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Dit is een plek om lief te hebben 
Toon Hermans 

Ik denk wel 's zal ik 's wat denken? 
Maar dan denk ik alles is al gedacht 
En ik denk wel 's zal ik 's wat zeggen? 
Maar dan denk ik alles is al gezegd 
En ik denk wel 's zal ik 's wat doen? 
Maar dan denk ik alles is al gedaan 
Maar als alles is gedacht en gezegd en gedaan 
Wat is dan nog de zin van je bestaan? 

't Is de liefde, de liefde, de liefde 
't Is de liefde die altijd weer zingt 't 
Is de liefde voor duizenden dingen 
Voor alles wat ons omringt 

Dit is een plek om lief te hebben 
Een plek en een land om lief te hebben 
Een land en een wereld om lief te hebben 
O er is zo veel 

Dit is een uur om lief te hebben 
Een uur en een dag om lief te hebben 
Een dag en een leven om lief te hebben 
O er is zoveel  

Daar is een kind om lief te hebben 
Een kind en een vrouw om lief te hebben 
Een vrouw met een man om lief te hebben 
O er is zoveel 

Daar is een bloem om lief te hebben 
Een bloem en een berg om lief te hebben 
Een berg en een zee om lief te hebben 
O er is zoveel 

Zonder de liefde heeft alles geen zin 
Dan ben je zo arm als de straat 
Maar bij de liefde ligt het begin 
Nooit is het te laat 
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Want dit is een plek om lief te hebben 
Een plek en een land om lief te hebben 
Een land en een wereld om lief te hebben 
O er is zo veel 

 

INTRO VAN HET KOOR 

Maar dit is een plek om lief te hebben 
Een plek en een land om lief te hebben 
Een land en een wereld om lief te hebben 
O er is zo veel 
Er is zo veel, er is zo veel 
Er is zo veel, er is zo veel 
Zoveel 
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Seizoenen van Liefde 
 
Tel je de honderden dagen 
Duizenden uren 
Tel je miljoenen seconden achter elkaar 
Tel je de honderden dagen 
duizenden uren 
Wat maakt een leven 
Hoe meet je een jaar. 
 
In dromen, in daden in nachten 
in koppen koffie 
in meters in geld 
in vrijen of strijd. 
 
nee tel niet in honderden of duizend 
niet in miljoenen 
meet in seizoenen van liefde je tijd 
 
voel in je haaaaa-ha-ha-hart 
voel in je haaaaa-ha-ha-hart 
voel in je haaaaa-ha-ha-hart 
ieder seizoen dat maakt een jaar 
een liefdesjaar 
 
SOLO: 
Nog zoveel honderden dagen 
duizenden uren 
miljoenen dingen te doen en reizen van plan 
nog zoveel honderden dagen duizenden uren 
hoe meet je de leven op 
van een vrouw of van een man? 

SOLO: 
in troost die zij vond 
in zijn tranen in nood 
in waar hij voor stond 
in de dag van haar dood 
 
kom zing nu voor vrienden het verhaal is nooit voorbij, 
dus vier het maar gedenk nu een jaar samen zij aan zij 
 
hou in je haaaaaa-ha-ha-hart 
hou in je haaaaaa-ha-ha-hart 
hou in je haaaaaa-ha-ha-hart 
 
ieder seizoen 
dat maakt een jaar 
een liefdes jaar 
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Ik kan het niet alleen 
De Dijk 

 
oeh 
b 
g 
d 
 
elke morgen 
elke middag 
elke avond 
iedere nacht 
stel dat ik er wel 
maar jij er niet was 
dan was morgen 
morgen waarschijnlijk weer zo'n dag 
 
en ik kan het niet 
b 
g 
d 
 
ik kan het niet 
ik kan het niet 
k-k-kan het niet 
ik kan het niet alleen 
 
natte ramen (oeh) 
kale muren (oeh) 
lege flessen 
lege flessen op de gang (waaaah) 
late uren, late uren 
weinig zon 
weinig zon en veel behang 
 
en ik kan het niet 
ik kan het niet 
ik kan er niet omheen 
k-k-kan het niet 
ik kan het niet alleen 
 
