
 Stoomcursus Nederlands - Muziek! | p. �1

Muziek! 

BBS-Hannah-Arendt-Playlist 2021 

De playlist met videoclips vind je hier:


http://www.trifolia.nl/?page_id=732


Verleden Tijd - Frenna & Lil Kleine	 2

Ik haat je - Goldband	 3

Hoe Het Danst - Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle	 4

Parijs - Kenny B	 5

Ze Huilt Maar Ze Lacht - Maan	 6

Reünie - Snelle	 7

Diamant - Nielson	 9

Dat ik je mis - Maaike Ouboter	 10

Menak Wla Meni - Inez	 11

Mag ik dan bij jou? - Claudia de Breij	 12

Laat me - Sven Ratzke & Band	 13

http://www.trifolia.nl/?page_id=732
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Verleden Tijd - Frenna & Lil Kleine 
Je kent mijn stem niet

Wie ik ben is wie je nu ziet

Wil je dansen met illusies

Ben niet de oude

Ben je verder dan het heden?

Wil je terug naar het verleden, zegt je dat iets?


Ey ey ey ey

Het is al lang verleden tijd (ey, eey)

Dat ik nog werkte met m'n hart

Dat je heel de wereld voor mij was

Het zit nog veelste diep in mij (ey, eey)

Ik liet je spelen met m'n hart

En nu gebruik ik 'm nooit meer

Nooit meer, nooit meer


De straten lijken te huilen

De bitches maken geluiden

Je doet de deur dicht

Ik zag jou als mijn wifey

Maar jij deed niet als m'n wifey

Ik begrijp niet


Ey ey ey ey

Het is al lang verleden tijd (ey, eey)

Dat ik nog werkte met m'n hart

Dat je heel de wereld voor mij was

Het zit nog veelste diep in mij (ey, eey)

Ik liet je spelen met m'n hart

En nu gebruik ik 'm nooit meer

Nooit meer, nooit meer


Lieve schat pak je rust en laat me effe zitten naast je

Een goed gesprek, wacht laat me effe drinken halen

Al die goede dagen lijken alsof ze gister waren

Zomer- en winterdagen, ik mis die dagen

Echt, het is niet alles wat het lijkt

Mijn emoties zet ik om in agressiviteit

En nu wil ik dat je blijft, blijft


Het is al lang verleden tijd (ey, eey)

Dat ik nog werkte met m'n hart

Dat je heel de wereld voor mij was

Het zit nog veelste diep in mij (ey, eey)

Ik liet je spelen met m'n hart

En nu gebruik ik 'm nooit meer

Nooit meer, nooit meer 

Ey ey ey, kan niet meer in een relatie

We houden van maar dat gaat niet

Ik heb de trauma

Ey, ey, ey, ik hecht niet meer ik wil spatie

Schat beter noem je m'n naam niet

Toch wil ik je graag zien


Ey ey ey ey

Het is al lang verleden tijd (ey eey)

Dat ik nog werkte met m'n hart

Dat je heel de wereld voor mij was

Het zit nog veelste diep in mij (ey, eey)

Ik liet je spelen met m'n hart

En nu gebruik ik 'm nooit meer

Nooit meer, nooit meer

Ey, ey ey ey, ey, ey ey ey

Ey, ey ey ey, ey, ey ey ey

Ey, ey ey ey, ey, ey ey ey

Ey, ey ey ey

Ey, yeah, eya


(Eine Bearbeitung von “Onderweg” von 
Abel.)


https://www.youtube.com/watch?
v=x4sMrc0p70k


https://www.youtube.com/watch?v=x4sMrc0p70k
https://www.youtube.com/watch?v=x4sMrc0p70k
https://www.youtube.com/watch?v=x4sMrc0p70k
https://www.youtube.com/watch?v=x4sMrc0p70k
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Ik haat je - Goldband 
Het lukt me niet om jou te haten

Ook al maak je alles stuk

Je haalt ‘t bloed onder mn nagels vandaan

Maar ik mag spreken van geluk


Ik haat je (ik haat je)

Maar ik wil niet alleen zijn (wil niet alleen zijn)

Ik haat je (haat je)

Mmm, maar ik kan niet alleen zijn (ik kan niet alleen zijn)


Ik haat je donkerblauwe ogen 

Ik weet niet wat ik met je moet, nee nee

Ik haat het hoe je soms liefkozend

Zegt, “schatje alles komt toch goed?” (alles komt toch goed)


Ik haat je (ik haat je)

Maar ik wil niet alleen zijn (wil niet alleen zijn)

Ik haat je (ik haat je)

Oh, maar ik kan niet alleen zijn (ik kan niet alleen zijn)


Ze kwam langzaam dichterbij

En fluisterde zachtjes in m'n oor

Hou je nog een beetje van me?

