep rond zanger Martin Fry.
SP 05 jun 82 11 7 The look of love ......................................................................Mercury
 18 sep 82 20 5 All of my heart .......................................................................Mercury
RTV 03 dec 83 38 1 That was then but this is now ................................................Mercury
RTV 13 jun 87 13 11 When Smokey sings ...............................................................Mercury

Onderwerp: zanger Smokey Robinson.
PP 10 okt 87 9 11 The night you murdered love .................................................Mercury
 19 dec 87 25 9 King without a crown .............................................................Mercury

Paula ABDUL verenigde staten
PP 04 mrt 89 2 16 Straight up ....................................................................... Siren/Virgin

Start als choreografe van Janet Jackson.
 20 mei 89 13 12 Forever your girl ............................................................... Siren/Virgin
 12 aug 89 63 7 Cold hearted ............................................................................. Virgin
 17 feb 90 4 12 Opposites attract ....................................................................... Virgin

Paula Abdul (duet with the Wild pair)
The Wild pair zijn Marv Gunn en Bruce Christian, in de videoclip 
afgebeeld als twee animatie-katten. Rapper: Derrick Delite.

FS 01 jun 91 6 17 Rush rush ........................................................ Captive/Virgin America
 14 sep 91 39 7 The promise of a new day ............................... Captive/Virgin America
FS 04 jan 92 20 9 Vibeology ........................................................ Captive/Virgin America

ABEL nederland
 02 okt 99 78 4 Drie dagen zon ............................................................................ PIAS

Groep rond zanger Joris Rasenberg.
 22 jan 00 1 25 Onderweg ................................................................................... PIAS

Coverhit: Anouk: ‘What have you done’ (2011).
 20 mei 00 26 7 Neem me mee ............................................................................. PIAS
 07 okt 00 55 5 Zonder een woord ....................................................................... PIAS
 14 jul 01 64 6 Liedje .......................................................................................... PIAS

Abel & Daniël Lohues
Lohues: zanger van Skik.

 22 dec 01 52 3 Nooit meer bang .........................................................................WEA
Titelnummer van de film ‘Minoes’, naar een boek van Annie M.G. 
Schmidt, met Carice van Houten en Theo Maassen.

 05 okt 02 51 5 Walsen ....................................................................................B-Track
Accordeon: Tren van Enckevort (van Rowwen Hèze)

Robert ABIGAIL nederland
 25 okt 08 19 9 Mojito song ....................................................Soundz Good recordings

Echte naam: Patrick Robert Abergel. Titel slaat op een cocktail van 
Bacardi. Compositie is door Abigail oorspronkelijk gebruikt in de tv-
reclame voor de cocktail. in 2006 wordt ook een commerciële versie van 
het nummer gemaakt; in 2008 verschijnt dat ook op single.

Colonel ABRAMS verenigde staten
 02 nov 85 11 13 Trapped ....................................................................................... MCA

Zanger gebruikt zijn echte naam.
ABS groot-brittannië

 14 sep 02 37 8 What you got ............................................................................... RCA
Echte naamP Richard Abidin Breen; lid van Five. Gebruikt sample uit: 
Althia & Donna: ‘Uptown top ranking’ (1978).

ACAPULCO nederland
 02 aug 80 34 4 Bebida magica ............................................................................. CBS

Thema van de Tour de france-uitzendingen van Radio 2, ‘Radio tour de 
France’. Origineel: los Jaivas (1979).
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A
Marc ACARDIPANE duitsland

 14 feb 98 51 8 I like it loud ........................................................... Acardipane records
Marc Acardipane presents Marshall masters feat. the 
Ultimate MC
Echte naam: Mark Trauner. Remixversie wordt hit in 2002, maar dan 
met als credit Marc Acardipane feat. Dick rules. Mix van deze opname 
met nieuwe opname van Scooter wordt hit als: Scooter vs. Marc 
Acardipane & Dick Rules: ‘Maria (I like it loud)’ (2003).

 12 okt 02 78 1 I like it loud .................................................................................ID&T
Marc Acardipane feat. Dick rules
Remix van hit uit 1998.

 06 sep 03 16 9 Maria (I like it loud) .............................................................Digidance
Scooter vs. Marc Acardipane & Dick rules
Origineel: Marc Acardipane presents Marshall masters feat. the 
Ultimate MC: ‘I like it loud’ (1998). Ook coverhit voor Marc Acardipane 
featuring Dick Rules (2002).

ACDA en de MUNNIK nederland
 16 mei 98 2 32 Niet of nooit geweest ..........................................................S.M.A.R.T.
 29 aug 98 31 9 Laat me slapen ....................................................................S.M.A.R.T.

Onderwerp: de dood van John Lennon.Twee bovenstaande hits 
afkomstig uit theatershow ‘Life is what happens to you while your 
busy making other plans’ (een uitspraak van John Lennon, vertaald 
terug te vinden in ‘Laat me slapen’.

 02 jan 99 40 12 Het regent zonnestralen......................................................S.M.A.R.T.
Tekstueel vervolg op de single ‘Als het vuur gedoofd is’. In dat nummer 
peinst de hoofdpersoon, Herman, over de zin van het leven. Aan het 
eind wordt hij echter, na een vermoedelijke zelfmoord, ten grave 
gedragen. Na protesten van fans dat het zo slecht afloopt met 
Herman, is deze single geschreven, waaruit blijkt dat sprake is van een 
persoonsverwisseling; Herman geniet van het leven in Frankrijk.

 06 nov 99 84 7 Ol’ 55 ...................................................................................S.M.A.R.T.
Origineel: Tom Waits (1973).

PP 12 feb 00 53 8 Schoolplein // Kees .............................................................S.M.A.R.T.
Origineel van ‘Kees’: Frans Halsema.

 21 okt 00 16 12 De kapitein deel II ...............................................................S.M.A.R.T.
Tekstueel vervolg op het nummer ‘‘De kapitein

PP 03 mrt 01 73 12 Verkeerd verbonden ............................................................S.M.A.R.T.
 11 aug 01 98 1 Brussel moeten heten .........................................................S.M.A.R.T.

Acda en de Munnik live met het Metropole orkest o.l.v. Dick 
Bakker

PP 02 nov 02 11 8 Ren Lenny ren ...........................................................................S.M.L.
Titelsong van hun rockopera/ muziektheater waarmee ze in 2004 door 
het land trekken. Onderwerp: een overleden vader spreekt zijn zoontje 
(Lenny) toe. Als de broer van Thomas Acda overlijdt, schrijft Thomas dit 
nummer als troost voor diens zoontje, Thomas’ neefje.

 22 feb 03 7 5 Groeten uit Maaiveld .................................................................S.M.L.
Single is te koop tijdens concerten: in de pauze kan een single worden 
besteld, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit zes combinaties 
van de a-track met daaraan toegevoegd twee live-nummers van het 
concert van die avond. Na afloop van het concert kan de bestelling 
worden afgehaald.

PP 08 mei 04 50 1 Vandaag ben ik gaan lopen ..................................................Columbia
Muziek wordt uitgevoerd door het Metropole orkest. Uit de film ‘In 
oranje’ met Thomas Acda in een van de hoofdrollen.

 19 jun 04 8 5 ‘t Is stil (aan de overkant) .....................................................Columbia
Geschreven voor het satirische voetbal-tv-programma ‘De vrienden 
van Van Swieten’, gemaakt door de cabaretiers Raoul Heertje, Viggo 
Waas en Peter Heerschop. Uitgebracht als tegenhanger van de geijkte 
voetballiedjes. Plaat stijgt plotseling door als hij tijdelijk voor 1 euro te 
koop is bij Free record shop.

 04 sep 04 39 4 Totdat ik jou .........................................................................Columbia
 20 nov 04 48 2 (Noem me) Oud verdriet ......................................................Columbia

Uit hun rockmusical ‘Ren Lenny ren’. In de musical wordt het nummer 
door een zangeres gezongen.

 21 mei 05 37 3 Jaren ver van hier .................................................................Columbia
 14 jan 06 33 3 Waar was je dan ...................................................................Columbia
MH PP 17 nov 07 12 9 Dan leef ik toch nog een keer ...............................................Universal
 30 jan 10 16 6 Eva .......................................................................................Universal

Uit de film ‘Lover or loser’, naar het gelijknamige boek van Carry Slee.
 05 mrt 11 33 2 Woorden van een ander .................................... AedM Grammophone

Nummer wordt een hit via een twitter-actie van de uitvoerende 
artiesten.

 27 aug 11 1 6 Sterker nu dan ooit .................................................. Artist & Company
Nick & Thomas
Deze en de volgende single zijn opgenomen met het oog op de ‘Sym-
phonica in rosso’-concerten in het Gelredome in Arnhem, waarbij Nick 
en Simon de hoofdact zijn en Acda en de Munnik een gastoptreden 
verzorgen.

 27 aug 11 2 5 Kijk me na ............................................................... Artist & Company
Keizer & De Munnik
Opgenomen met het oog op de ‘Symphonica in rosso’-concerten in 
het Gelredome in Arnhem, waarbij Nick en Simon de hoofdact zijn en 
Acda en de Munnik een gastoptreden verzorgen. Tegelijkertijd met deze 
single komt ook een single uit van de andere helft van beide ‘vaste’ 
duo’s, Nick & Thomas.

 26 nov 11 15 3 Wereldwijd orkest ...................................................................Cloud 9
het Metropole orkest o.l.v. Vince Mendoza featuring: Edsilia 
Rombley – Trijntje Oosterhuis – Leonie Meijer – 3Js – Jen-
nifer Ewbank – Ruth Jacott – Paul de Munnik – Giovanca 
– Hind – LA. the voices – Glennis Grace – Karin Bloemen 
– Lee Towers
Protestnummer tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet 
Rutte op het omroepbestel. Hierdoor is het Muziekcentrum van de 
omroepen genoodzaakt een of meedere orkesten af te stoten, dan wel 
op te heffen. Daarvan lijkt het Metropole orkest de dupe te worden.

 10 mrt 12 45 1 Voetstuk staan ..........................................................................Ahaa!
AC/DC australië

TS 24 jun 78 5 14 Whole lotta Rosie ................................................................... Atlantic
Groep rond de broers Angus en Malcolm Young.