en ik kan het niet 
ik kan het niet 
ik kan het niet 
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ik heb het geprobeerd 
gedaan wat ik kan 
maar alles gaat verkeerd 
en ik ben ook maar een man 
en ik kan het niet alleen 
 
elke morgen (oeh) 
's middags 
's avonds 
maar vooral 's nachts (oeh) 
stel dat ik er wel (waaah) 
maar jij er niet was 
dan was morgen 
morgen waarschijnlijk weer zo'n dag 
 
en ik kan het niet 
ik kan er niet omheen 
k-k-kan het niet 
ik kan het niet alleen 
 
en ik kan het niet 
ik kan het niet 
ik kan het niet 
 
ik heb het geprobeerd 
gedaan wat ik kan 
maar alles gaat verkeerd 
en ik ben ook maar een man 
en ik kan het niet alleen 
 
oeh… 
ik kan het niet alleen! 
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Omarm me 
(Blof) 

 
Vrouwenkoor en Barbara 
Hoe ver je gaat 
Heeft met afstand niets te maken 
Hoogstens met de tijd 
 
En ik weet niet hoe het komt 
Dat ik weg wil 
Maar het treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand 
Dus hier sta ik met een uitgestoken hand 
 
  Lief, ga dan mee en omarm me 
s:  a    a    a     as    as as      b   b 
a : d    b    a     d       b  a       d   d 
 
   Omarm me, omarm me Lief, ga dan mee Omarm me 
s: b     b      b     d    b    a      a    a      a     as    as    b    b 
a: d      d      d     d    d   c#   e-d b       a      d      a    d     d 
 
   Omarm me, omarm me 
   b     b       b      d    b     a 
   d     d       d      d     d     c# 
 
En breng me nergens heen 
 
Mannenkoor en Martin 
Hoe diep je gaat 
Heeft met denken niets te maken 
Hoogstens met een wil 
 
Martin 
En het voelt alsof ik weet waar ik heenga 
Het leidt me in het donker 
En het spot met mijn verstand 
Hier sta ik met mijn uitgestoken hand 
 
Lief, ga dan mee en omarm me 
sopranen zelfde als eerste refrein 

alten nemen melodie over 
tenoren nemen altpartij over 
 
Omarm me, omarm me 
Lief, ga dan mee en omarm me 
Omarm me, omarm me 
En breng me nergens heen 
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Aaaah…. (3x) 
s: b——————— a————————— 
a:          g—————e—————————- 
t:                  f#     d c# 
 
Martin/Barbara 
Lief, ga dan mee 
Omarm mijn lijf en leden 
Omarm mijn waanideeën 
Omarm me, omarm me 
 
Lief, ga dan mee 
a a a as 
melodie 
d b a d 
 
Omarm heel mijn verleden 
as b————————- 
melodie 
d         d     b——————— 
 
Omarm mijn zeven zeeën 
b—————————— 
melodie 
d         d     b——————- 
Omarm me, omarm me 
b———————-a 
melodie 
d       d      d   d   d c  # 
 
En breng me nergens heen 
 
Allen unisono 
Hoe recht je staat 
Heeft met zwaarte niets te maken 
Hoogstens met de wind 
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Mag ik dan bij jou  
(Claudia de Breij) 

 
Aaahhhtje 
g————————    a————————— 
e————————    f—————————- 
d————c—b———d————————— 
 
Mag ik dan bij jou? 
c     c     c   c   b 
e     e     e   e   d 
c     g     g   a   g 
 
Als de oorlog komt, 
En als ik dan moet schuilen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, 
Waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
Wat ik nooit geweest ben, 
 
Mag ik dan bij jou? 
c     c     c   c   b 
e     e     e   e   d 
c     g     g   a   g 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
        Bij jou schuilen 
        c      c     d     b 
        g      g     g      e 
        e      e     d     d 
 
Als het nergens anders kan? 
b      b      b      a     a   a      a   
g      g      g   f-e       f    e      d (melodie) 
d     d       c   c        c    c    c 
 