En ik zei;


Van hier tot aan de maan en terug

Van hier tot aan de maan en terug

Van hier tot aan de maan en terug

En terug (en terug en terug)


Ik haat je (haat je)

Maar ik wil niet alleen zijn (wil niet alleen zijn)

Oh van hier tot aan de maan en terug

Ik haat je (haat je)

Maar ik kan niet alleen zijn


Ik hou van jou


https://www.youtube.com/watch?v=2UJGVRZk0u4


https://www.youtube.com/watch?v=2UJGVRZk0u4
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Hoe Het Danst - Marco Borsato, 
Armin van Buuren, Davina 
Michelle 
Sleutels vast, de deurknop heb ik in m'n hand

Maar ik twijfel of ik nog wel echt naar binnen kan

Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan

'k Heb je hart zo lang niet open meer zien staan


Wil je weten hoe het danst zonder mij?

Misschien heb je meer balans zonder mij

Als het moet zet ik een stapje opzij

Als het beter, als dat beter is


Heeft het leven dan meer glans zonder mij?

Krijgt de liefde weer een kans zonder mij?

Als dat echt zo is dan laat ik je vrij

Als het beter, als dat beter is

Wil niet zeggen dat ik jou niet mis


De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht

Al staat wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht, oh

Ik kan niet met je praten dus ik hou me stil

Maar het voelt of je voor mij niet vechten wil


Wil je weten hoe het danst zonder mij?

Misschien heb je meer balans zonder mij

Als het moet zet ik een stapje opzij

Als dat beter, als dat beter is


Heeft het leven dan meer glans zonder mij?

Krijgt de liefde weer een kans zonder mij?

Als dat echt zo is dan laat ik je vrij

Als het beter, als dat beter is

Wil niet zeggen dat ik jou niet mis


Ga maar kijken hoe het danst

Ga maar kijken hoe het danst

Het is niet dat ik niet wil

Maar heel de weg lijk ik vergeten

Zou niet weten welke richting

Welke weg nog leidt naar jou


Sleutels vast, de deurknop heb ik in m'n hand


https://www.youtube.com/watch?v=siHVxNhuz-s


Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou

Ook al mis ik de balans zonder jou

Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou

Als het beter, als dat beter is


Ga maar kijken hoe het danst zonder mij

Geef de liefde weer een kans zonder mij

Als het moet zet ik een stapje opzij

Als het beter, als het beter is


Ga maar kijken hoe het danst

Ga maar kijken hoe het danst

Wil je weten hoe het danst zonder mij?

Misschien heb je meer balans zonder mij

Als het moet zet ik een stapje opzij

Als het beter, als dat beter is


Wil niet zeggen dat ik jou niet mis

https://www.youtube.com/watch?v=siHVxNhuz-s
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Parijs - Kenny B 
Frisse morgen in Parijs. 

Gewoon mijn business. 

Ik zie de meest mooie Française op d'r bung hoge hakken,

en ik weet niet wat ik zeggen moet. 

Ik zeg: bonjour mon amour, mademoiselle tu est très belle. 

En zij zegt: Je suis Néerlandais. Je parle un petit peu français.


En ik zei: 

Praat Nederlands met me. 

Even Nederlands met me. 

Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken

Naar de Champs-Élysées en naar de Notre Dame en naar de Seine. 

En daarna samen op La Tour Eiffel.


En ik voelde dat het goed zat. Ik zag haar zo verlegen lachen. 

Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. 

Ze leek een mix van Doutzen, Edsilia en Anouk. 

Er gebeurde iets met mij,

toen zij zei: Je suis Néerlandais. Je parle un petit peu français.


En ik zei: 

Praat Nederlands met me. 

Even Nederlands met me. 

Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken

Naar de Champs-Élysées en naar de Notre Dame en naar de Seine. 

En daarna samen op La Tour Eiffel.

En dan nog een woordje Frans: Je t'aime! (6x)


Praat Nederlands met me. 

Even Nederlands met me. 

Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken

Naar de Champs-Élysées en naar de Notre Dame en naar de Seine. 

