
1. Kate Smith - God Bless America - 1938
Dit lied is door Irving Berlin geschreven 
ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt 
de versie van zangeres Kate Smith een 
baken van hoop voor de Amerikanen.

2.2. Billie Holiday – Strange Fruit – 1939
In de jaren vijftig komt er een keerpunt 
in de strijd tegen raciale ongelijkheid. 
Veel muzikanten steunen deze strijd. 
Het nummer van Billy Holiday, gebaseerd 
op een gedicht van Abel Meeropol, 
is een aanklacht tegen racisme. 

3.3. Benny Goodman feat. Liza Morrow – My Guy’s Come Back – 1945
Tien dagen nadat de oorlog is afgelopen, 
nemen Benny Goodman en Lizza Morrow 
dit liedje op. Het gaat over de opgetogenheid 
over het einde van de oorlog en viert 
de thuiskomst van de soldaten.

4. Pete Seeger – We Shall Overcome – 1947
Dit lied wordt al snel het onofficiële lied Dit lied wordt al snel het onofficiële lied 
van de Civil Rights Movement en gezongen 
tijdens protestbijeenkomsten. Het wordt 
ingezet door belangrijke figuren als 
Martin Luther King.

5. Count Basie – Did You See Jackie Robinson Hit That Ball? – 1949
Jackie Robinson is de eerste Afro-Amerikaanse 
honkballer in de Major League. Hij inspireert honkballer in de Major League. Hij inspireert 
meerdere muzikanten. Dit liedje 
gaat over iedereen die talent waardeert 
en daarbij niet naar huidskleur kijkt. 

6. Jimmie Osborne – God Please Protect America – 1950
De Koreaanse oorlog begint in 1950. 
Dit lied is een pleidooi aan God om Amerika 
te beschermen tijdens dete beschermen tijdens deze oorlog. De toon 
is neutraal. Het gaat er de zanger vooral 
om dat de soldaten veilig thuiskomen. 

7. Jean Shepard and Ferlin Husky – A Dear John Letter – 1953
Soldaten laten hun geliefden achter wanneer 
zij ten strijde trekken. Dit liedje gaat over 
de angst om er bij terugkeer achter 
te te komen dat de liefde over is. 

8. Sister Rosetta Tharpe – There’s Peace in Korea – 1953
Veel veteranen schrijven na de oorlog 
liedjes over wat zij meegemaakt hebben. 
There’s Peace in Korea gaat over de vreugde 
wanneer het einde van de oorlog is aangebroken 
en er geen slachtoffers meer zullen vallen. 

9.9. Elvis Presley – Blue Suede Shoes – 1956
Het liedje Blue Suede Shoes is een van 
de grootste hits in de geschiedenis van 
de Rock & Roll en door meerdere muzikanten 
uitgevoerd, o.a. door Elvis Presley. 

10. Chuck Berry – Johnny B. Goode – 1958
Dit lied is een grote hit bij blank en zwart. 
Het geeft het idee Het geeft het idee van The American Dream weer, 
maar met een moderne twist. De hoofdrolspeler 
wil geen zakenman worden, maar rockster. 

11. Malvina Reynolds – What Have They Done To The Rain – 1962
Songwriter Malvina Reynolds schrijft dit lied 
in een periode waarin een nucleaire oorlog dreigt. 
Ze vraagt aandacht voor de gevaren en gevolgen ervan. 

12.12. Frank Sinatra – Ain’t She Sweet – 1962
In een tijd waarin veel muziek gaat over 
het feminisme en de rol van de sterke, 
onafhankelijke vrouw, benadrukt dit liedje 
juist de lieflijkheid van de vrouw.

13. Lesley Gore – You Don’t Own Me – 1963
Dit liedje steunt het feminisme. Het keurt 
een gedweeë houding een gedweeë houding van de vrouw in een 
relatie af en benadrukt haar onafhankelijkheid. 

14. Pete Seeger – Where Have All The Flowers Gone – 1964
Tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog 
komt dit nummer uit. De song gaat over 
de nutteloosheid van de oorlog. 

15. Porter Wagoner – Green Green Grass of Home – 1965
De VS De VS raken betrokken bij de Vietnamoorlog 
in 1955. Dit lied beschrijft de eenzaamheid 
en heimwee van de soldaten in Vietnam.

