
playlist van...

Je kent Hannelore Zwitserlood als podcaster, stemactrice, presentatrice 
en nog veel meer! Ze is een grote fan van Lizzo, maar welk lied brengt 

Hannelore terug in de tijd? Wij nemen een kijkje in haar playlist. 

Hannelore Zwitserlood
Wat is jouw top 3 favoriete nummers?

Oei, dit is moeilijk kiezen hoor, want als je het mij volgende week vraagt ziet het lijstje er misschien weer heel 
anders uit (behalve mijn nummer 1).  

Wat is je ultieme foute guilty 
pleasure nummer en waarom?  

Todrick Hall met Queen, zeer dansbaar en de tekst is 
een geweldige ‘boost’ voor je zelfvertrouwen! “I was 
born with glitter running through my veins, born to
be a queen!” 

Terug in de tijd. Welk nummer 
doet je denken aan vroeger?  

Buffalo Stance van Neneh Cherry, op de middelbare 
school kon ik het nummer helemaal mee rappen en 
zingen (en dat doe ik stiekem nog steeds).  

Heeft muziek je weleens door een mooie, verdrietige, heftige of 
vreugdige gebeurtenis geholpen en zo ja, hoe?  

Oh, zo vaak! Bij een ‘off day’ zet ik meestal een playlist van Lizzo op, daar knap ik altijd van op. Als ik chagrij-
nig ben, zet ik juist vrolijke muziek op of ik ‘twerk’ mijn frustraties eruit. Wat ik altijd een prachtig nummer heb 
gevonden is Running up that hill van Kate Bush, dat zette ik vroeger op als ik voelde dat ik een huilbui kon 
gebruiken. Bijna niemand kende dat nummer, maar door de Netflix-serie Stranger Things werd het tientallen 
jaren later een wereldhit en liep mijn oudste dochter het ineens thuis te zingen! 

Tijdens mijn tweede zwangerschap van Olivia liep ik natuurlijk steeds ‘Take your time girl’ te zingen. Dat was 
aanvankelijk erg emotioneel, omdat – en dat wist Niels Geusebroek niet – ik sinds de 20 weken echo constant 
dacht: ‘ik hoop dat dit kindje wél lang genoeg in mijn buik blijft zitten’. Mijn 
eerste dochter werd namelijk ruim vier weken te vroeg geboren, wat voor 

Golden Oldies (uit mijn jeugd en studietijd, vooral hiphop en grunge), maar ik ben ook dol op de 
huidige R&B, dancehall en rap (het enige échte leuke in de top 40 van nu vind ik Beyoncé en ik ben 
enórm fan van Lizzo).  

Take your time Girl van Niels Geusebroek. Dit liedje heeft hij speciaal geschreven voor mijn – 
toen nog ongeboren – dochter Olivia (op het ritme van haar hartslag van de 20-weken-echo) 
en uiteindelijk werd het een nummer 1-hit!  01.
Super Freaky Girl van Nicki Minaj  02.
Once van Pearl Jam03.

‘‘IT’S ABOUT 
DAMN TIME’’
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complicaties zorgde en een stressvolle kraamtijd. Dus ik hoopte dat het deze 
keer wél allemaal goed zou gaan... Dat was ook de reden dat de tranen over 
mijn wangen biggelden, toen Niels het liedje voor de eerste keer zong in de 
studio van Radio 538. En inderdaad, Olivia nam haar tijd en werd geboren in 
de 40ste week!

Ben jij een ‘golden oldies’ of een ‘wekelijkse top 40’
muziek luisteraar?  


