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Valentijnsdag: de tien mooiste Nederlandse liedjes over de liefde 

Bron:nieuws.nl 

Luister en lees 

Kijk en vergelijk 

Welke teksten spreken je aan? 

Welke melodieën vind je mooi? 

 

Les ideeën: 

1. Onderstreep uit elke tekst de mooiste zin en maak van de 10 zinnen een nieuw liefdeslied. 

2. Zoek de mooiste melodie en maak er een eigen songtekst bij. 

3. ….. 

 

 

 Toen ik je zag – Antonie Kamerling (artiestennaam Hero)  

[!youtube:ADFTOCN5ZRY!] songtekst  lied 

 

 De meeste dromen zijn bedrog – Marco Borsato 

[!youtube:CuA2U9iU6lQ!]  songtekst lied 

 

 Ik heb je lief – Paul de Leeuw  

[!youtube:jSHIpfA1UoA!]  songtekst lied 

 

 Avond – Boudewijn de Groot  tekst en muziek 

[!youtube:pI5fsTZydW8!]  songtekst 

 

 Zij Maakt Het Verschil – De Poema’s   

[!youtube:6TIXqV-6fjQ!]  songtekst lied 

 

 Dat komt door jou – Guus Meeuwis 

[!youtube:fl3epWazJxs!]  songtekst lied 

 

 Hoe – Nelson & Miss Montreal 

[!youtube:7ECB5AigzzY!]  songtekst lied 

 

 Mannenharten – BLØF & Nielson  tekst en muziek 

[!youtube:QgY4PcMRp-E!]    songtekst     lied 

              

 Zij gelooft in mij – André Hazes  

[!youtube:69UxZi4XUF0!]  songtekst 

 

 Omdat Jij – Nick en Simon  

[!youtube:C9KkCzo85Ls! ] songtekst 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onderwijspioniers.nl/
http://nieuws.nl/algemeen/20140214/valentijnsdag-de-tien-mooiste-nederlandse-liedjes-over-de-liefde/
http://songteksten.net/lyric/743/13152/antonie-kamerling/toen-ik-je-zag.html
https://www.youtube.com/watch?v=ADFTOCN5ZRY
http://songteksten.net/lyric/60/2130/marco-borsato/dromen-zijn-bedrog.html
https://www.youtube.com/watch?v=CuA2U9iU6lQ
http://www.songteksten.nl/songteksten/25863/paul-de-leeuw/ik-heb-je-lief.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jSHIpfA1UoA
https://www.youtube.com/watch?v=pI5fsTZydW8
http://www.songteksten.nl/songteksten/6835/boudewijn-de-groot/avond.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/10086/de-poema-s/zij-maakt-het-verschil.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6TIXqV-6fjQ
http://www.songteksten.nl/songteksten/81322/guus-meeuwis/dat-komt-door-jou.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fl3epWazJxs
http://www.songteksten.nl/songteksten/364019/nielson/hoe.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7ECB5AigzzY
https://www.youtube.com/watch?v=KckTpVC0QHY
http://songteksten.net/lyric/47/96519/blof/mannenharten.html
https://www.youtube.com/watch?v=QgY4PcMRp-E
http://www.songteksten.nl/songteksten/3308/andre-hazes/zij-gelooft-in-mij.htm
http://www.songteksten.nl/songteksten/76351/nick---simon/omdat-jij.htm
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Toen ik je zag – Antonie Kamerling (artiestennaam Hero)  

 

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg 

Totdat ik jou zag, en ik dacht ineens aan morgenvroeg 

Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw 

Totdat ik jou zag, en ik hield zomaar ineens van jou 

 

Je hebt niet in de gaten, wat je allemaal met me doet 

En dat kun je ook niet weten, ik heb je pas 1 keer ontmoet 

En toen heb je mij misschien, niet eens gezien 

 

Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet 

Nu loop ik zelfs te fluiten, en ik kijk of ik jou ergens zie 

Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat 

Nu ben ik dag en nacht een zon, omdat ik weet dat jij bestaat 

 

Je hebt niet in de gaten, wat je allemaal met me doet 

En dat kun je ook niet weten, ik heb je pas 1 keer ontmoet 

En toen heb je mij misschien, niet eens gezien 

 

Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij 

Zou je dan lachen, blijft het daarbij 

Ik moet het toch proberen, ik weet alleen niet hoe 

Niet langer verlegen, ik wil ik zal ik ga naar je toe 

 