En als ik moet huilen, 
g     g      c  b      b     a 
g     g      g   g      g     e 
d     d      d   d     d     c 
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Droog jij m’n tranen dan? 
c          c   c     c   c    b 
g           g   g        g    g   g 
e          e   d       d    c    d (melodie) 

Want als ik bij jou mag, 
        als ik bij jou mag 
        c      c     d     b 
        g      g     g      e 
        e      e     d     d 
 
Mag jij altijd bij mij. 
b      b  a   a   a    a 
g      g  f-e  f    e    d (melodie) 
c———————— 
 
Kom wanneer je wilt, 
unisono 
 
k hou een kamer voor je vrij. 
c    c    c     c   c   c       c    b 
g———————————— 
e     e   e    e   d   d        c   d (melodie) 
 
Als het onweer komt, 
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt, 
En ’t is mij te donker, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Als de lente komt, 
En als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt, 
En ik weet het zeker, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij 
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Als het einde komt, 
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt, 
En als ik dan alleen ben, 
Mag ik dan bij jou? 

  



Programma 4MG Barneveld - Seizoenen van Liefde 2016 

 

Pagina | 13  
 

Medley 
A. Anders Anders.. 
 
Djamna, djamna, we 
g   g        g g             g-f 
es es       es es       es-d 
c c          c c             c-b 
 
Djamna, djamna, we 
as as as as as-g 
f   f    f    f    f-es 
d  d    d    d   d-c 
 
Djamna, djamna, we-------------------- (2x) 
bes bes bes bes c bes as g   f   g 
g    g     g    g     as g    f   es d es 
es  es  es  es    f    es   d  c   b  c 
 
joh-- joh--joh--joh 
g       f      g     f 
es    d      es   d 
c      b      c     b 
 
joh-- joh--joh--joh 
g       f      g     f 
es    d      es   d 
c      b      c     b 
 
Je bent mooi, niet mooier, je bent anders mooi 
Je bent lief, niet liever, je bent anders lief 
Je bent zacht, niet zachter, je bent anders zacht 
Je bent wijs, niet wijzer, je bent anders 
mooi, lief, zacht, weet 
 
'k hou van jou k hou van jou 'k hou van jou anders 
+ djamna enz.. 
 
B. Stil in mij 
 
Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en houd me stevig vast 
Al die gezichten, bekend maar beleefd of ik een vreemde was 
Vanavond, toont het leven zijn ware gezicht 
 
Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen ik heb het koud gehad 
We moeten winnen, de schijn is gemeen en wordt van ons verwacht 
Vanavond, toont de liefde haar ware gezicht 
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En het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door 
En het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor 
Het is zo stil in mij 
 
Zo stil in mij, zo stil… (stilte) 
 
(intro) 
Suzanne neemt je mee, 
naar een bank aan het water, 
je onthoudt waar ze naar kijkt, 
als herinnering voor later 
en het zonlicht lijkt wel honing, 
waaraan kinderen zich te goed doen 
en het grasveld ligt bezaaid met wat de 
mensen zoal weg doen, 
in de goot liggen de helden, 
met een glimlach op de lippen 
en de meeuwen in de lucht, 
lijken net verdwaalde stippen, 
als Suzanne je lachend aankijkt 
en je wilt wel met haar meegaan, 
samen naar de overkant 
en je moet haar wel vertrouwen, 
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand. 
 
Liefde van Later 
 
Als liefde zoveel jaar kan duren 
Dan moet het echt wel liefde zijn 
Ondanks de vele kille uren 
De domme fouten en de pijn 
Heel deze kamer om ons heen 
Waar ons bed steeds heeft gestaan 
Draagt sporen van een fel verleden 
Die wilde hartstocht lijkt nu heen 
De zwoele razernij vergaan 
De wapens waar we toen mee streden (modulatie) 
 
Ik hou van jou                                                       ( koor: Ik hou van jou… 3x ) 
Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou 
Langs zon en maan tot aan het ochtendblauw 
Ik hou nog steeds van jou 
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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 licht van hoop en twijfel in je ogen 
en ik ken je diepste angst 
 
Want je kunt niet zeker weten 
En alles gaat voorbij 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
in jou en mij 
 