 14 okt 78 18 7 Rock ’n roll damnation ........................................................... Atlantic
 04 aug 79 17 8 Highway to hell ...................................................................... Atlantic

Single wordt opnieuw een hit in live-uitvoering in 1992.
 13 feb 88 82 5 Heatseeker ............................................................................. Atlantic
 13 okt 90 3 16 Thunderstruck ............................................................................. Atco

Wordt opnieuw een hit in 2012.
 19 jan 91 24 9 Moneytalks ................................................................................. Atco
 14 nov 92 69 3 Highway to hell ........................................................................... Atco

Liveversie van hit uit 1979.
 07 aug 93 18 7 Big gun (from “Last action hero”) ................................................ Atco

uit de film ‘Last action hero’ met Arnold Schwarzenegger.
 01 nov 08 31 3 Rock ’n roll train ...................................................................Columbia
 24 nov 12 46 1 Thunderstruck ............................................................................. Atco

Hernieuwde binnenkomst van hit uit 1990. Track krijgt een notering 
nadat het werk van AC/DC voor het eerst via iTunes gekocht kan 
worden.

ACE DEXX zie: DEANTÉ
ACE OF BASE zweden

 20 mrt 93 3 20 All that she wants ............................................................ Metronome
Broer en zussen Berggren en toetsenist Ekberg.

 19 jun 93 3 12 Wheel of fortune .............................................................. Metronome
 28 aug 93 6 8 Happy nation ................................................................... Metronome
 25 dec 93 3 14 The sign ........................................................................... Metronome
 09 apr 94 7 10 Don’t turn around............................................................. Metronome

Origineel: Tina Turner (1986). Ook coverhit voor Aswad (1988)
 05 nov 94 23 5 Living in danger ............................................................... Metronome
 21 okt 95 16 7 Lucky love ........................................................................ Metronome
 13 jan 96 27 5 Beautiful life .................................................................... Metronome
 09 mei 98 40 10 Life is a flower .........................................................................Polydor
 19 sep 98 55 7 Cruel summer ..........................................................................Polydor

Origineel: Bananarama (1983).
PP 10 apr 99 78 5 Always have, always will .........................................................Polydor

the ACES zie: Desmond DEKKER
ACOUSTIC BROTHERS zie: VANVELZEN
AD zie: Ad VAN HOORN
ADAMO belgië

 15 feb 64 1 23 Vous permettez, monsieur? ....................................................... Pathé
Voluit: Salvatore Adamo.

 30 mei 64 2 19 Quand les roses ....................................................... His Master’s Voice
 14 nov 64 5 10 Dolce Paola ............................................................. His Master’s Voice

Ode aan de Belgische prinses Paola; voluit Paola Ruffo di Calabria. 
Geb. 11 sep 1937 in Lucca, Italië. Trouwt in 1959 met prins Albert van 
België, broer van koning Boudewijn. Na het overlijden van Boudewijn 
in 1993 wordt Albert koning en Paola koningin van België.

 30 jan 65 5 7 Les filles du bord de mer ......................................... His Master’s Voice
Bryan ADAMS canada

SA 04 mei 85 14 9 Run to you .......................................................................A&M records
Coverhit: Rage (1992).

 03 aug 85 28 4 Heaven ............................................................................A&M records
Coverhits: DJ Sammy and Yanou featuring Do (2002), Do: ‘Heaven 
unplugged’ (2003) en DJ Sammy & Yanou featuring Do: ‘Heaven 
(Yanou’s candlelight remix)’ (2003).

 23 nov 85 21 5 It’s only love ....................................................................A&M records
Bryan Adams with Tina Turner

PP 04 jan 86 33 1 Christmas time // Reggae Christmas ...............................A&M records
 18 apr 87 34 10 Heat of the night .............................................................A&M records
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SA 21 jul 90 4 17 Summer of ’69 ................................................................A&M records

Heruitgave van single uit 1985.
PP 29 jun 91 1 26 (Everything I do) I do it for you ........................................A&M records

Uit de film: ‘Robin Hood – prince of thieves’ met Kevin Costner. Het 
nummer heeft als basis: Michael Kamen: ‘Everything that touches 
you’ (1973). Kamen componeerde ook de rest van de Robin Hood-
soundtrack. Coverhit: Saskia & Serge: ‘Alles wat ik doe’ (1992).

FS 28 sep 91 10 11 Can’t stop this thing we started.......................................A&M records
 23 nov 91 29 7 There will never be another tonight ................................A&M records
PP 29 feb 92 43 7 Thought I’d died and gone to heaven ..............................A&M records
 24 okt 92 34 9 Do I have to say the words? .............................................A&M records
 06 nov 93 3 15 Please forgive me ............................................................A&M records
MH 15 jan 94 3 12 All for love .......................................................................A&M records

Bryan Adams Rod Stewart Sting
Uit de film ‘The three musketeers’ met Kiefer Sutherland en Charlie 
Sheen.

MH PP 22 apr 95 2 18 Have you ever really loved a woman? ..............................A&M records
Uit de film ‘Don Juan de Marco’ met Johnny Depp. Te horen als gitarist: 
Paco de Lucia. Coverhit: Rob Janszen: ‘Terschelling’ (1996).

MH 25 mei 96 21 6 The only thing that looks good on me is you ...................A&M records
PP 28 dec 96 16 16 I finally found someone ..................................................A&M records

Barbra Streisand Bryan Adams
Uit de film ‘The mirror has two faces’, waarin Barbra Streisand zelf 
acteert. Coverhit: Paul de Leeuw en Simone Kleinsma: ‘Uiteind’lijk vond 
ik jou’ (1997). Platen staan gelijktijdig genoteerd.

 07 jun 97 86 3 18 till I die .......................................................................A&M records
 29 nov 97 77 4 Back to you......................................................................A&M records

Live opgenomen voor MTV in de Hammersmith Ballroom in New York, 
26 sep 1997.

 02 mei 98 24 18 I’m ready .........................................................................A&M records
Live opgenomen voor MTV in de Hammersmith Ballroom in New York, 
26 sep 1997. Origineel: Ian Lloyd (1979). Voor het eerst opgenomen 
door Adams in 1983.

 03 okt 98 66 5 On a day like today ..........................................................A&M records
PP 12 dec 98 7 22 When you’re gone ...........................................................A&M records

Bryan Adams featuring Melanie C.
 29 mei 99 62 9 Cloud #9 ..........................................................................A&M records

Geremixt door Chicane.
PP 20 nov 99 67 5 The best of me ................................................................A&M records
 18 mrt 00 21 12 Don’t give up .................................................. Xtravaganza recordings

Chicane featuring Bryan Adams
 19 aug 00 91 8 Inside out ........................................................................A&M records
PP 29 jun 02 30 14 Here I am.........................................................................A&M records

Uit de film ‘Spirit stallion of the cimarron’.
PP 18 sep 04 37 5 Open road ...............................................................................Polydor

Oleta ADAMS verenigde staten
PP 21 apr 90 39 13 Rhythm of life ....................................................................... Fontana
RTV 18 aug 90 68 5 Circle of one .......................................................................... Fontana
SA 10 nov 90 28 12 Get here ................................................................................ Fontana

Origineel: Brenda Russell (1988). Ook coverhit voor Edsilia (1999).
SA 26 okt 91 32 9 Don’t let the sun go down on me .......................................... Fontana

Origineel: Elton John (1974). Ook coverhit voor George Michael & Elton 
John (1992).

 31 jul 93 28 4 I just had to hear your voice .................................................. Fontana
PP 02 okt 93 13 11 Window of hope .................................................................... Fontana
MH 14 okt 95 16 6 Never knew love .................................................................... Fontana
 03 feb 01 90 4 When you walked into my life ...................................Monarch records

Ryan ADAMS verenigde staten
MH 24 nov 01 83 12 New York, New York........................................................Lost Highway
 02 mrt 02 92 7 Answering bell ...............................................................Lost Highway

Te zien in de clip: Elton John en Adam Duritz (zanger van Counting 
crows). Duritz doet tevens de achtergrondzang.

 22 okt 11 46 2 Lucky now .................................................................. PAX AM/Capitol
ADAMSKI groot-brittannië

PS 30 jun 90 2 15 Killer ........................................................................................... MCA
Echte naam: Adam Tinsley. Zang: Seal. Coverhits voor Seal (zanger 
van het origineel): ‘Killer... on the loose’ (1991), ATB (1999) en George 
Michael (op de single ‘Five live’, als medley met ‘Papa was a rolling 
stone’) (1993).

FS 15 sep 90 20 9 The space jungle ......................................................................... MCA
Origineel: David Hill: ‘All shook up’ (1956). In 1958 een wereldhit voor 
Elvis Presley.

Sharon den ADEL zie: Armin van BUUREN
ADELE groot-brittannië

MH 02 feb 08 5 20 Chasing pavements ........................................................ XL recordings
Voluit: Adele Adkins.

MH 07 jun 08 15 14 Cold shoulder ................................................................. XL recordings

MH 29 nov 08 1 29 Make you feel my love .................................................... XL recordings
Origineel: Bob Dylan (1997). Ook coverhits voor Billy Joel: ‘To make 
you feel my love’ (1997) en Van dik hout: ‘Tot jij mijn liefde voelt’ 
(2009; gelijktijdig genoteerd met deze hit). Wordt opnieuw een hit 
via downloads in 2011, na een optreden van Adele in de populaire 
tv-talentenjacht ‘The voice of Holland’.

 11 jul 09 23 11 Hometown glory ............................................................ XL recordings
MH 27 nov 10 1 45 Rolling in the deep ......................................................... XL recordings
 29 jan 11 37 3 Make you feel my love .................................................... XL recordings

Hernieuwde binnenkomst via downloads van hit uit 2008, na een op-
treden van Adele in de populaire tv-talentenjacht ‘The voice of Holland’.

MH 26 feb 11 1 29 Set fire to the rain .......................................................... XL recordings
MH 30 apr 11 3 39 Someone like you ........................................................... XL recordings
 01 okt 11 10 10 Rumour has it................................................................. XL recordings
 11 feb 12 11 11 Turning tables ................................................................ XL recordings
 06 okt 12 1 25 Skyfall ............................................................................ XL recordings

Thema van de gelijknamige James Bond-film.
Jean Claude ADES italië

 17 aug 02 33 12 I begin to wonder ................................................................ East West
J.C.A.
Coverhit: Dannii Minogue (2003). Origineel wordt opnieuw een hit na 
remix in 2008.

MH 28 jun 08 3 12 Shingaling.................................................................................NEWS
Jean Claude Ades & Vincent Thomas

 25 okt 08 33 5 I begin to wonder 2008 ................................................ Swings/NEWS
Remix van hit uit 2002 (dan nog met als actnaam J.C.A.).

ADEVA verenigde staten
RTV 11 feb 89 21 9 Respect ...............................................................Cooltempo/Chrysalis

Echte naam: Patricia Daniels. Origineel: Otis Redding (1965). Ook 
coverhits voor Aretha Franklin (1967) en the Real Roxanne (1988).

