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Spotify blikt terug op 2019 en het afgelopen
decennium: muziek van eigen bodem enorm
populair
Zes Nederlandse nummers in de top-10
Met 51,5 miljoen streams was ‘Hij is van Mij’ van Kris Kross Amsterdam,
Maan & Tabitha featuring Bizzey dit jaar het meest beluisterde nummer op
Spotify in Nederland. Liefst 6 noteringen in de top-10 meest gestreamde
nummers van 2019 komen van eigen bodem. Het geeft duidelijk aan hoe
goed het gaat met de Nederlandse popmuziek.
Na ‘Hij is van Mij’ is ook de nummer 2 een Nederlandstalige song van meerdere
samenwerkende Nederlandse artiesten, te weten de zomerhit ‘Hoe het Danst’ van Marco
Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle. De wereldwijd meest gestreamde song van het
jaar, ‘Señorita’ van Shawn Mendes & Camila Cabello, staat bij ons op nummer 3, gevolgd door
de Nederlandse Eurovisie-winnaar ‘Arcade’ van Duncan Laurence en Davina Michelle’s versie
van ‘Duurt te Lang’. Het duo Suzan & Freek en de rapper Snelle staan ook in de top-10. Het
door de Nederlander YoungKio geproduceerde ‘Old Town Road’ van Lil Nas X staat in de top-5
meest gestreamde nummers wereldwijd, en staat ook in de Nederlandse top-20.

De jaren ’10
De lijst met meest gestreamde nummers van het afgelopen decennium laat zien dat
Nederlandse rappers goed vertegenwoordigd zijn in de top-25, wat onderstreept dat hiphop de
afgelopen tien jaar een grote vlucht heeft genomen. Wereldwijd gezien is Drake, met meer dan
28 miljard streams, de populairste artiest van de jaren ’10. Hij wordt gevolgd door Ed Sheeran,
wiens ‘Shape of You’ niet alleen wereldwijd maar ook in Nederland het meest gestreamde
nummer van het decennium was.

Groei Podcasts

Podcasts hebben dit jaar een grote vlucht genomen op Spotify. Er zijn nu meer dan een half
miljoen verschillende titels beschikbaar op het platform en het podcastpubliek op Spotify is
sinds het begin van 2019 in snel tempo met meer dan de helft gegroeid.

Wrapped
Spotify-luisteraars kunnen vanaf deze week weer hun persoonlijk Wrapped-belevenis openen
om te zien welke artiesten, nummers en genres ze het meest beluisterd hebben. Wrapped is dit
jaar voor het eerst ook direct in Spotify’s mobiele app te beleven, naast de website op
spotify.com/wrapped. Luisteraars kunnen hun persoonlijke favorieten van 2019 eenvoudig
delen op Instagram, Facebook, Twitter en Snapchat.
Met een nieuw decennium in aantocht, blikt Spotify dit jaar niet alleen op de populairste
muziek en podcasts van het afgelopen jaar terug, maar met My Decade Wrapped ook op die van
de afgelopen tien. Het platform lanceerde in mei 2010 in Nederland en was hier dus gedurende
vrijwel het hele decennium actief.

Top 25 meest gestreamde nummers van 2019 op Spotify in Nederland:
1. Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha featuring Bizzey - ‘Hij is van Mij’
2. Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle - ‘Hoe het Danst'
3. Shawn Mendes & Camila Cabello - ‘Señorita’
4. Duncan Laurence - ‘Arcade’
5. Davina Michelle - ‘Duurt te Lang’
6. Lewis Capaldi - ‘Someone You Loved’
7. Ed Sheeran & Justin Bieber - ‘I Don’t Care’
8. Mabel - ‘Don’t Call Me Up’
9. Suzan & Freek - ‘Als het Avond is’
10. Snelle - ‘Reünie’
11. Snelle - ‘Scars’
12. Daddy Yankee featuring Snow - ‘Con Calma’
13. Tones And I - ‘Dance Monkey’
14. Nielson - ‘IJskoud’
15. Lady Gaga & Bradley Cooper - ‘Shallow’
16. Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus - ‘Old Town Road (Remix)’
17. Meduza x Goodboys - ‘Piece of Your Heart’
18. Billie Eilish - ‘Bad Guy’
19. Avicii featuring Aloe Blacc - ‘SOS’

20. Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Tabitha - ‘Moment’
21. Bizzey, Kraantje Pappie, Jonna Fraser & Ramiks - ‘Drup’
22. Calvin Harris & Rag‘n’Bone Man - ‘Giant’
23. Ava Max - ‘Sweet But Psycho’
24. Snelle featuring Frenna - ‘Plankgas’
25. Panic! At The Disco - ‘High Hopes’

Top 5 meest gestreamde nummers van 2019 op Spotify wereldwijd:
1. Shawn Mendes & Camila Cabello - ‘Señorita’
2. Billie Eilish - ‘Bad Guy’
3. Post Malone & Swae Lee - ‘Sunflower’
4. Ariana Grande - ‘7 Rings’
5. Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus - ‘Old Town Road (Remix)’

Top 25 meest gestreamde nummers van het decennium op Spotify in
Nederland:
1.. Ed Sheeran - ‘Shape of You’
2. Davina Michelle - ‘Duurt te Lang’
3. Frenna & Lil Kleine - ‘Verleden Tijd’
4. Drake featuring Kyla & WizKid - ‘One Dance’
5. Lil Kleine featuring Boef - ‘Krantenwijk’
6.Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha featuring Bizzey - ‘Hij is van Mij’
7. James Arthur - ‘Say You Won’t Let Go’
8. Ronnie Flex featuring Frenna - ‘Energie’
9. Ed Sheeran - ‘Thinking Out Loud’
10. Broederliefde - ‘Jungle’
11. Justin Bieber - ‘Love Yourself’
12. Calvin Harris & Dua Lipa - ‘One Kiss’
13. Camila Cabello featuring Young Thug - ‘Havana’
14. Post Malone featuring 21 Savage - ‘Rockstar’
15. Major Lazer featuring Mø & DJ Snake - ‘Lean on’
16. Dua Lipa - ‘New Rules’
17. Omi - ‘Cheerleader (Felix Jaehn Remix)’
18. Justin Bieber - ‘Sorry’
19. John Legend - ‘All of Me’

20. Mike Posner - ‘I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)’
21. Drake - ‘God’s Plan’
22. Aya Nakamura - ‘Djadja’
23. Lil Kleine featuring Ronnie Flex - ‘Loterij’
24. Ronnie Flex featuring Maan - ‘Blijf Bij Mij’

Top 5 meest gestreamde nummers van het decennium op Spotify
wereldwijd:
1. Ed Sheeran - ‘Shape of You’
2. Drake featuring Kyla & WizKid - ‘One Dance’
3. Post Malone featuring 21 Savage - ‘Rockstar’
4. The Chainsmokers featuring Halsey - ‘Closer’
5. Ed Sheeran - ‘Thinking Out Loud’
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Over Spotify
In 2008 veranderde Spotify voorgoed het luisteren naar muziek.
Het is onze missie om het potentieel van menselijke creativiteit volledig te benutten door miljoenen artiesten de
kans te geven te leven van hun kunst. En om fans de kans te geven om daarvan te genieten en erdoor
geïnspireerd te raken. Alles wat we doen komt voort uit onze liefde voor muziek.
Ontdek, beheer en deel meer dan 40 miljoen nummers gratis of upgrade naar Spotify Premium om toegang te
krijgen tot exclusieve mogelijkheden zoals een offline modus, verbeterde geluidskwaliteit, Spotify Connect en
luisteren zonder reclame.
Vandaag de dag zijn we ’s werelds grootste abonnementenservice voor muziekstreaming met een community
van meer dan 207 miljoen gebruikers, onder wie meer dan 96 miljoen Spotify Premium-abonnees in 79 landen.

Spotify-nl