Er was een donder een bliksem, een slag toen ik je zag 

Ik ben veranderd, een ander, sinds die ene lach 

Ik geef me over je hebt me, verzetten heeft geen zin 

Ik ben veranderd in een ander, en dit is pas het begin 

 

Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet 

En dat kun je ook niet weten, ik heb je pas 1 keer ontmoet 

En toen heb je mij misschien, ja heel misschien, niet eens, gezien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onderwijspioniers.nl/
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De meeste dromen zijn bedrog – Marco Borsato    

 

Steeds als ik je zie lopen 

dan gaat de hemel een klein beetje open. 

Sterren, je laat ze verbleken 

met je ogen die altijd stralen. 

 Jij kan de zon laten schijnen 

want je loopt langs en de wolken verdwijnen 

en als je lacht, lacht heel de wereld mee. 

 

 De meeste dromen zijn bedrog 

maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht 

je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit 

een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

 Jij moet me een ding beloven 

laat me nog lang in mijn dromen geloven. 

Zelfs als je even niet hier bent 

blijf in mijn slaap dan bij me. 

 En als de zon weer gaat schijnen 

laat dan dat beeld wat ik heb niet verdwijnen. 

Als je zou gaan neem je mijn dromen mee. 

 

 De meeste dromen zijn bedrog 

maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht 

je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit 

een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

 Ooh jij kan de zon laten schijnen 

want je loopt langs en de wolken verdwijnen. 

En als je lacht, lacht heel de wereld mee. 

 

 De meeste dromen zijn bedrog 

maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht 

je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit 

zo een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

 Je kijkt me aan en rekt je uit 

een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

 De meeste dromen zijn bedrog 

maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht 

je bent een droom die naast me ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit 

een keer in de zoveel tijd komen dromen uit! 

http://www.onderwijspioniers.nl/
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Ik Heb Je Lief – Paul de Leeuw 

 

Ik Heb Je Lief 

'k weet niet of je zit te wachten  

op een vriendelijk woord van mij  

als ik je daar zie zitten 

maakt me dat veel beetjes blij  

voel het als ik jou zie zitten  

als ik je alleen maar ruik  

't zit in honderdduizend vlinders  

die zoet zweven in m'n buik  

 

'k heb je lief, m'n hele leven  

't is veel meer dan "houden van"  

't is alsof je in m'n bloed zit  

ik zonder jou niet leven kan  

 

jouw mooie ogen doen me smelten  

't zet me zo in vuur en vlam  

ik voel het enkel bij jouw aanblik  

ik krijg het ook van Rotterdam  

 

'k heb je lief  

'k heb je lief  

'k heb je lief  

wat moet ik zonder jou  

't zijn vier hele kleine woordjes  

en al maakt je dat een beetje bang  

'k heb je lief  

vier jaargetijden lang  

 

voel het heel vaak als jij opstaat  

of na een zomerse bui  

ik word al week bij de gedachte  

jij die loopt in m'n lievelingstrui  

't is mijn hand die jij plots vastpakt  

als ik domweg naast je fiets  

't komt ook, dat is nou het gekke,  

zelfs door helemaal niets  

 

'k heb je lief  

'k heb je lief  

'k heb je lief  

 

 

wat moet ik zonder jou  

't zijn vier hele kleine woordjes  

en al maakt je dat een beetje bang  

'k heb je lief  

14 bloemencorso's lang   

ik proef het tijdens ons zoenen  

of als je plotseling lacht  

ik zie het in vallende sterren  

na heftig vrijen in de nacht  

't is die tinteling, dat briesje  

maakt jou helemaal voor mij  

ik denk als ik jou zo zie lopen  

God, d'r gaat een engeltje voorbij  

 

'k heb je lief  

'k heb je lief  

'k heb je lief  

wat moet ik zonder jou  

't zijn vier hele kleine woordjes  

en al maakt je dat een beetje bang  

'k heb je lief  

1001 nachten lang  

 

een van mijn mooiste dromen  

is oud te worden met z'n twee  

dat die maar uit mag komen  

ik heb je lief tot na de AOW  

 

'k heb je lief  

wat moet ik zonder jou  

't zijn vier hele kleine woordjes  

en al maakt je dat een beetje bang  

'k heb je lief  

104 kerstbomen lang  

 

'k heb je lief  

 

'k heb je lief  

m'n hele leven lang. 
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Boudewijn De Groot – Avond 

 

 

Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken 

en te hopen dat je licht het doet. 

Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker 

want binnen is het warm en licht en goed. 

Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. 

Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen 

en ik ken je diepste angst. 

 

Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij. 

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof in jou en mij. 

 

En als je 's morgens opstaat ben ik bij je 

en misschien heb ik al thee gezet. 

En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de duinen 

en als het regent gaan we terug in bed. 

Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd, 

ik zie het licht door de gordijnen en ik weet: 

het verleden geeft geen zekerheid. 

 

Want je kunt niets zeker weten... 

 

Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker, 

een straatlantaarn buiten geeft wat licht. 

En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen, 

de stoelen staan te wachten op het ontbijt. 

En morgen word ik wakker met de geur van brood en honing, 

de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. 

En de dingen in de kamer, ik zeg ze welterusten, 

vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. 

 

Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn zonder jou. 

En je kunt niets zeker weten, want alles gaat voorbij. 

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof in jou en mij. 

Ik geloof, ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof in jou en mij. 

 

En je kunt niets zeker weten... 
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De poema's - Zij Maakt Het Verschil 

 

Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok  

Geen hoop, geen gids  Geen haven in de nacht  

Geen bron in de woestijn  

Als je kapot gaat van de dorst  

Niet de glimlach op je allerslechtste grap  

Ze is geen hitrefrein  

Dat van de steigers klinkt  

Niet de aller duurste wijn  

Die je zonder kater drinkt  

Geen bloementuin in bloei  

Niet een uit duizend nachten  

Geen uitgestoken hand  

Niet het eind van al m'n wachten.  

 Nee meer nog dat ik eigenlijk toegeven wil  

 Zij maakt het verschil  

Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn  

Geen droom geen doel  

Geen stok om mee te slaan  

Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven  

Ze is geen antwoord op de vraag van ons bestaan  

 Niet de mooiste symfonie onder de film genaamd wij tweeen  

 Niet het schone koele bed dat mijn koortsen weg kan nemen  

Niet het ritme van mij hart  

Niet het zuiverste geweten  

Ze kwam niet op het juiste moment  

En dat kan me ook niet schelen  

Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil  

 Zij maakt het verschil  

Tussen alles wat ik had, en hoe dat opeens ging leven 

Wat met potlood staat geschetst  

Kan met kleur worden ingetekend  

Tussen nooit iets aan de hand en van alles te beleven  

Tussen nooit, en misschien, heel soms  

Tussen ik en ons  

Zoveel zangers zoveel woorden  

Het moet allemaal gezegd  

Maar wat ze ook probeert geen vergelijking is terecht  

Misschien is het wat simpel  

Maar alles wat ik horen wil is  

 Zij maakt het verschil, zij maakt het verschil  

Want ze is geen goed gesprek waar geen hond op zit te wachten  

Niet de vlag waar ik onder strijd  

Geen advies bij al m'n klachten  

Niet de aller laatste uitweg waar wij allang niet meer aan dachten  

Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil  

 zij maakt het verschil! 

  

http://www.onderwijspioniers.nl/
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Guus Meeuwis - Dat komt door jou 

 

 

Ik laat vandaag de mensen lachen 

tot de nacht zal komen 

Heerlijk dromen dat jij hier bent 

en ik jou kan voelen, 

naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder 

veel te leeg en veel te kil ben 

en niet echt meer adem 

 

Ga vandaag een berg beklimmen 

en de top bereiken 

met jou in m'n hart 

waar ik jou wil houden 

vast wil houden, ik ben bang dat ik straks zonder 

veel te klein en veel te kil ben 

en me niet kan vinden 

 

Ik zal vandaag de storm bedwingen 

en dan laten razen 

tot ze stil is met jou bij mij 

kan ik alles 

wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder 

veel te klein en niks meer waard ben 

en geen dag meer door kan 

 

Het komt door jou 

dat komt gewoon door jou 

je hart zit heel dicht bij mij 

je hart zit heel diep in mij 

 

Wil vandaag de lucht versieren 

en haar kleuren geven 

die net zo mooi zijn, zoals jij 

en ik roep de regen 

en de zonnestralen, en ik fluister dat ik zonder 

heel alleen, een heel klein mens ben 

en geen weg kan vinden 

 

Zal vandaag een liedje schrijven 

en ze woorden geven 

die van jou alleen voor jou zijn 

zing je zacht met me mee? 