 22 apr 89 43 8 Musical freedom (moving on up) ........................Cooltempo/Chrysalis
Paul Simpson featuring Adeva

 09 sep 89 46 7 Warning! .............................................................Cooltempo/Chrysalis
 11 nov 89 40 7 I thank you ..........................................................Cooltempo/Chrysalis
 20 apr 91 15 11 Ring my bell .......................................................................Cooltempo

Monie Love vs Adeva
Origineel: Anita Ward (1979). Ook coverhit voor the Course featuring 
Mondane (1997) en samplehit voor DJ jazzy Jeff & the Fresh prince 
(1991).

ADIEMUS groot-brittannië
PP 08 jul 95 16 6 Adiemus ................................................................................. Venture

Adiemus, Miriam Stockley & the London Philharmonic o.l.v. 
Karl Jenkins
Oorspronkelijk geschreven als thema van een tv-reclame voor 
luchtvaartmaatschappij Delta Airlines. Coverhit voor Mauro Picotto in: 
‘Proximus medley with Adiemus’ (2001).

PP 11 nov 95 26 5 Kayama // Adiemus ................................................................... Virgin
Adiemus, Miriam Stockley & the London Philharmonic o.l.v. 
Karl Jenkins
Kayama’: additionele zang: Mary Carewe. Blokfluitsolo: Pamela Thorby. 
‘Adiemus’: heruitgave van hit eerder dat jaar.

ADJE zie: the PARTY SQUAD
ADRIAAN nederland

 13 jul 13 34 1 Als je gaat ......................................................................... Sony music
Voluit: Adrian Persons. Gezongen in de door hem verloren finale van 
‘X-factor’.

the ADVENTURES groot-brittannië
SA 30 apr 88 67 6 Broken land ..............................................................................Elektra

Groep rond zanger Terry Sharpe.
the ADVENTURES OF STEVIE V groot-brittannië

 09 jun 90 1 16 Dirty cash (money talks) ........................................................Mercury
PP 27 okt 90 14 12 Body language .......................................................................Mercury

AEROSMITH verenigde staten
PS 07 jan 89 16 9 Rag doll .................................................................................... Geffen

Groep rond Steven Tyler en Joe Perry.
PS 16 sep 89 14 11 Love in an elevator ................................................................... Geffen
 17 apr 93 42 3 Livin’ on the edge ..................................................................... Geffen
 23 okt 93 5 14 Cryin’ ........................................................................................ Geffen

De clip vormt samen met de hieropvolgende clips van ‘Amazing’ en 
‘Crazy’ een doorlopend verhaal. Hoofdrol in de clips is voor Alicia 
Silverstone; de actrice kan hierna een Hollywood-carrière starten.

 15 jan 94 14 9 Dream on (live) ....................................................................Columbia
Liveversie van single uit 1973.

MH 05 feb 94 12 6 Amazing................................................................................... Geffen
Achtergrondzang: Don Henley.

 04 jun 94 28 7 Crazy ........................................................................................ Geffen
Te zien in de clip (naast Alicia Silverstone): Liv Tyler, de dochter van 
Steven Tyler.
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 19 nov 94 37 4 Blind man ................................................................................ Geffen
 01 mrt 97 76 5 Falling in love (is hard on the knees) ....................................Columbia
 20 dec 97 58 9 Pink ......................................................................................Columbia
MH 01 aug 98 3 22 I don’t want to miss a thing ..................................................Columbia

Uit de film ‘Armageddon’; geschreven door Dianne Warren.
 10 mrt 01 54 6 Jaded ...................................................................................Columbia
 14 jul 01 99 1 Fly away from here ...............................................................Columbia

Frank AFFOLTER nederland
 29 mrt 86 16 8 The way to love // Het is nog niet te laat .....................Dureco Benelux

Broer van Heddy Lester. Single met Nederlandstalige en Engelstalige 
dubbele a-kant van dezelfde compositie.

AFRICAN BUSINESS italië
 03 nov 90 43 7 In Zaire business ........................................................................... Jive

Rap: Space one. Origineel: Johnny Wakelin (1976). Ook coverhit voor M 
kids: ‘Indianendans’ (2003).

Afrika BAMBAATAA verenigde staten
 12 mrt 88 4 14 Reckless ....................................................................................... EMI

Afrika Bambaataa and family featuring UB 40
Echte naam: Kevin Donovan.

SA 04 jun 88 57 5 Sho nuff funky .............................................................................. EMI
Afrika Bambaataa and family featuring Sluggo

AFRINGO nederland
 08 aug 92 72 4 A swingin’ safari .....................................................................Mercury

Origineel: Bert Kaempfert and his orchestra (1962).
AFRO CELT SOUND SYSTEM zie: Peter GABRIEL
AFROJACK nederland

 05 jul 08 23 8 Drop down (do my dance) ...................................................Digidance
Afrojack & the Partysquad
Echte naam: Nick van der Wall.

 21 aug 10 19 6 Take over control .........................................................Wall recordings
Afrojack ft. Eva Simons

 07 mei 11 2 27 Give me everything ..........................................Polo Grounds/J records
Pitbull feat. Ne-yo, Afrojack & Nayer

 07 jan 12 38 3 No beef .......................................................................Wall recordings
Afrojack & Steve Aoki ft. Miss Palmer
Miss Palmer: voluit Melyssa Palmer.

 14 jan 12 35 5 We’re all no one ........................................................................Capitol
Nervo ft. Afrojack & Steve Aoki
Nervo: de tweeling Miriam en Olivia Nervo.

 17 mrt 12 9 24 Can’t stop me ..............................................................Wall recordings
Afrojack & Shermanology

 11 aug 12 26 12 Rock the house ............................................................Wall recordings
 02 mrt 13 31 5 Sovereign light café (Afrojack rmx) ................ Universal Island records

Afrojack versus Keane
Remix door Afrojack van hit voor Keane uit 2012.

AFROMAN verenigde staten
 22 sep 01 3 18 Because I got high ................................................................Universal

Echte naam: Joseph Foreman. Gebruikt in de film ‘Jay and Silent Bob 
strike back’. Coverhit: Rastafaraman featuring Eric Dikeb: ‘High’ (2001). 
Singles staan gelijktijdig genoteerd.

 19 jan 02 52 4 Crazy rap ..............................................................................Universal
Bevat een gedeelte uit het padvinderslied ‘Row, row, row your boat’.

AFRO MEDUSA groot-brittannië
 07 okt 00 90 1 Pasilda ................................................................Vocal Bizz recordings

AFSLAG 12 nederland
 18 okt 97 95 5 Stilte voor de storm ................................................................. Tip Top

AFTER TEA nederland
 04 nov 67 9 5 Not just a flower in your hair ..................................................... Decca

Afsplitsing van Tee set. Groep met Hans van Eijck en Polle Eduard.
 20 jan 68 14 3 We will be there after tea .......................................................... Decca

AGE OF LOVE italië
 16 aug 97 37 9 The age of love .............................................................TF productions

Remix; origineel is al eens uitgebracht in 1990 en 1992. Producers 
scoren ook als BBE.

AGNETHA zie: Agnetha FÄLTSKOG
AGUAVIVA spanje

 15 mei 71 2 8 Poetas Andaluces .................................................................... Omega
Tekst is een gedicht van de Argentijnse dichter Rafael Alberti, 
geschreven in de jaren ’50.

 25 sep 71 26 2 La muerte – Me queda la palabra ........................................... Omega
Medley, of eigenlijk een single bestaande uit twee delen.

Freddie AGUILAR filippijnen
SP 30 aug 80 4 12 Anak............................................................................................. RCA

Titel betekent: ‘kind’. Op de b-kant van de single staat de Engelstalige 
versie. Coverhit: Vader Abraham: ‘Mijn dorpje Elst bij Nijmegen’ (1980). 
Platen staan gelijktijdig genoteerd. Aguilar richt met de opbrengsten 
van de plaat de Anak-foundation op, waarmee hij een school sticht in 
de sloppenwijk van Manilla.

Christina AGUILERA verenigde staten
 28 aug 99 3 22 Genie in a bottle ........................................................................... RCA
 18 dec 99 14 16 What a girl wants ......................................................................... RCA

Origineel: Ophélie Winter: ‘Ce que je suis’ (1998).
 10 jun 00 50 9 I turn to you ................................................................................. RCA

Origineel: All-4-one (1996).
 09 sep 00 9 16 Come on over baby (all I want is you) ........................................... RCA
PP 24 feb 01 4 16 Nobody wants to be lonely ...................................................Columbia

Ricky Martin with Christina Aguilera
 23 jun 01 2 20 Lady Marmalade .....................................................Interscope records

Christina Aguilera Lil’ Kim Mýa P!nk
Uit de film ‘Moulin rouge’ met Nicole Kidman en Ewan McGregor. 
Origineel: the Eleventh hour (als: ‘Lady Marmalade (Voulez-vous 
coucher avec moi ce soir?)’) (1974). Ook coverhits voor: Labelle: ‘Voulez 
vous coucher avec moi ce soir (Lady Marmalade)’ (1975), Sabrina 
(1988) en All saints (1998).

 26 okt 02 2 18 Dirrty ........................................................................................... RCA
Christina Aguilera featuring Redman

MH 15 feb 03 4 14 Beautiful ...................................................................................... RCA
 21 jun 03 8 8 Fighter ......................................................................................... RCA
 27 sep 03 14 10 Can’t hold us down ....................................................................... RCA

Christina Aguilera featuring Lil’ Kim
 13 dec 03 8 10 The voice within ........................................................................... RCA
 30 okt 04 3 12 Car wash .............................................................DreamWorks/Geffen

Christina Aguilera featuring Missy Elliott
Uit de animatiefilm ‘Shark tale’ met o.a de stemmen van Renée Zel-
lweger en Angelina Jolie. Origineel: Rose Royce (1977).

 27 nov 04 19 7 Tilt ya head back ...................................................... Universal records
Nelly and Christina Aguilera
Gebruikt sample uit: Curtis Mayfield: ‘Superfly (1973).

MH 01 jul 06 5 15 Ain’t no other man ....................................................................... RCA
Bevat samples uit: Moon people: ‘Hippy skippy moon strut’ en the Soul 
seven: ‘The Cissy’s thang’.

 28 okt 06 2 20 Hurt ............................................................................................. RCA
 30 dec 06 23 7 Tell me ............................................................Bad Boy entertainment

P. Diddy featuring Christina Aguilera
 05 mei 07 21 9 Candyman .................................................................................... RCA

Bevat sample uit: Run to Cadence with the U.S. Marines Vol. II: ‘Tarzan 
& Jane swingin’ on a vine’.

 15 dec 07 30 4 Oh mother .................................................................................... RCA
 17 apr 10 16 6 Not myself tonight ....................................................................... RCA
MH 02 jul 11 1 29 Moves like Jagger ................................................A&M/Octone records

Maroon 5 ft. Christina Aguilera
Verwijst naar Rolling stones-zanger Mick Jagger.