16. Frank Sinatra – Fly Me to the Moon – 1964
Dit lied uit 1954 wordt vanaf Sinatra’s uitvoering 
tien jaar later geassocieerd met NASA’S Apollo 
ruimtevaartplan. Astronaut Buzz Aldrin draait 
dit liedje op zijn ddit liedje op zijn draagbare cassettespeler, 
wanneer hij zijn eerste stappen op de maan zet. 

17. The Animals – We’ve Gotta Get Out of This Place – 1965
Dit lied is zeer populair bij soldaten. 
Het weerspiegelt hun idee over het leven 
in de Vietnamese jungle.

18. The Byrds – He Was A Friend Of Mine – 1965
John John F. Kennedy is geliefd bij velen. 
Na zijn dood worden er veel liedjes gemaakt 
ter nagedachtenis van de populaire president. 
The Byrds brengen hun versie van dit nummer uit 
als eerbetoon aan Kennedy.

19. Curtis Mayfield – People Get Ready –  1965
Dit nummer inspireert de demonstranten 
vvan de beweging voor gelijke rechten.

20. Nancy Sinatra – These Boots Are Made for Walking –  1966
Dit lied benadrukt dat vrouwen meer 
dan bekwaam zijn om onafhankelijk te zijn.

21. Sgt. Barry Sadler – Ballad of the Green Berets – 1966
Dit nummer is een van de weinige liedjes
waarbij militairen die vechten in de Vietnamoorlog 
in een positief daglicht geplaatst worden. in een positief daglicht geplaatst worden. 
Het viert de dapperheid van de soldaten 
en wordt een grote hit.

22. Aretha Franklin – Respect –  1967
In de jaren zestig en zeventig komen steeds 
meer Amerikaanse vrouwen in opstand 
tegen het traditionele rollenpatroon 
waarbij de vrouw het huishouden doet, 
de kinderen opvoedt en onderworpen is 
aan haar echtgenoot. Aretha Faan haar echtgenoot. Aretha Franklin geeft 
in haar versie van dit nummer aan dat ze 
een man wil respecteren, als dit andersom 
ook wordt gedaan.

23. Nina Simone – I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free – 1967
Deze song gaat over de beweging voor 
gelijke rechten van de Afro-Amerikanen.

24.24. Country Joe McDonald & The Fish – Feel Like I’m Fixing to Die Rag – 1967
Country Joe McDonald and The Fish gebruikten 
satire om te protesteren tegen de Vietnamoorlog.

25. The Seekers – We Shall Not Be Moved – 1968
Deze song is een onofficieel lied van 
de Civil Rights Movement. Het wordt vaak gezongen 
door demonstranten wanneer zij zich moeten 
‘‘verspreiden’ in opdracht van de politie. 
Er zijn in de loop der jaren meerdere artiesten 
die dit nummer gezongen hebben. 

26. James Brown – Say It Loud, I’m Black and Proud – 1968
Het onderwerp voor dit lied uit de tijd van de strijd 
om gelijke rechten is het trots kunnen zijn 
op je Afro-Amerikaanse afkomst.

27.27. Otis Redding – Sitting on the Dock – 1968
Redding’s lied uit de tijd van de Vietnamoorlog 
gaat over de eenzaamheid die het soldatenleven 
met zich meebrengt.

28. Nina Simone – Why? – 1968
Martin Luther King wordt neergeschoten in 1968. 
Simone’s lied gaat over het verlies dat iedereen voelt 
nadat Martin Luther King is nadat Martin Luther King is overleden. Het gaat ook 
over de onzekerheid voor de toekomst.

29. Merle Haggard – Okie From Muskogee – 1969
Haggerd verwerpt de protesten tegen de Vietnamoorlog. 
Hij benadrukt dat veel mensen klagen, terwijl jonge mannen 
ondertussen hun leven riskeren. Dit lied is bedoeld als 
een parodie, maar pleit tegelijkertijd voor vaderlandslievende 
gegevoelens als steun voor de troepen in Vietnam.

30. Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son – 1969
Dit lied geeft kritiek op de hogere klasse, 
die de Vietnamoorlog wel steunt maar zelf niet meevecht.

