
#SCHRIJFTOP2000 
 

Het is inmiddels traditie om ieder jaar in december een maand lang te bloggen over nummers uit de 

top2000. Het eerste jaar deden we gewoon vrij schrijven, het tweede jaar schreven we aan de hand van 

De Profeet van Kahlil Gibran, en nu moest ik weer iets nieuws bedenken. 

 

Ik ga tegenwoordig regelmatig naar Dichters van Geluk, lunchbijeenkomsten over poëzie in de biep. Zo 

kwam ik weer in contact met Remco Ekkers, en al googelend naar zijn werk vond ik van hem een top 30 

van Nederlandse gedichten. Precies wat ik nodig had voor het nieuwe thema van de #schrijftop2000! 

 

We hebben dus 30 Nederlandse gedichten, chronologisch gerangschikt. Bij ieder gedicht zoeken we een 

top2000-liedje dat erbij past. Doe daar niet te moeilijk over. Denk aan de schrijfveren: wat het eerst bij je 

opkomt is goed. Soms is de associatie een titel, of de naam van de groep, soms zal het iets in de melodie 

zijn, of alleen een persoonlijke herinnering. Wie weet lijkt de dichter wel op de zanger van de band.    

Alles is goed. 

 

 

Ik zorg aan het eind van de rit voor een complete lijst van alle bijdragen. 

 

Alle gedichten staan hier gebundeld.   

Je kunt ook per dag 1 gedicht downloaden, ik zal de link de avond ervoor op mijn blog zetten.  

 

Ze weten ervan bij de radio! 

• Aan welk liedje doet dit gedicht me denken? 

• Hoe komt dat? 

 

Het antwoord op die vragen vormt je bijdrage aan de #schrijftop2000.  

Dat antwoord kan 1 regel zijn of een heel verhaal, een gedicht of een haiku. 

 

Op dag 31 luidt de opdracht: zoek (of schrijf!) zelf een gedicht dat voor jou heel sterk bij een 

bepaald nummer hoort.  

Plaats die dag op je blog én de tekst van dat gedicht, én je muziekbeschouwing. 

 

Zet op mijn blog onder het stukje van die dag jouw reactie met de link naar je eigen blog.  

Zet in die reactie ook het liedje waar je over schrijft, met het rangnummer in de top 

2000 erbij. 

Er mag tm 6 december gestemd worden, dus tot die tijd zet je het nummer uit de lijst 
van 2012 erbij. 
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