 30 mrt 13 9 23 Feel this moment ................................................... Polo Grounds/RCA
Pitbull featuring Christina Aguilera
Gebaseerd op: A-ha: ‘Take on me’ (1985).

A-HA noorwegen
PP FS 09 nov 85 1 13 Take on me ..................................................................... Warner Bros.

Groep rond zanger Morton Harket. Heropname van een single die 
in 1984 nog is geflopt. Nieuwe opname trekt vooral via de videoclip 
(waarin tekenfilm en werkelijkheid in elkaar overlopen) de aandacht. 
Coverhit: A 1 (2000). Dient als basis voor: Pitbull & Christina Aguilera: 
‘Feel this moment’ (2013).

FS 18 jan 86 4 12 The sun always shines on t.v. ......................................... Warner Bros.
 19 jul 86 9 9 Hunting high and low .............................................................Reprise
 18 okt 86 11 8 I’ve been losing you ....................................................... Warner Bros.
 10 jan 87 12 9 Cry wolf .......................................................................... Warner Bros.
 21 mrt 87 53 4 Manhattan skyline ......................................................... Warner Bros.
 11 jul 87 9 10 The living daylights ........................................................ Warner Bros.

Uit de James Bond-film ‘The living daylights’.
FS PS 09 apr 88 10 11 Stay on these roads ........................................................ Warner Bros.
 11 jun 88 24 8 The blood that moves the body ...................................... Warner Bros.
PP 03 sep 88 13 11 Touchy! ........................................................................... Warner Bros.
 03 dec 88 56 5 You are the one .............................................................. Warner Bros.
PP 29 sep 90 10 14 Crying in the rain ........................................................... Warner Bros.

Origineel: Carole King (1962).
SA 08 dec 90 38 8 I call your name .............................................................. Warner Bros.
 02 nov 91 61 6 Move to Memphis .......................................................... Warner Bros.
PP 15 apr 00 74 5 Summer moved on ......................................................................WEA
 18 mei 02 82 5 Forever not yours ........................................................................WEA

the AHEAD OF OUR TIME ORCHESTRA zie: COLDCUT
AIR frankrijk

MH 31 okt 98 23 22 All I need ........................................................................Source/Virgin
Air: Nicolas Godin en Jean Benoit Dunckel. Gezongen door Beth Hirsch, 
Amerikaanse zangeres die in Parijs is neergestreken en de buurvrouw 
is van de Air-heren.
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AIR BUBBLE nederland

RTV 07 aug 76 9 6 Racing car ..............................................................................Negram
Zanger André Groote wordt later paragnost.

A.I.R. MILES nederland
 27 apr 96 47 3 Children ....................................................................................... EMI

Alias van Vincent Hendriks. Origineel: Robert Miles (1996). Ook 
coverhit voor 4 clubbers (1996).

AIRSCAPE nederland
 23 okt 99 100 1 L’esperanza .......................................................................Steady Beat

Bezetting: Sven Maes (alias Svenson), Johan Gielen en Peter Samson.
AIR SUPPLY australië

SP 29 nov 80 31 5 All out of love ............................................................................ Arista
Russell Hitchcock en Graham Russell.

AJAX and FRIENDS nederland
 22 dec 12 3 2 Wij zijn Ajax .....................SPEC – Stimulating people to evolve culture

AJAX KOOR zie: RONALD
de AJAX SELECTIE ’92-’93 nederland

 08 mei 93 13 8 Ajax is okay! ............................................................................. Bunny
Origineel: the Bee gees.

de AJAX SUPPORTERS zie: Willy ALBERTI
de AJAX SUPPORTERSCLUB zie: Danny LUKASSEN
AKA THE JUNKIES nederland

 19 jan 08 8 12 Konijntje ................................................................. Magnetron music
Bezetting: Willie Wartaal (ook in de Jeugd van tegenwoordig) en 
Arjuna Schiks.

AKCENT roemenië
 23 jul 05 6 13 Kylie ....................................................................................Digidance

AKEMI zie: YOSH presents LOVE DEEJAY AKEMI
Jewel AKENS verenigde staten

 08 mei 65 2 10 The birds and the bees ............................................................London
Jan AKKERMAN nederland

 09 mrt 74 17 3 House of the king ................................................................... Atlantic
Origineel: Focus (1971; groep van Jan Akkerman, die zelf de componist 
van het nummer is).

SP 14 nov 81 47 3 Oil in the family (fuel) ..................................................................CNR
 14 jul 90 51 6 Prima donna ............................................................... I.R.S. No Speak

AKON verenigde staten
 11 jun 05 1 15 Lonely ...................SRC – Street Records Corporation/Universal records

Echte naam: Alioune Badara Thiam. Bevat sample uit: Bobby Vinton: 
‘Mr. Lonely’ (1964), maar dan gedraaid op hogere snelheid. De zang 
wordt dan toegeschreven aan ‘zangeres’ Sweety the chick.

 11 feb 06 3 13 Ghetto ...................SRC – Street Records Corporation/Universal records
Akon featuring Ali B & Yes-R
De single verschijnt in drie configuraties. De eerste configuratie bestaat 
uit een box voor drie cd-singles; de andere twee configuraties kunnen 
hierin ook worden opgeborgen. Deel 1 bevat naast de single ook de 
liveversie en de video. Deel 2 bevat liveversies van twee andere num-
mers. Deel 3 bevat een remix. Origineel: Akon (2005).

 30 dec 06 13 13 Smack that ..........SRC – Street Records Corporation/Universal Motown
Akon feat. Eminem

 03 mrt 07 5 18 The sweet escape ....................................................Interscope records
Gwen Stefani featuring Akon

 24 mrt 07 29 7 I wanna love you .SRC – Street Records Corporation/Universal Motown
Akon & Snoop dogg

 23 jun 07 7 13 Don’t matter........SRC – Street Records Corporation/Universal Motown
 03 jan 09 31 5 Right now (na na na) ......................SRC – Street Records Corporation/
    Universal Motown
 29 aug 09 3 22 Sexy bitch ................................................................................. Virgin

David Guetta ft. Akon
 20 nov 10 31 5 Hold my hand............................................................................... Epic

Michael Jackson with Akon
Opgenomen in 2007.

 05 nov 11 47 1 Boomerang .....................................................................Priority Lane
DJ Felli Fel feat. Akon, Pitbull, Jermaine Dupri
DJ Felli Fel: echte naam: James Andrew Corrine.

ALABAMA verenigde staten
PP 14 jul 84 37 4 Feels so right ................................................................................ RCA

Groep rond de neven Randy Owen en Teddy Gentry.
ALABAMA SHAKES verenigde staten

MH 21 apr 12 22 4 Hold on ........................................................................... Rough Trade
Groep rond zangeres Brittany Howard.

Morris ALBERT brazilië
 12 jul 75 16 4 Feelings................................................................ Copacabana/Vogue

Voluit: Maurício Alberto Kaisermann. In een plagiaatproces wordt be-
slist dat Albert de compositie heeft afgekeken van ‘Pour toi’ van Dario 
Moreno (1957; uit een musical). Dat kost Albert in 1987 $500.000 aan 
de componist daarvan, Louis Gastlé. ‘Feelings’ wordt gecoverd door 
André van Duin: ‘File’ (1976).

Willeke ALBERTI nederland
 30 nov 63 2 11 Spiegelbeeld (Tes tendres années) (Tender years) ....................Philips

Willeke Alberti met orkest o.l.v. Jack Bulterman
Echte naam: Willeke Verbruggen. Dochter van Willy Alberti. Origineel: 
George Jones: ‘Tender years’ (1961). Ook coverhit voor Johnny Hal-
lyday: ‘Tes tendres années’ (1963; gelijktijdig genoteerd).

 14 mrt 64 1 20 De winter was lang (Blue winter) .............................................Philips
Willeke Alberti met orkest o.l.v. Jack Bulterman
Volledige actcredit staat alleen op het label. Credit volgens voorkant 
hoes: Willeke Alberti. Origineel: Connie Francis: ‘Blue winter’ (1964; 
singles staan gelijktijdig genoteerd). Ook Nederlandstalige coverhit 
voor Hepie en Hepie (1981).

 17 okt 64 2 15 Mijn dagboek (In meinem Kalender) .......................................Philips
Willeke Alberti met orkest o.l.v. Jack Bulterman
Credit volgens voorkant hoes: Willeke Alberti: ‘Mijn dagboek’. Origineel: 
Manuela: ‘In meinem Kalender’ (1964).

 05 feb 66 20 1 Morgen ben ik de bruid ............................................................Philips
 07 dec 74 25 2 Als je komt dan zal ik thuis zijn ................................................Philips
RTV 03 jan 76 12 1 Een heel gelukkig kerstfeest .....................................................Philips

Bonnie, Ronnie, Ciska, Nico, Willeke, Harmen, Ome Jan
Single is opgenomen door een groep artiesten die zijn verbonden 
aan Born free productions, waarachter Peter Koelewijn schuil gaat. 
Melodielijn is een volkswijsje dat door Nico Haak en Polle Eduard is 
opgepikt in een Arabisch land.

 12 nov 77 5 10 Carolientje ................................................................................Philips
Het nummer is direkt ontleend aan ‘Caroliene zoekt een man’ van 
Albert Bol (1914). Zowel de titel als grote delen van de tekst en de hele 
basisopzet van dat nummer worden hier overgenomen.

 10 jun 78 50 1 Wie komt er in m’n hokkie ........................................................Philips
 14 nov 81 13 6 Jantje Beton ................................................................................. TTR

Opbrengsten gaan naar de stichting ‘Nationaal jeugdfonds Jantje 
beton’, die zich inzet voor de ontwikkeling van kinderen in Nederland, 
via participatie in projecten voor b.v. speelruimte, kindervakantiekam-
pen, voorlichting en preventie van ontsporende kinderen.

 27 mrt 82 16 7 Het is nog niet voorbij ...............................................................Ariola
Origineel: Peter, Sue & Marc: ‘Io senza te’ (1981, deelnemers Eurovisie 
Songfestival namens Zwitserland; eindigen als vierde). De versie van 
Alberti is een coverhit voor Gerard Joling (2008).

 15 jan 83 4 8 Niemand laat zijn eigen kind alleen ..........................................Ariola
Willy en Willeke
Origineel: Renée & Renato: ‘Save your love’ (1983). Ook coverhit voor 
Angelique: ‘Vanavond ben ik helemaal alleen’ (1983).

FS 11 jan 86 42 2 Mijn hoofd weer op je schouder ................................................Ariola
FS 10 okt 87 23 10 Samen zijn ..................................................................................K-Tel

Tune van de tv-serie ‘Pompy de robodoll’.
 08 okt 88 37 9 Vrienden blijven doen we altijd.............................................. Qualitel

Willeke Alberti & André van Duin
 14 dec 91 78 2 Kerstavond ..............................................................................Polydor

Origineel: Wham!: ‘Last Christmas’ (1984). Ook coverhit voor Whigfield 
(1996).