Onze woorden en ik weet dat ik straks zonder 

veel te bang en veel te min ben 

en niet door wil zingen 

 

 

 
Ik ga vandaag van alles kunnen  

Het komt door jou 

het komt gewoon door jou 

 

 je hart zit heel dicht bij mij 

je hart zit heel diep in mij 

dat komt door jou 

jouw oogverblindend zijn 

je hart zit heel dicht bij mij 

je hart zit heel diep in mij 

 

Als ik vandaag de dag met jou mag 

zo een die zacht voorbij gaat 

terwijl de wereld weglijkt 
en ik naar je kijk, naar jou blijf lachen 

voelt het soms alsof het wonder 

veel te mooi en veel te groot is 

en nooit bestaan heeft 

 

Als ik vannacht de nacht met jou mag 

zo een die zacht voorbij glijd 

alsof de wereld weglijkt, 

en ik naar je kijk 

naar jou blijf lachen 

voelt het weer alsof het wonder 

veel te mooi en veel te groot is 

en nooit terugkeert 

 

Als ik de dag en nacht met jou mag 

en die twee voorbij gaan. 

terwijl heel de wereld wegkijkt 
dan hou ik je vast 

en we zweven, 

voelt het nog alsof het wonder 

veel te mooi en veel te groot is, 

te mooi voor mij is 

 

Het komt door jou, 

dat komt gewoon door jou 

je hart zit heel dicht bij mij 

je hart zit heel diep in mij 

dat komt door jou, 

jouw oogverblindend zijn 

je hart zit heel dicht bij mij 

je hart zit heel diep in mij 

 

Dat komt door jou 

Dat komt door jou tot de dag voorbij is 

en ik weet dat ik maar een ding wil 
dat je mee gaat met mij 

bij me blijven want ik weet dat ik straks zonder 

niets meer wil en niets meer kan 

dan alleen maar huilen  

http://www.onderwijspioniers.nl/
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Nielson en Miss Montreal - Hoe 2013 

-------------------------------------- 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Nielson 

``````````````` 

En ineens zag ik je lopen 

en ik dacht, oeh oeh 

 

Ik was meteen onderste boven 

en jij om de, hoek hoek 

 

En we liepen samen verder.. 

 

En ik dacht, hoe hoe 

Passen wij ineens zo, goe oed 

Bij elkaar en ik weet niet wat ik, doe doe 

Hoe zijn we hier beland, oeh oeh 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Miss Montreal 

``````````````` 

En we vliegen door de dagen 

en het voelt, goe oed 

 