31. Edwin Starr – War – 1970
Starr brengt een lied uit over de algemene verwoesting 
van een oorlog. Daarmee steunt hij de anti-oorlog beweging.

32.32. Neil Young – Ohio –  1970
Veel Amerikanen, waaronder een grote groep 
studenten, verwerpen de Vietnamoorlog 
en protesteren. Dit loopt in sommige gevallen uit de hand, 
zoals bij de Kent State University in Kent, Ohio. 
Leden van de Ohio National Guard schieten op 
protesterende studenten in 1970. Young schrijft dit lied 
als reactie daarop en uit zijn als reactie daarop en uit zijn verontwaardiging.

33. Helen Reddy – I Am Woman – 1971
Helen Reddy beschrijft het gevecht voor gelijkheid 
tussen man en vrouw in haar liedje I Am Woman. 
Ze benadrukt de kracht van vrouwen en dat 
de feministische beweging niet zomaar zal verdwijnen.

34. Marvin Gaye – What’s Going On – 1971
Dit lied bekritiseert de Vietnamoorlog, maar bespreekt ook Dit lied bekritiseert de Vietnamoorlog, maar bespreekt ook 
de verontrustende sociaal-economische omstandigheden 
in Amerika, zoals het politiegeweld.

35. Three Dog Night – Black and White – 1972
In 1954 schreven David Arkin en Earl Robinson het nummer 
Black and White. De Supreme Court heeft dan net bepaald 
dat raciale ongelijkheid op scholen verboden is. 
Het lied wordt Het lied wordt vele malen gecoverd, zoals deze versie 
van Three Dog Night die laat zien dat dit thema 
ook twintig jaar later nog actueel is. 

36. Malvina Reynolds – Rosie Jane – 1973
Reynolds schrijft dit lied als steun voor het Roe v. Wade-besluit, 
dat abortus legaliseert. Je hoort een dialoog weer 
tussen een vrouw die ongewenst zwanger is 
en een dokter die haar neerbuigend behandelt.en een dokter die haar neerbuigend behandelt.

37. Frank Zappa – Son of Orange County – 1974
Tijdens zijn presidentschap is Richard Nixon betrokken 
bij allerlei illegale praktijken. Als gevolg daarvan 
maakt Zappa een satirisch lied over hem, waarin hij 
onder andere Nixons bekende uitspraak 
‘Ik ben geen oplichter’ belachelijk maakt. 

38.38. Gloria Gaynor – I Will Survive – 1978
Dit lied wordt het lijflied voor homoseksuelen. 
Het is een declaratie van trots. Bovendien benadrukt 
het een onafhankelijkheid van de heteroseksuele norm 
door zinnen zoals ‘I used to cry / But now I hold 
my head up high.’

39. Diana Ross – I’m Coming Out – 1980
Via dit nummer steunt Diana Via dit nummer steunt Diana Ross haar homoseksuele fans 
en het proces van uit de kast komen.

40. Billy Joel – Goodnight Saigon – 1983
Dit lied gaat over de ervaringen en het kameraadschap 
van de soldaten in Vietnam.

41. Melle Mel – White Lines – 1983
Tijdens de War on Drugs confronteert de media 
het publiek met de fascinerende maar dodelijk wereld het publiek met de fascinerende maar dodelijk wereld 
van drugssmokkel en -misbruik. Deze song waarschuwt 
voor de gevaren van drugsverslaving. 

42. Bruce Springsteen – Born in the USA – 1984
Vaak wordt gedacht dat Born in the USA het leven 
in Amerika bejubelt, maar eigenlijk is het juist 
een commentaar op de Vietnamoorlog. Het beschrijft 
de kloof tussen de de kloof tussen de mythe van soldaten als trotse strijders 
en de traumas die zij tegelijkertijd opdoen. 

43. Madonna – Like a Virgin – 1984
Madonna pleit in Like A Virgin voor seksuele vrijheid. 
Zij is van mening dat feministen het idee hebben verspreid 
dat vrouwen niet vrouwelijk kunnen zijn, omdat mannen
ze dan niet zullen respecteren. Madonna gelooft dat 
vrouwelijkheid juist kvrouwelijkheid juist kracht en moed uitdrukt. Een soortgelijk idee 
zou later te vinden zijn in de derde feministische golf.