 07 nov 92 1 16 Gebabbel.............................................................................Varagram
Paul de Leeuw en Willeke Alberti
Origineel: Mina & Alberto Lupo: ‘Parole parole’ (1972). Bekendste 
versie: Alain Delon & Dalida: ‘Paroles... paroles...’ (1973). Eerste versie 
als ‘Gebabbel’ (met dezelfde tekst): Ramses Shaffy & Liesbeth List 
(1979). Dubbele a-kant met ‘Vlieg met me mee’ (solo-opname van 
Paul de Leeuw); dat tweede nummer krijgt van beide nummers veruit 
de meeste radio-aandacht.

PP 08 mei 93 9 12 Ome Jan ............................................................................ Dino music
Tekst verhaalt over een man die de kinderen in de buurt verwent met 
cadeaus, gefinancierd uit wederrechterlijk verkregen geldmiddelen, 
hetgeen hem een gevangenisstraf oplevert. De tekst krijgt een vervolg 
in de hit ‘Groetjes uit Rio’ (1993).

PP 11 sep 93 24 4 Het wijnfeest..................................................................... Dino music
 25 dec 93 23 6 Groetjes uit Rio .................................................................. Dino music

Tekstueel vervolg op ‘Ome Jan’, waarin Ome Jan blijkbaar uit de ge-
vangenis is ontsnapt en gevlucht naar het Braziliaanse Rio de Janeiro, 
alwaar hij van het goede leven geniet.

PP 07 mei 94 29 4 Waar is de zon ................................................................... Dino music
Deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Eindigt als 23e van de 25, 
met slechts vier punten, ver achter winnaars Paul Harrington & Charlie 
McGettigan met ‘Rock ‘n’ roll kids’.

PP 14 jan 95 33 5 De glimlach van een kind .................................................. Dino music
Willy en Willeke Alberti
Postuum duet tussen vader en dochter: de zang van Willeke wordt ach-
teraf gemixt bij de originele opname van haar vader. Oorspronkelijke 
opname is van Willy Alberti (1968). Beide nummers zijn afgeleid van 
Claude François: ‘Toi-tu voudrais’ (1968). Ook coverhits voor André 
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A
Hazes (1987) en de Mini baritons (1998).

 26 sep 98 83 6 Allereerste keer ................................................................. Dino music
Willeke

 18 aug 01 65 1 Er komt een dag... ..................................................... Brigadoon Vocal
Willy ALBERTI nederland

 29 mei 71 20 2 We gaan naar Londen ..................................................................CNR
Willy Alberti en de Ajax supporters
Echte naam: Carel Verbruggen. Vader van Willeke Alberti. Opgenomen 
n.a.v. de naderende Europacup-finale Ajax – Panathinaikos in het 
Wembleystadion in Londen op 2 juni 1971. Ajax wint die finale 
met 2-0 en wordt daardoor voor het eerst Europacupwinnaar voor 
landskampioenen.

 01 mrt 80 11 6 Juliana bedankt! ..........................................................................CNR
Opgenomen t.g.v. de troonsafstand van koningin Juliana. Plaat wordt 
gepersifleerd door André van Duin: ‘Willy Alberti bedankt’ (1980).

 15 jan 83 4 8 Niemand laat zijn eigen kind alleen ..........................................Ariola
Willy en Willeke
Origineel: Renée & Renato: ‘Save your love’ (1983). Ook coverhit voor 
Angelique: ‘Vanavond ben ik helemaal alleen’ (1983).

 21 mrt 87 34 10 Liefde ....................................................................................... Telstar
Laatste plaatopname van Alberti. De single komt postuum binnen, een 
maand na zijn overlijden.

PP 14 jan 95 33 5 De glimlach van een kind .................................................. Dino music
Willy en Willeke Alberti
Postuum duet tussen vader en dochter: de zang van Willeke wordt ach-
teraf gemixt bij de originele opname van haar vader. Oorspronkelijke 
opname is van Willy Alberti (1968). Beide nummers zijn afgeleid van 
Claude François: ‘Toi-tu voudrais’ (1968). Ook coverhits voor André 
Hazes (1987) en de Mini baritons (1998).

 19 apr 97 35 9 Jij bent het leven voor mij ............................................................ EMI
Willy Alberti & André Hazes

ALBERTINO zie: Gigi D’AGOSTINO
ALBERTO nederland

 28 sep 02 43 6 Is m’n hart wel groot genoeg ......................................................YaYa
Koos ALBERTS nederland

 03 nov 84 5 14 Gisteren heeft zij me verlaten ......................................................CNR
Echte naam: Koos Krommenhoek. Origineel: Mariano Melandez: 
‘Quiereme mucho’ (1911). Ook coverhits voor Gert Timmerman: ‘Nimm 
deine weisse Gitarre’ (1963) en Julio Iglesias: ‘Quiereme mucho’ 
(1979).

 17 nov 84 2 13 Ik verscheurde je foto ...................................................................CNR
Wordt opnieuw een hit in een live-versie in 1990.

 15 dec 84 3 6 Waarom ben ik met kerstmis zo alleen .........................................CNR
Zorgt samen met zijn voorgaande twee singles, ‘Ik verscheurde je foto’ 
en ‘Gisteren heeft zij me verlaten’, voor drie gelijktijdige top 10-hits 
voor Koos Alberts in de Nationale Hitparade met zijn eerste drie singles.

 30 mrt 85 21 6 Ik verlang zo naar jou ...................................................................CNR
 31 aug 85 9 10 Ik zal je nooit vergeten .................................................................CNR
 23 nov 85 20 6 Enkele reis ....................................................................................CNR

Origineel: Joe Simon: ‘My special prayer’ (1967). Ook coverhit voor 
Percy Sledge: ‘My special prayer’ (1969).

 22 feb 86 36 4 Als iemand van je houdt...............................................................CNR
 05 jul 86 16 7 Ik slaap vannacht wel op de bank ................................................CNR
PP 20 sep 86 6 8 Ik wil altijd bij jou zijn .........................................................Red Bullet

Corry en Koos Alberts
 06 dec 86 28 4 Winter in m’n hart (ik mis je zo) ..........................................Red Bullet
 28 mrt 87 35 7 Blijf nog één nacht bij mij ...................................................Red Bullet
PP 04 jul 87 17 10 Ik verlang naar jou .......................................................................CNR

Corry & Koos
 05 sep 87 58 5 Duizend kleine dingen .................................................................CNR

Corry & Koos
PP 06 aug 88 2 12 Eenmaal kom jij terug ..................................................................CNR

Origineel: Don Gibson: ‘I can’t stop loving you’ (1958). Tot wereldhit 
gezongen door Ray Charles (1962).

 05 nov 88 11 13 Zijn het je ogen ............................................................................CNR
 24 dec 88 67 2 Stille nacht ...................................................................................CNR

Origineel: ‘Lied vom Himmel’; geschreven door pater Joseph Mohr 
op kerstnacht 1818 in het gehucht Hallein in de Oostenrijkse Alpen. 
De dorpsorganist Franz Gruber zette vervolgens de tekst op muziek, 
waarna het nummer op eerste Kerstdag door de dorpelingen werd 
gezongen. Inmiddels is het nummer de meest opgenomen compositie 
aller tijden. Ook hit voor Percy Sledge: ‘Silent night’ (1969 en 1979), 
the Cats: ‘Silent night’ (1975), Bros: ‘Silent night’ (1989) en Sinéad 
O’Connor: ‘Silent night’ (1991).

 11 feb 89 33 8 Ik ben geboren om van jou te houden ..........................................CNR
 10 jun 89 9 11 Jij blijft bij mij ..............................................................................CNR
 02 sep 89 53 7 Nog vele jaren ..............................................................................CNR

 16 dec 89 81 3 Wie wil er in december nou alleen zijn .........................................CNR
 19 mei 90 31 9 Het leven is te mooi voor tranen ..................................................CNR
 21 jul 90 65 5 Ik verscheurde je foto ‘live’ ............................................................CNR

Live-versie van hit uit 1984. Opgenomen in het Concertgebouw in 
Amsterdam.

PP 10 aug 91 10 11 Eenmaal in je leven ......................................................................CNR
 02 nov 91 53 6 Geen mens zal ooit m’n tranen zien .............................................CNR
 11 apr 92 36 9 Ik zal er altijd voor je wezen .........................................................CNR
 23 jan 93 25 9 Wanneer je alles hebt verloren in je leven ....................................CNR
 25 sep 93 39 3 Mooi is ’t leven .............................................................................CNR
 14 mei 94 27 4 Laat ze maar praten // Hitmedley ................................................CNR

Samenstelling van ‘Hitmedley’: ‘Ik verscheurde je foto’, ‘Gisteren heeft 
zij me verlaten’, ‘Eenmaal kom jij terug’, ‘Zijn het je ogen’ en ‘Eenmaal 
in je leven’.

 29 apr 95 25 6 Amsterdamse hitmedley ..............................................................CNR
Medley bestaande uit: ‘Tulpen uit Amsterdam’, ‘Oh Johnny’, ‘Een pik-
ketanussie’, ‘O saperdiejosia’, ‘Geef mij maar Amsterdam’.

 17 aug 96 25 5 De zomerzon ................................................................................CNR
Koos Alberts & Yvon
Duet tussen vader en dochter Alberts. Origineel: Pussicat: ‘Smile’ 
(1976).

 05 apr 97 96 2 Een echte kameraad .....................................................................CNR
Koos Alberts en Dave
Duet tussen vader en zoon Alberts.

 22 mei 99 86 3 Echte vrienden .............................................................................CNR
 27 mei 00 97 1 Het wordt weer zomer ............................................... Sony Music MM
 13 jul 02 90 4 ’n Rondje zomer ......................................................... Sony Music MM

ALCATRAZ verenigde staten
 13 apr 96 41 4 Giv me luv .......................................................... AM:PM/A&M records

ALCAZAR zweden
 15 sep 01 14 21 Crying at the discoteque ...........................................................Ariola

Gebaseerd op sample uit: Sheila & the Black devotion: ‘Spacer’ (1979).
 26 jan 02 30 7 Sexual guarantee ......................................................................... RCA

Gebruikt sample uit: Chic: ‘My forbidden lover’ (1979).
 08 jun 02 83 1 Don’t you want me ....................................................................... RCA

Origineel: Human league (1982).
ALDERLIEFSTE nederland

 24 mei 97 57 6 Na vannacht .........................................................................Columbia
Groep rond zanger en verslavingsarts Gerard-Jan Alderliefste.