Want je kunt niet zeker weten 
En alles gaat voorbij 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, 
in jou en mij 
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Oude doos liedjes deel 1 
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Wereld zonder jou (Medley) 
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Twee mannen zo stil 
 

(Stef Bos) Twee mannen zo stil 
(Stef Bos) Hand in hand 
(Stef Bos) Op een begrafenis 
(Stef Bos) Van een vriend 
(Frank Boeijen) Geef een zakdoek 
(Frank Boeijen) Vertel het niemand 
(Frank Boeijen) Een stuwmeer van tranen 
(Frank Boeijen) Verdringt de tijd 
 
(Stef Bos) Wat is verdriet? 
(Frank Boeijen) Is het een vijand of een vriend? 
(Stef en Frank) Kom laten we gaan dansen 
(Stef Bos) Tot het niet meer gaat 
(Stef en Frank) Tot de dageraad 
 
(Frank Boeijen) Twee mannen zo stil 
(Frank Boeijen) Hand in hand 
(Frank Boeijen) Nemen afscheid 
(Frank Boeijen) Van een vriend 
(Stef Bos) Ze bestormen de hemel 
(Stef Bos) Ze verdwijnen in de nacht 
(Stef Bos) Ze vluchten en ze drinken 
(Stef Bos) Ze lachen om de onmacht 
 
(Frank Boeijen) Wat is verdriet? 
(Stef Bos) Is het een vijand of een vriend? 
(Stef en Frank) Kom laten we gaan dansen 
(Frank Boeijen) Tot het niet meer gaat 
(Stef en Frank) Tot de dageraad 
 
(Stef en Frank) Wat is verdriet? 
(Stef en Frank) Is het een vijand of een vriend? 
(Stef en Frank) Kom laten we gaan dansen 
(Frank Boeijen) Tot het niet meer gaat 
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(Stef en Frank) Wat is verdriet? 
(Stef en Frank) Is het een vijand of een vriend? 
(Stef en Frank) Kom laten we gaan dansen 
(Stef en Frank) Kom laten we gaan dansen 
(Stef en Frank) Kom laten we gaan dansen 
(Frank Boeijen) Tot het niet meer gaat 
(Stef Bos) Tot de dageraad 
 
(Stef en Frank) Twee mannen zo stil.. 
(Stef Bos) Twee mannen zo stil 
(Frank Boeijen) Twee mannen zo stil   
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Alleen in Amstelveen 
(Robert Long) 

Ze is al oud, ze woont alleen 
En er is niemand die in het weekend op bezoek komt 
Haar zoon niet meer, haar dochter niet 
Het lijkt of de eenzaamheid uit elke hoek komt 
Nooit eens een kaart, nooit meer een brief 
Nooit eens een stem die zegt: wat vind ik je toch lief 
Ze heeft een flat in Amstelveen 
De stilte fluistert om haar heen 
Arm is ze niet, maar ze is moederziel alleen 
 
De telefoon rinkelt niet meer 
Ze zou niet weten wie ze nog zou moeten bellen 
Haar man is dood al achttien jaar 
Er is geen mensen die haar nog iets heeft te vertellen 
Nooit een gesprek, nooit meer een lach 
Ze kijkt tv een groot deel van de dag 
Ze is niet meer zo goed ter been 
De dagen rijgen zich aan een 
Arm is ze niet, maar zo verschrikkelijk alleen 
 
Haar haar is grijs, haar blik is dof 
Ze strompelt langzaam van de keuken naar de suite 
Ze drinkt haar thee voor de tv 
Geen kleinkind kwam er ooit bij oma op visite 
Eens in de maand de pedicure 
Maar die is ook al weer vertrokken na een uur 
Die oude vrouw in Amstelveen 
Wat kan ze doen, waar moet ze heen 
Arm is ze niet, maar wel alleen, verdomd alleen 
 