44. N.W.A – Fuck the Police – 1988
In dit lied verwerpt N.W.A onder andere de raciale profilering, 
die plaatsvond tijdens de War on Drugs.

45. Martika – Toy Soldiers – 1988
Toy Soldiers benadrukt de gevaren van drugsverslaving. 

46.46. Madonna – Vogue – 1990
Madonna schrijft dit lied ter ere van de Vogue, 
een dans die erg populair is bij de ondergrondse clubs 
van de LGBT gemeenschap. 

47. Celebrity Choir – Voices That Care – 1991
Dit lied is bedoeld om de moraal van de soldaten, 
die zijn betrokken bij de Golfoorlog te verbeteren.

48.48. RuPaul – Supermodel – 1992
Dragqueen RuPaul’s lied Supermodel wordt 
al snel een hit. Het draagt bij aan een nieuw beeld 
van dragqueens gebaseerd op vriendelijkheid 
in plaats van snibbigheid. 

49. Tupac – Changes – 1998
Tupac behandelt in dit nummer (opgenomen in 1992, 
maar pas als remix uitgebmaar pas als remix uitgebracht in 1998) het diepgewortelde 
racisme van de VS. Volgens hem is de War on Drugs 
een manier is om minderheden te arresteren en op te sluiten. 
Hij wil dat dit veranderd wordt. 

50. Ryan Adams – New York, New York – 2001
De clip voor dit nummer wordt vier dagen 
voor de terroristische aanslag van 11 september 
opgenomen met de skyline opgenomen met de skyline van New York op de achtergrond. 
Na de aanslagen wordt het nummer een symbool 
voor herstel en gemeenschapsgeest. 

51. Alan Jackson – Where Were You When the World Stopped Turning – 2001
Jackson behandelt de gruwelijke gebeurtenissen van 9/11 
door naar de reactie van allerlei mensen te kijken. 
Het lied bevat geen politieke boodschap.

52. Sage Francis – Makeshift Patriot – 2001
Dit lied beschrijft de verschrikking van 9/11 en 
benadrukt dat de vrijheid van Amerika zal worden v
erdedigd ongeacht de kosten.

53. Toby Keith – Courtesy of the Red White and Blue – 2002
Na 9/11 zien veel Amerikanen Irak als de grote bron 
vvan het kwaad. Deze song behandelt hun verlangen naar wraak.

54. Bruce Springsteen – The Rising – 2002
Dit lied beschrijft het perspectief van een brandweerman 
op 9/11, zodat ook de hulpverleners niet vergeten worden.

55. The Black Eyed Peas – Where Is the Love? – 2003
The Black Eyed Peas maken een lied over de vraag 
die veel mensen waarschijnlijk hebben na 9/11. 
WWaar is de liefde in de wereld gebleven?

56. Darryl Worley – Have You Forgotten? – 2003
Er is veel discussie over de betekenis van dit nummer 
dat Worley uitbrengt rondom de inval in Irak 
naar aanleiding van 9/11. Zelf zegt de muzikant erover: 
‘The song is pro-America. It's pro — it's pro-military. 
But I don't necessarily think that it's a pro-war song’.

57.57. Eminem – Mosh – 2004
In zijn song spreekt Eminem zich uit tegen de oorlog. 
Hij moedigt zijn publiek aan om een politiek besef 
te ontwikkelen. Men moet zich organiseren 
en zo verandering teweeg brengen. Hij beschuldigt 
president Bush van een oorlog in Irak die eigenlijk 
alleen maar om olie gaat. 

58.58. Pink – Dear Mr. President – 2006
In dit lied wordt kritiek geuit op president Bush 
en zijn regering. Pink noemt bijvoorbeeld zijn gebrek aan 
inlevingsvermogen voor arme mensen en ze bekritiseert 
de oorlog in Irak.

59. Neil Young – Living With War – 2006
Neil Young, een veteraan van de Vietnamoorlog, 
brengt dit lied uit als reactie op de oorlog in Ibrengt dit lied uit als reactie op de oorlog in Irak. 
Hij beschrijft de gruwelijkheden van de oorlog 
en zijn hoop op vrede. 