PP 24 sep 05 27 7 Laat me/ Vivre ............................................................................. PIAS
Alderliefste met Ramses Shaffy en Liesbeth List
Origineel: Serge Reggiani: ‘Ma dernière volonté’ (1977). Ook coverhits 
voor Ramses Shaffy: ‘Laat me’ (1978) en Bart Bosch: ‘Laat me’ (1997). 
Deze versie maakt deels gebruik van de Franstalige tekst uit het 
origineel en deels van de Nederlandstalige cover van Shaffy,

Liset ALEA verenigde staten
 29 okt 05 20 12 No sleep ....................................................................................... EMI
 11 feb 06 35 3 This could have been it ................................................................. EMI

los ALEGRES nederland
 09 aug 75 20 4 Coconut woman ......................................................................Polydor

Sweet okay supersister featuring los Alegres
Origineel: Harry Belafonte: ‘Cocoanut woman’ (1958). Ook coverhit 
voor Corrie van Gorp: ‘Kokosnoten-Coco’ (1982).

 30 jul 77 21 2 Yes, I do like your bermuda .....................................................Polydor
ALENA nederland

 13 mrt 99 73 4 Turn it around ....................................................Basic Beat recordings
Voluit: Alena Lova.

ALESSI verenigde staten
TS 06 aug 77 4 8 Oh, Lori ...........................................................................A&M records

Eeneiige tweeling Billy en Bobby Alessi. Onderwerp: de toenmalige 
vriendin, later vrouw en inmiddels ex-vrouw van Bobby.

TS 11 feb 78 22 2 All for a reason ................................................................A&M records
Alessi brothers

ALEX nederland
 22 apr 00 8 20 Een bossie rooie rozen ..........................................................Multidisk

Voluit: Alex Wielders. Origineel: Marianne Michel (1945); ook 
opgenomen door schrijfster Edith Piaf (1946) en hit voor Grace Jones 
(1983). Nederlandstalige versie voor het eerst opgenomen door Barry 
van Vliet (1998). Populair geworden nadat Iwan, een kandidaat van 
het tv-programma ‘De bus’, het lied regelmatig zong.

 05 okt 02 43 4 Zing maar met me mee... .......................................................... HJDM
Goldie ALEXANDER canada

 05 jun 82 41 1 Show you my love ..................................................................... Break
Humphrey ALEXANDER nederland

 03 feb 01 49 4 Evening wind (the eternal music box) ................Humphrey Alexander
Remix van single die oorspronkelijk al in 2000 is uitgebracht. Eerbetoon 
aan zijn op 25 dec 1999 overleden opa.
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a bailar calypso – Elli Medeiros
a dios le pido – Juanes
a far l’amore comincia tu 1989 – Barbara
a far l’amore comincia tu (liebelei) – Raffaella 
Carra’
a la fiesta – Miranda
a l’amore – Mouth & MacNeal
a si – Flair
a si me gusta a mi (x-ta si, x-ta no) – Chimo 
Bayo
a team, the – Chris Hordijk
a team, the – Ed Sheeran
aa’me hoelala – Vader Abraham
aan de grens van de duitse heuvelen – the 
Sunstreams
aan de kust – Bløf
aan de playa blanca – Theo Diepenbrock
aan elke vrouw waar ’k eens van hield – 
Henk Wijngaard & Ben Steneker
aan het strand stil en verlaten – de Haven-
zangers
aanvallen! – Holland
aanvallen – HousEK ’92
aanzoek zonder ringen – Bløf Kodo
aarde beeft, de – Spiros
aaron’s party (come get it) – Aaron Carter
aba heidschi bumbeidschi – Engelbert 
Humperdinck
abacab – Genesis
a-ba-ni-bi – Izhar Cohen & the ‘Alpha-beta’
abba-esque ep – Erasure
aBc – Jackson 5
abeer – Rob de Nijs
aber am abend da spielt der Zigeuner – 
Cindy & Bert
abergavenny – Marty Wilde
abitudine, l’ – Andrea Bocelli featuring Helena
able to love – Benny Benassi presents ‘the Biz’
about a girl – Nirvana
about our love – Erwin Nyhoff
about you now – Sugababes
abraça-me/ omhels me dan – Fernando Lameir-
inhas & Jacqueline Govaert
abracadabra – the Steve Miller band
abraham – Han Wellerdieck
absolute – Scritti politti
absolute beginners – David Bowie
absolutely (story of a girl) – Nine days
acapella – Kelis
acapulco gold – Mason-Dixon
access – DJ Jose vs G-spott
accident prone – Status quo
accidentally in love – Counting crows
ach, heinrich (heute abend gehn wir zu 
Kaminski auf den Ball) – Emily & Tom
achilles heel – Toploader
acht punt drie (op de schaal van richter) 
– de Schintaler
achter de heuvels – Han Wellerdieck
achter de rhododendron – Tol Hansse
achter m’n bakkie – de Wiko’s
achterhoek boogie – Normaal
18 wielen – Henk Wijngaard
achy breaky heart – Billy Ray Cyrus
acid rain – Alexis Jordan
across the river – Bruce Hornsby and the Range
action – the Sweet
adagio – Ekseption
adagio – Lara Fabian
addams groove – Hammer

addicted – Enrique
addicted to crying – Miss Montreal
addicted to love – Robert Palmer
addicted to love – Tina Turner
addictive – Truth hurts (featuring Rakim)
adeile – Vader Abraham
adelante – Sash!
adelita – Sergent Garcia
adem mijn adem – Peter Schaap
ademloos – the New four
ademnood – Linda, Roos en Jessica
adia – Sarah McLachlan
adiemus – Adiemus, Miriam Stockley & the London 
Philharmonic o.l.v. Karl Jenkins
adieu cherie – Annie Schilder
adieu sweet Bahnhof – the Nits
adios amor – Andy Borg
adios amor – Corry
adios corazon – the Shoes
adios lounge – Thelonius monster and Tom Waits
adiós mexico – la Costa
adios mijn vriend – Corry & Vader Abraham
adiós nonino – de tango uit de huwelijks-
dienst van Willem-alexander & maxima 
– – Carel Kraayenhof/ Concertgebouw orkest (concertmeester 
Johan Kracht)/ Nederlands kamerkoor/ Ed Spanjaard
adiós nonino de originele uitvoering van 
de huwelijkstango – Astor Piazzolla en zijn kwintet
adolescent sex – Japan
adrenaline – Di-rect
adrienne – the Calling
adult education – Daryl Hall John Oates
adventures of rain dance maggie, the – Red 
hot chili peppers
advertising space – Robbie Williams
advice for the young at heart – Tears for fears
ae ao – Julio Iglesias
aerodynamic – Daft punk
af & toe (nog affer dan toe) – Skik
africa – Dynamic base
africa – Peru
africa – Toto
african baby – G.G. Anderson
african dream – Maxine
afro dizzi act – Cry sisco!
afscheid – Glennis Grace
afscheid – Volumia!
afscheid is een beetje als sterven – Micha 
Marah
afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato
after midnight – Eric Clapton
after sweet memories – Jack Jersey
after the love has gone – Earth, wind & fire
after the love has gone – Princess
after the love has gone – Steps
afterglow of your love – Small faces
aftermath – the Rolling stones
afternoon delight – Starland vocal band
agadou – Saragossa band
again – Janet Jackson
again – Lenny Kravitz
again – the Night people
again and again – Basto!
again and again – Status quo
against all odds (take a look at me now) – 
Mariah Carey
against all odds (take a look at me now) – 
Mariah featuring Westlife
against all odds (take a look at me now) 
– Phil Collins

agata – Nino Ferrer
age of loneliness – Enigma
age of love, the – Age of love
age of reason – John Farnham
aggesus – Alexander Curly
agnus dei – Janus
agua – Conquistador
aguaplano – Paolo Conte
ai lof joe so – Robert Long
ai se eu te pego! – Michel Teló
aicha – Outlandish
aïcha – Khâled
aime-moi – Sandra & Andres
ain’t coming home – Silvertide
ain’t gonna bump no more (with no big fat 
woman) – Joe Tex
ain’t got no – Shary-An Nivillac
ain’t got no – i got life – Nina Simone
ain’t got no, i got life – Nina Simone v Groovefinder
ain’t it fun – Guns n’ roses
ain’t it funny – J.Lo
ain’t it funny – J.Lo featuring Ja rule & Cadillac Tah
ain’t love a bitch – Rod Stewart
ain’t my beating heart – Ten sharp
ain’t no doubt – Jimmy Nail
ain’t no love (ain’t no use) – Sub sub featuring 
Melanie Williams
ain’t no man – Dina Carroll
ain’t no mountain high enough/ remem-
ber me – Boys town gang
ain’t no other man – Christina Aguilera
ain’t no party – Orson
ain’t no party (like an alcoholic party) – DJ 
Kicken vs MC-Q
ain’t no pleasing you – Chas & Dave
ain’t no stoppin’ us now – McFadden and 
Whitehead
ain’t no stoppin’ us now – Mike Davis
ain’t no sunshine – Bill Withers
ain’t no sunshine – Michael Jackson
ain’t nobody – Diana King
ain’t nobody – LL cool J
ain’t nobody – Rufus and Chaka Khan
ain’t nobody – the Course
ain’t nobody better – Inner city
ain’t nobody home – B.B. King
ain’t nothin’ goin’ on but the rent – Gwen 
Guthrie
ain’t nothin’ to it – Def dames dope
ain’t talkin’ ’bout dub – Apollo four forty
ain’t that a lot of love – Simply red
ain’t that a shame – Cheap trick
ain’t that just the way – Lutricia McNeal
ain’t 2 proud 2 beg – TLC
air – Ekseption
air that i breathe, the – Simply red
air that i breathe, the – the Hollies
air you breathe, the – Bomb the bass
airplanes – B.o.b ft Hayley Williams of Paramore
airport – the Motors
airwave – Rank 1
aisy waisy – Cartoons
ajax, de godenzonen – Danny Lukassen
ajax heeft de cup! – Mokum
ajax is art – Robbie en The Kock
ajax is kampioen – Danny Lukassen i.s.m. Flair & de 
Ajax supportersclub
ajax is okay! – de Ajax selectie ’92-’93
ajax, leve ajax! – Vader Abraham met zijn Goede 
zonen
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ajax marsch (het officiele ajax clublied), 
de – Joop Leeuwendaal
akketdoe.... – Arie Ribbens
al camino de la vida – Frank Galan & Sandra Kim
al deze rozen mag je houden – Marianne Weber
al die rotzooi in de rijn – Dolf Brouwers
al jouw woorden zijn teveel – André Hazes
ala day ik leef alleen voor jou – Re-play
ala li là (segâ) – Denis Azor
alane – Wes
alarma! – 666 the devils who came from hell to earth
albany – Frank & Mirella
albatross – Fleetwood Mac
albino moon – Golden earring
alcoholic – Starsailor
alegría – Cirque du soleil
alejandro – Lady Gaga
ali d’oro – Zucchero with John Lee Hooker
ali shuffle – Camaro’s gang
alice i want you just for me... – Beef!
alice, i want you just for me! – Full force
alice, ik geef geen X om alice (living next 
door to alice) – Cheers
alice in wonderland – Lucille McDonald
alice long (you’re still my favorite gir-
lfriend) – Tommy Boyce & Bobby Hart
alice, who the X is alice? (living next door 
to alice) – Gompie
alie – Normaal
alie-mentatie – Johnny
alisha – Grad Damen
alive – Empire of the sun
alive – P.O.D.
alive – Pearl jam
alive – the Bee gees
alive & kicking – East side beat
alive & kicking – Kelvin
alive & kicking – Simple minds
alizé, l’ – Alizée
all about lovin’ you – Bon jovi
all about soul – Billy Joel
all about us – Peter Andre featuring Montell Jordan 
and Lil Bo Peep
all alone am i – Timi Yuro
all along the watchtower – the Jimi Hendrix 
experience
all american girls – Sister Sledge
all around my hat – Steeleye span
all around the world – Lisa Stansfield
all around the world – Oasis
all at once – Whitney Houston
all at sea – Jamie Cullum
all because of you – Geordie
all because of you – U 2
all ’bout the money – Meja
all by myself – Celine Dion
all by myself – Eric Carmen
all cried out – Alison Moyet
all cried out – Allure featuring 112
all day and all of the night – the Kinks
all fall down – Five star
all falls down – KanYe West feat. Syleena Johnson
all for a reason – Alessi brothers
all for love – Bryan Adams Rod Stewart Sting
all for you – Janet
all 4 love – Color me badd
all good? – De la soul featuring Chaka Khan
all good things (come to an end) – Nelly 
Furtado
all hooked up – All saints