En dat is logisch want het was altijd een takkewijf 
Zo hard en koud en ongevoelig als beton 
Zo'n kijk maar uit want anders zet ze je te kakken wijf 
Die haar echtgenoot kleineerde 
En haar kinderen frustreerde 
En de boel tiranniseerde waar ze kon 
Zo'n wijf dat elke week wel vier keer bij de kapper zat 
En die haar kinderen naar kostschool had gestuurd 
Die voor een ander nooit de allerminste aandacht had 
Die iedereen manipuleerde Personeel bespioneerde 
Oh die teef tiranniseerde heel de buurt 
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En nu is ze aan het einde van haar leven 
Opgebrand en uitgeluld 
Eigen schuld, dikke bult 
Want het is altijd een takkewijf gebleven  



Programma 4MG Barneveld - Seizoenen van Liefde 2016 

 

Pagina | 22  
 

Nog een glas Wodka 
(Stef Bos) 

 
Nog een glas wodka 
Iets warms voor mijn hart 
Nog een glas wodka 
Dan gaan we dansen op de grote markt 
 
Nog een glas wodka 
Het wordt al helder m'n hoofd 
Nog even en ik zie alles 
Waar ik nooit in heb geloofd 
 
Nog een glas wodka 
En jij bent de mooiste vrouw 
Ik heb nog een glas nodig om te zeggen 
Dat ik van je hou 
 
refr.: 
Ik hou van jou, ik hou van jou 
a    as     as    as  as  a   a      a 
e     e      e     e    e    e  e    e 
c    b        b    b    b    c    c    c 

Ik weet niet wat ik zeg 
a   as      as     as  as as 
e    e        e      e   e  e 
c    b       b      b     b   b 
 
Maar ik hou van jou 
as      as   a     a     a 
e        e    e     e     e 
b        b    c     c      c 
 
Ik weet dat ik dit lieg 
a      a     a     a   a    a 
e     f      f      f    f     f 
c    c      c     c   c    c 
 
Dat ik alles mooier zie 
a       a     a   a     a     a    
f       f      f    f      f       f 
c     c      c   c    c      c 
 
Maar ik hou van jou, ik hou van jou 
a         a    b     b    b    b   c     b     b 
f        f       g       g    g    g  a      g     g 
c      c       d      d   d    d   e    d    d 
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Nog een glas wodka 
a        a      a       a 
e        e      e       e 
c         c     c       c 
 
Jij wordt mooier met elk glas 
Jij bent een ander dan degene 
Die je daarnet nog was 
 
Nog een glas wodka 
a        a      a       a 
e        e      e       e 
c         c     c       c 
 
Olie op het vuur 
De mooiste dingen kosten weinig 
Liefde is niet duur 
 
Nog een glas wodka 
a        a      a       a 
e        e      e       e 
c         c     c       c 
 
Ik heb iemand nodig 
as as     as   a    b 
e    e      e     e   e 
d    d      d     d    d 
 
Nog een glas wodka 
a       a      a        a 
e       f      f         f 
c       c     c       c 
 
Wat ik zeg dat mag je nooit geloven 
a        a     g   g   g      g    g     g      g 
f        f        e  e  e       e    e   e      e 
c       c     c   c   c    c     c     c      c 
 
refr.(2x) 
 
instrumentaal 
 
Nog een glas wodka (echo: een glas wodka - een glas wodka 2 x) 
                                                 a      a         a      as    as     as 
                                                 e     e         e      e       e      e 
                                                  c     c         c     b       b      b 
 
Want als ik in de spiegel kijk 
Zie ik altijd iemand 
Die ik niet wil zijn 
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Nog een glas wodka 
Alle liedjes hebben het zelfde refrein 
Als je wilt zal ik het schreeuwen 
Vannacht, hier, midden op het plein 
 
refr.(2x) 
 
Nog een glas wodka 
Nog een glas wodka 
 
Ik hou van jou 
a———— 
f———— 
c———— 
Ik hou van jou 
a—————- 
f—————- 
c—————- 

Ik hou hou hou hou hou van jou 
a      b     b       b      b     b    b      b 
f       g     g       g       g     g    g      g 
c      d    d       d       d     d    d     d 
 
Nog een glas wodka! 
b         b       b            c 
g         g        g            a 
d         d       d            e 
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PAUZE 
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De lucht zit nog vol dagen 
 
Ik ben het zat 
Ik heb te lang getreuzeld 
Veel te lang veel te weinig gedaan 
Altijd maar ja maar 
Altijd ach laat maar 
Het is duidelijk 
Dit moet zijn gedaan 
 