60. Tom Russell – Who’s Gonna Build Your Wall – 2007
In 2006 stelt de Amerikaanse overheid voor 
om een 2,5 meter hoge muur langs de grens te bouwen 
om Mexicaanse illegale immigranten buiten Amerika 
te houden. te houden. Russell wijst op de ironie van dit plan 
omdat het waarschijnlijk de illegale immigranten zijn 
die deze muur zelf zullen moeten bouwen.

61. Sheryl Crow – God Bless This Mess – 2008
In dit lied bespreekt Crow de gevolgen van 9/11 
en uit ze kritiek op de oorlog in Irak. Ze legt uit 
dat de president deze aanslag en het verdriet erom 
gebruikt om een agressiegebruikt om een agressieve oorlog te beginnen. 

62. R. Kelly – I Believe – 2008
In 2009 wordt Barack Obama, een Afro-Amerikaan, 
de president van de VS. R. Kelly brengt dit lied uit 2001 
opnieuw uit. Het nummer wordt een belangrijk nummer 
binnen Obama’s leiderschap.  Het viert zijn overwinning 
en het laat zien dat deze overwinning hoop gaf aan 
vveel mensen, in het bijzonder Afro-Amerikanen.  

63. Young Jeezy en Nas – My President – 2008
Dit nummer wordt opgenomen op de dag dat Obama 
de democratische nominatie op het presidentschap krijgt. 
Het gaat over de rol die Obama als eerste 
Afro-Amerikaanse president kan vervullen en over 
Martin Luther King’s droom die in vervulling gaat 
door Obamadoor Obama’s overwinning. 

64. M.I.A – The Message – 2010
The Message wil mensen waarschuwen voor de invloed 
van de overheid op het internet. Hoewel het nummer 
op dat moment als paranoïde gezien wordt, lijken het later 
juist de criciti die naïef geweest zijn.

65. Killer Mike – Reagan – 2012
Ondanks dat MiOndanks dat Mike niet specifiek kritiek op Obama geeft, 
geeft dit lied wel een wat meer negatieve kijk op 
Obama’s overwinning. Mike begint met het bekritiseren 
van de politiek die opkwam tijdens Reagan. Vervolgens 
zegt hij dat presidenten zoals Obama politieke poppen zijn, 
die werken namens autoriteiten en instituties 
die geen verandering willen.

66.66. Daye Jack feat. Killer Mike – Hands Up – 2015
Daye Jack and Killer Mike spreken zich uit tegen politiegeweld 
en de angst die daardoor ontstaat. 

67. Macklemore en Ryan Lewis feat. Jamila Woods – White Privilege II – 2016
Dit lied wordt uitgebracht als steun 
aan de Black Lives Matter-beweging. Het behandelt racisme 
in de VS, maar het duo bekijkt ook nauwkeurig hun eigen positie, 
als een erg succesals een erg succesvol blank duo, in relatie met racisme.

68. Moby and the Homeland Choir – Trump Is On Your Side – 2016
Dit nummer gaat over de ironie van het feit dat met name 
werkeloze Amerikanen op de miljonair Donald Trump 
hebben gestemd en hem zo aan het presidentschap 
geholpen hebben.
 
69.69. Swet Shop Boys – T5 – 2016
Als een reactie op Trumps immigratieverbod dat bedoeld is 
voor zes Islamitische landen, maken Swet Shop Boys 
dit lied. Het gaat over hun slechte ervaringen met 
de beveiliging van vliegvelden, hetgeen alleen maar 
erger zou worden als gevolg van het verbod. 

70. Green Day – Troubled Times – 2016
Green DGreen Day is van mening dat Trump de VS niet door 
een moeilijke periode heen kan helpen. Het buitensluiten 
van mensen, zoals Moslims en illegale Mexicanen, 
maakt het alleen maar erger.

71. Joey Bada$$ – Land of the Free – 2017
Op de dag van Donald Trumps presidentiële inauguratie 
brengt Joe Bada$$ dit lied uit. Hij bekritiseert een stelsel 
vvan ongelijkheid, onderdrukking en politieke onverschilligheid. 
Daarnaast zegt hij over Trump dat deze niet geschikt is 
om het land te leiden.

72. Arcade Fire – I Give You Power – 2017
Arcade Fire’s lied lijkt Trump eraan te willen herinneren, 
dat de Amerikaanse mensen hem aan de macht hebben geholpen, 
maar deze ook weer weg kunnen nemen zijn.