all i ask of you – Barbra Streisand
all i can do – Kane
all i ever need is you – Monica and Oscar Benton
all i ever wanted (devotion) – the Mystery
all i forget – the Sheer
all i have – Jennifer Lopez featuring LL cool J
all i have to give – Backstreet boys
(all i know) feels like forever – Joe Cocker
all i need – Air
all i need – the MacKenzie featuring Jessy
all i need – Within temptation
all i needed – Sir
all i really want – Kim Lucas
all i wanna do – Sheryl Crow
all i wanna do is make love to you – Heart
all i want – Captain Hollywood project
all i want – Kodaline
all i want – Offspring
all i want for christmas is you – Mariah Carey
all i want is you – Bellefire
all i want is you – U 2
all i want to do – UB 40
all in – Lifehouse
all in one you – Nancy Casteele
all kinds of everything – Dana
all kinds of people – Cherwin
all my brothers are clean – Billy Jones & the Stars
all my life – Foo fighters
all my life – K-ci & JoJo
all my life – Krezip
all my life – Linda Ronstadt and Aaron Neville
all my love (solo tu) – Cliff Richard with Bernard 
Ebbinghouse and his orchestra
all my love – George Baker
all my love – Michèle
all my love – Queen Pen featuring Eric Williams of 
BLACKstreet
all my loving – los Manolos
all my loving – the Beatles
all ’n my grill – Missy ‘misdemeanor’ Elliott featuring 
MC Solaar
all night all right – Peter Andre featuring Warren G
all night long – Faith Evans featuring Puff daddy
all night long – Lasgo
all night long (all night) – Lionel Richie
all night passion – Alisha
all nite (don’t stop) – Janet
all of me – Sabrina
all of me for all of you – 9.9
all of my heart – ABC
all of you – Diana Ross Julio Iglesias
all or nothing – Athena Cage
all or nothing – Cher
all or nothing – Milli vanilli
all or nothing – O-town
all or nothing – Small faces
all out of love – Air supply
all out of love – Sandra Reemer
all over – Ben Saunders
all over – Lisa Maffia
all over the world – the Electric light orchestra
all right – Christopher Cross
all right – Double vision
all right here i am – Jerney Kaagman
all right now – Free
all rise – Blue
all she wants is – Duran Duran
all shook up – Elvis Presley
all star – Smash mouth
all summer long – Chris Rea

all summer long – Kid rock
all that i can say – Mary J. Blige
all that i need – Boyzone
all that she wants – Ace of base
all the king’s horses – Tessa Rose Jackson
all the love in the world – Consortium
all the love in the world – Dionne Warwick
all the man that i need – Whitney Houston
all the president’s men – Carlsberg
all the right moves – OneRepublic
all the roses – Dolly dots
all the small things – Blink-182
all the things i wasn’t – the Grapes of wrath
all the things she said – Simple minds
all the things she said – t.A.T.u.
all the young dudes – Mott the hoople
all these things that i’ve done – the Killers
all this time (pick-me-up-song) – Maria Mena
all this time – Sting
all those years ago – George Harrison
all time high – Rita Coolidge
all together now – the Beatles
all together now – the Farm
all true man – Alexander O’Neal
all unsaid – Krezip
all woman – Lisa Stansfield
all you left.... – Arjan Brass
all you need is love – the Beatles
all you wanted – Michelle Branch
alle dagen, alle nachten – Stella
alle dagen dorst – Toontje lager
alle duizend redenen – Van dik hout
alle kleuren – K 3
alle meisjes willen kussen – John Spencer
alle mensen wonen op de aarde – het Goede 
doel
alle mensen zijn gelijk – Peter Silver
alle mooie dingen (in het leven) – Marc en Dave
alle mooie mannen zijn zo lelijk – Margriet 
Hermans
alle vrouwen – Hans de Booy
alle welpies helpen! – de Welpies
alle zegen komt van boven – Franky boy
alleen – Renée de Haan
alleen bij jou zijn – Stanley Burleson
alleen door jou – Dries Roelvink
alleen in dallas – Johnny Lion
alleen jij – Benny Neyman
alleen niet op maandag – Kadanz
alleen vannacht – Corry Konings
allein allein – Polarkreis 18
allemaal deuken – de Leidse sleutelgaten
allemaal naar de opera – Franky boy
allemoal an de melk – Mannenkoor Karrespoor
allereerste keer – Willeke
allergies – Paul Simon
allerslechtste boys, de – Johnny
alles – Brainpower
alles – Tooske Breugem & Bastiaan Ragas
alles beter – Van katoen
alles draait om jou – Nurlaila en Stanley Burleson
alles gaat voorbij – Doe maar Postmen Kraantje 
pappie
alles geprobeerd – het Goede doel
alles heeft een einde (maar een worst wel 
twee) – Peter Blanker
alles heeft ritme – Frizzle sizzle
alles in het leven – Marianne Weber
alles is anders – Ben Cramer
alles is liefde – Bløf
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alles kan een mens gelukkig maken – René 
Froger en het Goede doel
alles mag man van de Baghwan – Nico Haak
alles min één – Jeroen van der Boom
alles naar de kl##te! – de Euromasters
alles of niets – Dennie Damaro
alles of niets – Linda, Roos en Jessica
alles of niets – Van dik hout
alles overwinnen – Nick & Simon
alles van mij – de Kast
alles wat ademt – Rob de Nijs
alles wat ik doe – Saskia & Serge
alles wat ik wil – Justine Pelmelay
alles wat je wilt – Rob Zorn
alley oop – Groupies delite & the Sandwich band
allo allo – One two trio
allons à lafayette – Captain gumbo
allright (makin’ love in the middle of the 
night) – Long tall Ernie and the Shakers
almost happy – K’s choice
almost hear you sigh – the Rolling stones
almost persuaded – Sommerset
almost unreal – Roxette
aloha – Easy aloha’s
aloha, mijn bruine madonna – de Piraten!!
aloha-oe, until we meet again – Goombay 
dance band
alone – Floortje Smit
alone – Heart
alone – Lasgo
alone – the Bee gees
alone again (naturally) – Gilbert O’Sullivan
alors je chante – Rika Zaraï
alors on danse – Stromae
alouette – Gilles Dreu
alpen expres, de – Taai taai
alphabet st. – Prince
alright – Janet Jackson
alright – Red carpet
alright – Song for warchild featuring Birgit
alright – the Electric light orchestra
alright, alright, alright – Mungo Jerry
als chauffeur ben ik geboren – Henk Wijngaard
als de bloemen huilen konden – Nicole
als de dag van toen – Mama’s jasje
als de dag van toen – Reinhard Mey
als de klok van arnemuiden – de Havenzangers
als de morgen is gekomen – Jan Smit
als de muziek begint – Wolter Kroes
als de nacht verdwijnt (live) – Jan Smit
als de zon – Dennie Christian
als de zon schijnt – André van Duin
als een lied – Dana Winner
als een vogel zo vrij – Bert Heerink
als het anker het houdt wint het schip van 
de storm – Peter Koelewijn & Marga
als het golft – de Dijk
als het gras twee kontjes hoog is – Hydra
als het liefde wordt in amsterdam – the 
Sunstreams
als het om de liefde gaat – Sandra + Andres
als iemand van je houdt – Koos Alberts
als ik bij jou ben – Jurk!
als ik de baas zou zijn (van het journaal) – 
Kinderen voor kinderen
als ik de bouw van arnold schwarzeneg-
ger had – het Goede doel
als ik de torens van cadzand zie – Frank & 
Mirella en de Kermisklanten
als ik ga moet je niet om me huilen – Henk 