Want de lucht zit nog vol dagen 
Dagen van al, dagen van later 
En dagen die gisteren kunnen dragen 
Ja de lucht zit nog vol dagen 
 
Ik zat te lang om een antwoord verlegen 
Zonder dat ‘k wist wat de vraag ook weer was 
Kan het niet harder 
Kan het niet mooier 
Kan het niet vlugger 
Kan ik er vanaf 
 
Want de lucht die zit nog vol dagen 
Dagen van al, dagen van later 
En dagen die gisteren kunnen dragen 
Ja de lucht zit nog vol dagen 
 
En dan de mensen, je hebt ze in soorten 
de ene z’n leven ligt altijd in de zon 
maar bij een ander wil het niet vlotten 
hij geeft het al op voordat ie begon 
 
Maar ik ken mensen die bergen verzetten 
En die geven niet op, nee ze gaan nog een keer! 
Soms tegen beter weten in 
Altijd proberen ze het weer 
 
Want de lucht die zit nog vol dagen 
Dagen van al, dagen van later 
En dagen die gisteren kunnen dragen 
Ja de lucht zit nog vol dagen 
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Ik heb je lief 
(Paul de Leeuw) 

'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  
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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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Doe maar Medley 
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Jaloezie 
 (Frans Elhart /Adele Bloemendaal) 

 
Ik moet mezelf leren 
Jou vrij te laten 
Ondanks de piraten 
En kapers op de kust 
Ik moet mezelf leren 
Je te respecteren 
En erop vertrouwen 
Dat je nooit een ander kust 
 
En mezelf genezen 
Van mijn jaloezie 
En mezelf genezen 
Van de utopie 
Van het altijd en eeuwig 
Hand in hand samenzijn 
Het eeuwig samenzijn 
 
Ik moet mezelf leren 
Met vallen en opstaan 
Ik moet mezelf leren 
Dat je’n eigen leven hebt 
Ik moet mezelf vertellen 
En het ook onthouden 
Dat ik op je kan bouwen 
En niets te vrezen heb 
 
En mezelf genezen 
Van mijn jaloezie 
En mezelf genezen 
Van de utopie 
Van het altijd en eeuwig 
Hand in hand samenzijn 
Het eeuwig samenzijn 
 
Ik moet mezelf leren 
Je niet te willen binden 
Te houden van je vrinden 
Die houden ook van jou 
Ik moet mezelf leren 
Je niet te controleren 
Je te laten blijken 
Dat ik je vertrouw 
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En mezelf genezen 
Van mijn jaloezie 
En mezelf genezen 
Van de utopie 
Van het altijd en eeuwig 
Hand in hand samenzijn 
Het eeuwig samenzijn 
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De verzoening 
 (Frank Boeijen) 

 
Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd, 
naar het licht op zoek naar het donker. 
Verlangen naar verlangen, uit dat harnas van spijt, 
jaloezie en belangen. 
Onderweg spuwden stuurlui aan wal hun gal, 
ze hebben nooit iets bereikt, ik bleef eigenwijs. 
 
En toen, toen zag ik jou, 
je bent zoveel voor me geweest, 
een moeder, een dochter, de mooiste vrouw. 
Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet, 
won mijn twijfel van ons geluk maar vanavond ben ik hier terug, 
en ik vraag je... 
 
Heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief. 
Bemin mij, bevrijd mij van het duister in mijn hoofd, 
mijn straat loopt hier dood. 
 
Wat achtervolgde mij hier naar toe, 
was het de prijs van de roem, 
of het verlangen voor een nacht iemand te vertrouwen. 
Of was het die hyena, die jakhals, die wacht tot ik neerval 
en waarvan ik dacht dat het een vriend was. 
 