En ik moet het eigenlijk niet vragen 

maar wat nou als ik het, doe doe 

_ _ _ _ _ _ _ _  

Samen 

``````````````` 

Wil je samen verder..? 

 

En ik dacht, hoe hoe 

Passen wij ineens zo, goe oed 

Bij elkaar en ik weet niet wat ik, doe doe 

Hoe zijn we hier beland, oeh oeh 

_ 

 

Hoe hoe 

Passen wij ineens zo, goe oed 

Bij elkaar en ik weet niet wat ik, doe doe 

Hoe zijn we hier beland, oeh oeh 

 

En ik dacht, hoe hoe 

Passen wij ineens zo, goe oed 

Bij elkaar en ik weet niet wat ik, doe doe 

Hoe zijn we hier beland, oeh oeh 

 

 

 

http://www.onderwijspioniers.nl/


 

 

onderwijspioniers 

helpt leraren 

goede ideeën 

op school 

te realiseren 

© AdLJ.nl © UitdeBasis.nl 

 

 

 

 

 

Blof Mannenharten 

 

Als ik zwijg, wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen 

Dan het lijkt, dat ben ik 

Maar als ik zwijg, dan wil dat niet zeggen,  

dat ik niet luister naar wat jij eigenlijk vindt 

 

Oké, ik weet het, soms ben ik te onattent, 

Doe jij je best, vergeet ik weer een complimentje te geven 

Terwijl je de liefste bent!  

 

Refrein: 

Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet alleen 

Alleen een man van steen daar binnen 

Van buiten lijk ik hard, maar prik er eens doorheen  

En laat het pijn doen in mijn mannenhart. 

 

Als ik praat, wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen,  

Dan het eigenlijk lijkt 

En als ik praat, dan wil dat dus zeggen, dat ik niet luister 

Want ik kan niets tegelijk.  

 

En ja ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt, 

Heb jij het woord, vergeet ik je weer even mijn aandacht te geven 

Terwijl je de liefste bent!  

 

Refrein: 

Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet alleen 

Alleen een man van steen daar binnen 

Van buiten lijk ik hard, maar prik er eens doorheen  

En laat het pijn doen in mijn mannenhart. 

 

De man die ik nu ben, de man die ik wil zijn 

Een jochie en een vent, ik blijf het allebei! 

 

Refrein: 

Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet alleen 

Alleen een man van steen daar binnen 

Van buiten lijk ik hard, maar prik er eens doorheen  

En laat het pijn doen, pijn doen 

 

Maar als je naar me kijkt, dan zie je niet alleen 

Alleen een man van steen daar binnen 

Niets is wat het lijkt, dus raak niet in de war 

En vind jezelf maar in m’n mannenhart 
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Andre Hazes - Zij Gelooft In Mij 

 

ze lag te slapen, 

'k vroeg haar gisteravond 

"wacht op mij" 

misschien ben ik vanavond vroeger vrij, 

ze knikte wel van ja, 

maar zij kent mij (oh jah) 

 

nu sta ik voor je  

ik ben weer blijven hangen in de kroeg 

zo'n nacht ze weet t, heb ik nooit genoeg, 

hoe was het? 

dat was alles wat ze vroeg (wat ze vroeg) 

 

(refrein) 

want zij gelooft in mij, 

zij ziet toekomst in ons allebei, 

ze vraagt nooit maak je voor mij eens vrij, 

want ze weet, dit gaat voorbij. 

 

ik schrijf m'n eigen lied 

tot dat iemand mij ontdekt en ziet, 

dat een ieder van mijn songs geniet, 

ze vertrouwt op mij, ze gelooft in mij 

 

ik zou wachten, 

tot de tijd dat ieder mij herkent, 

en je trots kan zijn op je eigen vent, 

op straat zullen ze zeggen, die Hazes is bekend,  

 

zolang we dromen, van 't geluk 

dat ergens op ons wacht, 

dan vergeet je snel weer deze nacht 

zij vertrouwt op mij, dat is m'n kracht, 

oh m'n kracht 

 

(refrein) 

want zij gelooft in mij, 

zij ziet toekomst in ons allebei, 

zij vraagt nooit maak je voor mij eens vrij, 

want ze weet, dit gaat voorbij. 

 

ik schrijf mijn eigen lied 

tot dat iemand mij ontdekt en ziet, 

dat een ieder van mijn songs geniet, 

zij vertrouwd op mij, ze gelooft in mij 

http://www.onderwijspioniers.nl/
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Nick & Simon - Omdat jij 

 

 

Kom hier en sta eens  even stil er is iets dat ik vertellen wil 

Ik vond nooit het juiste moment om te zeggen wat jij voor me bent 

Ik wil je danken voor je steun ik weet dat ik soms op je leun 

Maar kan ik het even niet aan weet ik dat jij er voor me zal staan 

 

 

 

En ik ben al blij je stem te horen zonder jou ben ik verloren 

Zonder jou zo zonder jou 

Omdat jij zoveel vreugde brengt zing ik dit lied voor jou 

Omdat jij me jouw warmte schenkt in de kou 

Omdat jij aan mijn zijde leeft voel ik me nooit alleen 

Ik vlieg omdat jij vleugels geeft het maakt niet uit waarheen 

 

 

 

Het lijkt of de vriendschap verder gaat alsof het in de sterren staat 

Jij hoort me aan en kan zien en verstaan wat ik voel 

Maar alle woorden die ik zoek staan in geen enkel woordenboek 

Nee het is meer een gevoel ik hoop dat je weet wat ik bedoel 

 

 

 

Want ik ben al blij je stem te horen zonder jou ben ik verloren 

Zonder jou zo zonder jou 

Omdat jij zoveel vreugde brengt zing ik dit lied voor jou 

Omdat jij me jouw warmte schenkt in de ko

http://www.onderwijspioniers.nl/
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onderwijspioniers 

helpt leraren 

goede ideeën 

op school 

te realiseren 

 

http://www.onderwijspioniers.nl/