Wijngaard
als ik je zie – Frank & Mirella
als ik jou kus – de Twee pinten
als ik jou laat gaan – Lucas en Gea Hulshof
als ik jou niet had – Mieke
als ik jou was – het Gebaar
als ik jou zie – Syb
als ik kijk in je donkere ogen – Saskia & Serge
als ik later eens trouw – Johnny
als ik maar bij jou ben (l’italiano) – Canyon
als ik maar niet meer op m’n poef hoef 
– Pisa
als ik met je vrij – Gerard Joling
als ik met jou op wolken zweef – Frans Bauer 
& Marianne Weber
als ik naar je ogen kijk – de Vrijbuiters
als ik wil... – Skik
als je alles weet – André Hazes
als je gaat – Adriaan
als je gaat – Marianne Weber
als je haar maar goed zit – Vulcano
als je huilt – André van Duin
als je iets kan doen – Artiesten voor Azië
als je in m’n dromen kijken kon – Mien 
Oostvogels
als je inlegkruisje maar goed zit – Vader 
Abraham
als je komt dan zal ik thuis zijn – Willeke Alberti
als je lacht – Jan Smit
als je mekaar niet meer vertrouwen kan... 
– Adèle Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet Römer en koor
als je ooit nog eens terug kan – Ticket for Tibet
als je weggaat – Vader Abraham
als je wilt weten wie ik ben – Vader Abraham
als je wint – Brood en Vrienten
als je zachtjes zegt ‘ik hou van jou’ – Saskia 
& Serge
als jij alles kon overdoen... – Thomas Berge
als jij maar bij me bent – Danny de Munk
als ’n meeuw in de wind – Arne Jansen & les 
Cigales
als niet als – Doe maar met Brainpower en Def P
als sterren aan de hemel staan – Frans Bauer
als sterren stralen – Grad Damen
als sterren stralen – Marianne Weber
als ze er niet is – de Dijk
als ze lacht dan lacht ze echt – Ferdi Lancee
als ze me missen – Nico Haak
als zij langs loopt – Flinke namen
alsof je bij me bent – Nurlaila
alte lied von helena, das – Costa Cordalis
alternate title – the Monkees
alternative way, the – Anita Meyer, accompanied by 
the Rainbow train
altijd daar – Jan Smit
altijd dichtbij – Ruth Jacott
altijd durven denken – Hero en de Hero’s
altijd heb ik je lief – Clouseau
altijd wel iemand –	I•O•S	Is	ook	schitterend
always – Atlantic starr
always – Bon jovi
always another girl – Silver convention
always be my baby – Mariah Carey
always fall for love – Roméo
always hardcore – Bodylotion
always have, always will – Ace of base
always look on the bright side of life – Monty 
python
always on my mind – DJ Quicksilver presents Base 
unique

always on my mind – Elvis Presley
always on my mind – Glennis Grace
always on my mind – Pet shop boys
always on my mind – Willie Nelson
always on the run – Lenny Kravitz
always on time – Ja rule (feat. Ashanti)
always something there to remind me – 
Sandie Shaw
always the sun – the Stranglers
always there – Incognito featuring Jocelyn Brown
always there – UB 40
always tomorrow – Gloria Estefan
always where i need to be – the Kooks
alweer ’n dag – Van katoen
am abend kommen die träume – Imca Marina
am i losing you forever – Mai tai
am i the same girl – Swing out sister
am radio – Everclear
am to pm – Christina Milian
amambanda – Treble
amanda – Boston
amarillo – Albert West
amarti è l’immenso per me – Eros Ramazzotti e 
Antonella Bucci
amateur hour – Sparks
amazing – Aerosmith
amazing – Alex Lloyd
amazing – Dewi
amazing – George Michael
amazing – Inna
amazing grace – Judy Collins
amazing grace – the Military band of the royal Scots 
dragoon guards
amazonia – Rumba tres
ambulance – Rob D
amen – Otis Redding
ameno – DJ Quicksilver
america – Razorlight
america – the Nice
america en oude pekela – the Dutch boys
america the beautiful – Elvis Presley
america: what time is love? – the KLF & Glenn 
Hughes
american boy – Estelle ft. Kanye West
american dream – Jakatta
an american dream – the Dirt band
american english – Wax
american generation – the Ritchie family
american girls – Counting crows featuring Sheryl Crow
american idiot – Green day
american life – Madonna
american music – Pointer sisters
american pie – Don McLean
american pie – Madonna
american popular song, the – Neil Diamond
american psycho – Sequencial
american storm – Bob Seger and the Silver bullet 
band
american woman – Lenny Kravitz
american woman – the Guess who
americanos – Holly Johnson
americanos, los – Murcielago feat. C. Kashala
amerika – Rammstein
amigo – Black slate
amigos para siempre (friends for life) – José 
Carreras & Sarah Brightman
amnesia – Chumbawamba
amnesia – Ian Carey & Rosette ft Timbaland and Brasco
amor – Julio Iglesias
amor, amor – Rod McKuen
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amor, amor, amor – André Hazes
amor amor amor – Mien Oostvogels
amor de mis amores (que nadis sepa nis-
sufrir) – Julio Iglesias
amor de mis amores – Paco
amore – BZN
amore – Corry Konings
amore – Grad Damen
amour (c’mon) – Porn kings
amour avec toi, l’ – Michel Polnareff
amour toujours, l’ – Gigi D’Agostino
amoureux solitaires dis moi que tu 
m’aimes – Lio
amsterdam – Buck Owens & his Buckaroos
amsterdam – de Dijk
amsterdam – Johnny Jordaan
amsterdam – Maggie MacNeal
amsterdam e.p., the – Simple minds
amsterdam laat je niet kisten – Danny de Munk
amsterdam rotterdam – Han Wellerdieck & Cock 
van der Palm
amsterdamned – Loïs Lane
amsterdamse hitmedley – Koos Alberts
an imoun ploussios – Doros Georgiadis
anak – Freddie Aguilar
analyse – the Cranberries
anasthasia – T 99
ancora vita – Eros Ramazzotti
and i love you so – Perry Como
and love goes on – Earth, wind & fire
and my heart beats – Selena
and she was – Talking heads
and the beat goes on – the Whispers
and the bite goes on – MC miker G and Deejay Sven
andante concitato – Bagheera
andere namen – Herman van Veen
andorra – Colin Blunstone
andrea – Rex Gildo
androgyny – Garbage
andy (for love it takes two) – Girlie
angel (live at the panama, amsterdam) – 
Golden earring
angel (ladadi o-heyo) – Jam & spoon feat. Plavka
angel – Jon Secada
angel – Lionel Richie
angel – Madonna
angel – Moonflower
angel – Pharrell
angel – Sarah McLachlan
angel – Saybia
angel – Shaggy featuring Rayvon
angel, an – the Kelly family
angel & the gambler, the – Iron maiden
angel by my side – Do
angel eyes – American gypsy
angel eyes – Roxy music
angel eyes (home and away) – Wet wet wet
angel from above – Roméo
angel of harlem – U 2
angel of mine – Eternal
angel of mine – Frank Duval & orchestra
angel of the morning – Guys ’n’ dolls
angel of the morning – Merrilee Rush
angela – Boozy
angela – the Bee gees
angelia – Richard Marx
angelina/ oh mama – Willem Duyn met de Klaas 
Wit band
angeline (m’n blonde sexmachine) – Peter 
en zijn Rockets

angelino – Debbie
angelique – André van Duin
angelo – Brotherhood of man
angels – Robbie Williams
angels – Within temptation
angels crying – E-type
angels would fall – Melissa Etheridge
angie – the Rolling stones
animal – Def leppard
animal – Neon trees
animal – R.I.O. Ft U-Jean
animal instinct – the Cranberries
animal song, the – Savage garden
animals – Martin Garrix
anime rou – Massimo di Cataldo featuring Youssou 
N’Dour
anita – Costa Cordalis
anita that’s my name – Anita Meyer
anna – Martin Wulms
annabel – Hans de Booy
annabelle – the Shorts
anne – Clouseau
anne – Herman van Veen
anne – Kayak
anne – Starkoo
annemarie – de Sjonnies
annie – Miggy
annie – Paul de Leeuw (Bob de Rooy)
annie hou jij me tasje effe vast – Miggy
annie i’m not your daddy – Kid Creole and the 
Coconuts
annie you save me – Graffiti6
annie’s song – John Denver
anniversary waltz (part i), the – Status quo
anniversary waltz part ii, the – Status quo
ann-maria – Luv’
another band – Rainbow train
another brick in the wall – Pink Floyd
another chance – Roger Sanchez
another day – Bertolf
another day – Buckshot lefonque
another day – Jamie Lidell
another day – Paul McCartney
another day – Whigfield
another day, another road – Cuby + Blizzards
another day goes by – Dakota moon
another day in paradise – Brandy and Ray J
another day in paradise – Phil Collins
another 45 miles – Golden earring
another lonely night – Sommerset
another love – Tom Odell
another night – Jason Donovan
another night – M.C. Sar & the Real McCoy
another one bites the dust – Captain Jack
another one bites the dust – Queen
another one bites the dust – Queen with additio-
nal vocals by Wyclef Jean, featuring Pras and Free
another part of me – Michael Jackson
another sad love song – Toni Braxton
another saturday night – Cat Stevens
another star – Stevie Wonder
another step (closer to you) – Kim Wilde & Junior
another suitcase in another hall – Madonna
another way – Paul van Dyk
another way to die – Jack White Alicia Keys
another weekend – Five star
answer, the – Garland Jeffreys
answer is yes, the – Romeo
answer the question – Svenson & Gielen
answering bell – Ryan Adams

ante up – M.O.P.
anthem 2002, the – Sensation The world’s leading 
dance event
anthem 2003, the – Sensation The world’s leading 
dance event
anthem 2004, the – Sensation The world’s leading 
dance event
antmusic – Adam & the Ants
antoinette – Leo den Hop
anton aus tirol – Anton aus Tirol featuring DJ Ötzi
anton aus tirol – Zware jongens
antwoord (alle menschen werden Brüder), 
het – Frank Boeijen groep
any dream will do – Jason Donovan
any minute now – Soulwax
any river you take – Hessel
anybody seen my baby? – the Rolling stones
anyone – Roxette
anyone of us (stupid mistake) – Gareth Gates
anyone who had a heart – Dionne Warwick
anyplace, anywhere, anytime – Nena & Kim 
Wilde
anything – 3 T
anything – Culture beat
anything for you – Gloria Estefan and Miami sound 
machine
anything for you – Grant & Forsyth
anything goes – Driftwood
anything you want (i’ve got it) – Ultimate kaos
anytime you need a friend – Mariah Carey
anyway – Armand van Helden + A-trak present Duck 
sauce
anyway that you want me – the Troggs
anyway you do it – Liquid gold
anywhere for you – Backstreet boys
anywhere is – Enya
apeman – the Kinks
apen pellen pinda’s – Nico Haak
apenlied (rare mensen), het – Vader Abraham
apollo – Hardwell feat. Amba Shepherd
apologize – Timbaland presents OneRepublic
apparently nothin’ – the Young disciples
applause – Lady Gaga
appleknockers flophouse – Cuby + Blizzards
après ski met heidi – Marc en Dave
après toi – Vicky Leandros
april rain – Corey Glover
aquarius – Gary Fane
aquarius – Party animals
aquarius/ let the sunshine in – the 5th 
dimension
arabeat – Bingo! featuring Serge Gobin
arabian affair – the Abdul Hassan orchestra + Yonina
ard die heeft de wereldcup heya ard 
schenk ratata – de Specials
are ‘friends’ electric? – Tubeway army
are u ready – Next generation
are you afraid? – Rooney
are you dreaming? – Twenty 4 seven featuring Capt. 
Hollywood
are you gonna be my girl – Jet
are you gonna go my way – Lenny Kravitz
are you in? – Incubus
are you just using me – Richenel
are you lonesome tonight (laugh version) 
– Elvis Presley
are you lonesome tonight – Elvis Presley
are you my baby – Wendy and Lisa
are you ready – Billy Ocean
are you ready? – Pacific gas & electric
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