Maar zijn wij samen niet sterker dan alles wat mij bedreigt, 
ik sta klaar voor de strijd, met als wapen de waarheid, 
en dat is 
 
Heb me lief, heb me lief, heb dit lichaam lief. 
Bemin mij, bevrijd mij van dat gevoel van schuld, 
verraad mij met een kus 
 
Heb me lief, heb me lief, 
ik weet meer vragen kan ik niet. 
Wij verzoenen ons vannacht, 
bemin mij, 
streel mij, 
heel mij, 
heb me lief 
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Het is over 
Barbara 
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Liedjes uit de oude doos Deel 2 
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Als je overmorgen oud bent 
(Jules de Corte) 

Als je overmorgen oud bent  
Wie zal er dan bij je blijven 
Om je pijntjes weg te wrijven 
En je zorgjes weg te doen 
En niet al te erg te kijven 
Als je weer praat over toen 
 
Oehh... 
G ---- F# G -- E ---     F#-G   G -F#- E--- 
E----- D  E  - B                                         E- ES- B------ 
B----- A B--  E            F#-G   B  A    G— 
 
alten/sopranen (melodie):  
Als je overmorgen oud bent 
Wie zal je dan moed inspreken  
En wie helpt je oversteken  
Als het niet alleen meer gaat 
allen: 
En wie zal de stilte breken 
B  B     C   C   E E   A    A (melodie) 
D  D    C   C   E  E  E    E 
B  B     C   C  C  C  C    C 
 
Die als ijs rondom je staat  
G   F#   G   E   F#  B   B 
E   E     E    E  E    B   B 
C   C     B    G  A   B    B 
 
AAAAH... 
G ---- F# G -- E ---     F#-G   G -F#- E--- 
E----- D  E  - B                                         E- ES- B------ 
B----- A B--  E            F#-G   B  A    G— 
 
Mannen (melodie) 
Als je overmorgen oud bent 
Wie zal dan je bed opmaken 
En wie doet je kleine zaken 
En wie zorgt er voor je brood 
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Driestemmig als tweede couplet 
En wie zal er bij je waken 
Op de avond voor je dood 
Als je overmorgen oud bent  
Zo oud dat je oren tuiten  
Wie zal je neus dan snuiten  
En wie helpt je op te staan 
En wie zal je ogen sluiten  
Als ze niet vanzelf dichtgaan 
 
OEH 
G ---- F# G -- E ---  - - - - - - - - - - - - - - 
E----- D  E  - B ------ C#—  
B----- A B--  E - - - - - - - - - - - - - - 
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Dit is mijn lijf 
 
Wanneer ik voor de spiegel zit 
Dan denk ik: wat is dit? 
Is dit nou mijn lijf? 
Wie is die vrouw in 't spiegelglas? 
Dit is niet wat het was 
Is dit nou mijn lijf? 
 
De jaren zijn voorbij gegaan 
Ik zie mezelf staan 
Is dit nou mijn lijf? 
Maar het mag wel eens een keer gezegd 
Zo lang ik niet ben afgelegd 
Is het mijn lijf 
 
Dit is mijn lijf 
Ik zou niet om een ander willen vragen 
ik heb er al die jaren mee gedaan 
'k Zie me staan, 'k zie me staan 
 
Dit is mijn lijf 
Ik heb het heel mijn leven mee gedragen 
Ik ben gevallen en ben opgestaan 
Laat het gaan, laat het gaan 
 
Ooit vond je mij de mooiste vrouw 
En zwoer je eeuwig trouw 
Aan mij en mijn lijf 
Nou hoor ik dat het over is 
ineens is alles mis 
Met mij en mijn lijf 
 
Ik heb geleefd; het is te zien 
En iets te veel misschien 
Maar dit is mijn lijf 
Het mag dan wel wat ouder zijn 
ik ben trots op iedere lijn 
Op mij en mijn lijf 
 
Dit is mijn lijf 
Het heeft me heel dit leven door gedragen 
Ik heb er al die jaren mee gedaan 
Zie me staan, zie me staan 
 
Dit is mijn lijf 
Dit is mijn lijf 
Dit is mijn lijf 
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God dank voor het platteland 
(Thank God I’m a country boy) 
 
mannen melodie: 
Met leven als boer haal je zelden de krant 
Je doet het op je klompen en je doet het met de hand 
Met boerenbedrog of boerenverstand 
Goddank voor het platteland 
 
vrouwen melodie: 
Het leven gaat z’n gang en dan gaat het leven goed 
We voeden een gezin op en we werken voor de poet 
En als we iets niet mogen nou dan doe je hoe het moet 
Goddank voor het platteland 
 
