
(60 ) Top 2000

Kerst 2018 ligt weer achter ons. Voor Coach en zijn vrouw waren het rustige dagen. 
Lekker met z'n tweetjes. De traditie (verplichting) om op de kerstdagen bij de 
wederzijdse ouders op te komen draven zijn aan ons niet besteed geweest. Het zit 
volgens mij in ons beider natuur. Dus waarom dit wel onze kinderen opleggen. 
Zaterdagavond voor kerst hebben we met alle nazaten een heerlijke maaltijd 
genuttigd. Vrijblijvend uiteraard. Nog een paar dagen en dan is het oud en nieuw. We 
hebben dan de periode met lijstjes. Te beginnen met de Top 2000. Ook dit jaar heb ik 
weer mijn lijstje ingevuld. Dit keer kon je maximaal 35 songs invullen. Nog vijf erbij 
en je hebt de Nederlandse Top 40, die in 1965 werd geïntroduceerd, als wekelijkse 
hitlijst door de zeezender Radio Veronica. De eerste nummer 1 hit was “I Feel Fine” 
van The Beatles.  Elke week was het een verrassing welke song op de nummer 1 
stond. Op vrijdag naar de V&D, waar de lijst kon worden opgehaald. Een stormloop 
van scholieren. Heel wat anders dan met de Top 2000. Een uur na het sluiten van het 
stemmen wordt de top 10 al bekend gemaakt. Al 18 jaar lang staat Queen met 
Bohemian Rhapsody al op nummer 1. In mijn optiek statisch onmogelijk.  Direct na 
het sluiten van het stemmen wordt de top 10 al bekend gemaakt. Een aantal dagen 
voor het begin van de marathon uitzending op Radio 2 staat de hele speellijst in de 
krant. De eerste keer was het nog spannend.. Toen ik in Kosovo op missie was had je 
een gevoel van thuis. Maar nu anno 2018 vind ik de muziek nog best goed. Maar de 
commercie erom heen begint mij tegen te staan. De rechtstreekse uitzending op het 
NPO3 kanaal van de Top2000 vind ik een drama. Elke drie kwartier een nieuwe 
lading mensen, die naar een soort aquarium kijken. In dit aquarium zitten dan de 
Radio2 DJ's, sidekicks en technici, die wel heel vaak op hun smartphone zitten te 
kijken en waarschijnlijk te appen. Het wordt tijd voor een andere opzet. Als ik de baas
was van Radio2 zou ik kiezen voor een andere opzet voor de samenstelling van de 

Top. Iedereen mag DRIE nummers op een lijst plaatsen. Geen keuze uit de 
aangeleverde lijst, maar zelf de songs en artiesten invullen. De uitslag wordt niet van 
te voren bekend gemaakt. Je moet zelf maar live naar de radio luisteren. Wil je er toch 
een TV uitzending aan koppelen, dan met video's van de nummers die worden 
uitgezonden. 
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