Man, ik heb er mijn troel en ik heb er m’n trekker 
A        a   as   as as    as    as    as a    a    a     f# e 
e——————————————————-d  c# 
tenoren melodie (c#) 
 
Hou m’n hond bij het hek en de haan is m’n wekker 
idem 
 
Leven in de luwte is een leven lang lekker 
e    e    e   e    a  a    a   a      c#     c#      d 
c# —————e————— as     as       a 
Goddank voor het platteland 
allen melodie 
 
Is het werk gedaan en de zon gaat omlaag 
Dan pak ik mijn fiedel of de zingende zaag 
Maar de kinderschaar slaapt zodat ik me gedraag 
Goddank voor het platteland 
Ik speelde nog het liefste van de zon tot de maan 
Maar mijn god en m’n liefste, nee die doe je dat niet aan 
Dus ik fiedel als ik kan, maar laat ‘m hele dagen staan 
Goddank voor het platteland 
 
Man, ik heb er mijn troel en ik heb er m’n trekker 
Hou m’n hond bij het hek en de haan is m’n wekker 
En leven in de luwte is een leven lang lekker 
Goddank voor het platteland 
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Kom dan bij mij - Brigitte Kaandorp 
 
als het zwaar word om je hart 
als de tranen bijna stromen 
als de wanhoop aan je trekt 
as   as   as    as   as  as   g 
as   as    as   as   as  as    c 
as   as    as   as   as  as    c 
 
met een brok in je keel en een knoop in je maag 
g       g    f        f  f   es   es  es   f         f   f      f  — 
c        c    as  as  as  es   es  es   c#   c#   c# c#—  
c         c   as   as    as es   es  es c#  c#   c    bes— 
 
(koor: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah…..)                     dan moet je komen 
         f      g    as- as———            as———— g     es———————- 
         c#  es    f     es———             f————es     c#————c    c—- 
         bes c   c#      c                        bes————   bes bes bes bes as 
 
als het zwaar word om je hart 
en je weet niet wat het is 
 
dan moet je komen 
 
als de herfst je overvalt 
als de zomer is verdwenen 
als de angst je overmant 
met een brok in je keel en een knoop in je maag 
als de hefst je overvalt 
en je weet niet wat je moet 
dan moet je komen 
 
ik geef je een glas wijn 
es  es es es  es     g 
c      c  c    c   c      es 
c————————— 
 
en een zakdoek om te snuiten 
g    g     as as       g   f     f    es 
es   es  f    f        es   d   d      c 
c————————————-g 
 
ik draai een mooie plaat 
es  es es es  es     g 
c      c  c    c   c      es 
c————————— 
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en de kachel gaat op tien 
g    g    a    a     g   f    f 
es   es  f     f      es  d  c 
c—————————-a 
 
ik leg je op de bank 
e   e e   e    e   as 
c    b b   b    b    e 
b———————— 
 
onder een warme deken 
e———————- as—- 
b   b    b    b   b     e   e 
b—————————— 
 
de gordijnen zal ik sluiten 
as———————   g    g 
e    e   bes   bes bes es es 
bes——————————- 
 
en binnen maak ik licht 
g    as   as   as    as   g 
 
es   f     f      es      d   es 
bes————————— 
 
en we gaan nog niet naar buiten 
en we drinken en we wachten 
en we wachten en we drinken 
en we drinken en we wachten 
tot het voorbij is 

Koor: KOM BIJ ME, DICHT BIJ ME 
          as       bes   c   as      bes   c 
          es        f      as  es        f      as 
        c           c#     es   c         c#   es 
 
KOM BIJ ME 
c     bes  bes 
  as  as    f# 
 es es     c# 

 
als het koud is in je ziel 
als je moeder is begraven 
als je bang bent voor de nacht 
met een brok in je keel en een knoop in je maag 
als het koud is in je ziel 
en je weet niet wat te doen 
kom dan bij mij (unisono) 
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Zing, Vecht, Huil, Bid 
 
Zing, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder... 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 