En daarna samen landen op Schiphol.


https://www.youtube.com/watch?v=jlHZ_Z8sUMs


https://www.youtube.com/watch?v=jlHZ_Z8sUMs
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Ze Huilt Maar Ze Lacht - Maan 
Ze zit hier alleen in de trein

En ze duikt in haar jas

Ze kijkt uit het raam

En ze vraagt zich af

Hoe zou het voelen jezelf te zijn

Want soms doet het pijn

maar ze huilt maar ze lacht

ze huilt maar ze lacht

Ze loopt door een wereld niet aardig voelt

Onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altjid zegt

Want nooit gaat het slecht

Altijd oke en ze lult met ze mee

En ze lacht

Ze huilt maar ze lacht

En nu, ze laat het los

En nu, ze laat het los

Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad

En ze kijkt in het raam ziet een ander d'r staan

En ze weet wie het is

maar ze wil haar niet zijn

En ze gaat door met de schijn

En ze lacht

Ze huilt maar ze lacht

Want als ze morgen besluit niet te schuilen

Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen

Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen

Nog steeds van haar houden

Als ze huilt

Als ze huilt en niet lacht

En nu, ze laat het los

En nu, ze laat het los

Ze laat het los

Ze laat het los

Ooh

Ze laat het los

Ik zit hier alleen in de trein

En ik duik in mijn jas

En kijk uit het raam

En ik vraag me af

Hoe zou het voelen mezelf te zijn

Want soms doet het pijn als ik huil

Maar ik lach


https://www.youtube.com/watch?v=j-HkuKxTYEU


https://www.youtube.com/watch?v=j-HkuKxTYEU
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Reünie - Snelle 
Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af

Ik niet, ik wil meer, ik zat achter in de klas

Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis

Ik heb honderden ideeën en die moeten dr uit

Ey lippie, heb je haast, ga je lekker jongen?

Je wil toch rapper worden, rap eens voor me

Gewoon negeren niet kijken, want ik kan lachen als laatst

En ik kan niet laten blijken dat wat ze zeggen me raakt

Maar ik ben ook niet van steen

Misschien Oost-Indisch doof

En soms spook je nog steeds door mijn hoofd


Dus


Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren

En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie

Dus bedankt voor die vlam want die brandt weer als nooit tevoren

En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie

Misschien schil ik wel een appel op de reünie

Maar we zijn allebei volwassen op de reünie

Dus nu schudden we de hand op de reünie

Man, ik kan niet wachten op de reünie


Mmm, mmm


En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet

Ik ben nu de man op de reünie

Dames en heren, ben er weer, vier shows, een nacht

Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last

Aan het wachten op een taxi en dan plankgas naar huis

Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist

En ja, ik had haast, ik had werk, jongens

Ik had het kunnen voorspellen voor je

En ik zet alles op alles en zie me lachen als laatst

Maar ik kan niet ontkennen dat wat ze zeggen me raakt

Maar ik ben ook niet van steen

Misschien Oost-Indisch doof

En soms spook je nog steeds door mijn hoofd


Dus


Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren

En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie

Dus bedankt voor die vlam want die brandt weer als nooit tevoren
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Reünie - Snelle (vervolg) 
En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie

Ja, natuurlijk ben je voor de reünie

Misschien schil ik wel een appel op de reünie

Maar we zijn allebei volwassen op de reünie

Dus nu schudden we de hand op de reünie

Man, ik kan niet wachten op de reünie


Mmm, mmm


En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet

Ik ben nu de man op de reünie

Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren

En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie

Dus bedankt voor die vlam want die brandt weer als nooit tevoren

En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet

Ja, natuurlijk ben je bang voor de reünie


https://www.youtube.com/watch?v=MlCEMOUDfEE


https://www.youtube.com/watch?v=MlCEMOUDfEE
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Diamant - Nielson 
Je handen zijn warm, je lippen zijn zacht, je adem is heet, oh

Ik ken je al lang maar we zijn hier nooit eerder geweest, oh

Ik heb naar je verlangd, ik heb je gedroomd

Terwijl ik had geen idee dat jouw hart in hetzelfde ritme klopt


Kan ik nog naar buiten met je? Yeah

Laten zien dat ik je heb, yeah, yeah, yeah

Oh, want ik wil niet dat je wordt ontdekt

Straks halen ze je weg

Als ze zien dat ik een diamant in handen heb, oh


Ik ben mezelf niet meer door jou

Helemaal opgaan in je

Helemaal roze wolken van binnen

Jij weet precies waar ik van hou

Dit is hoe het voelt om te winnen

Ik zou wel een gat in de lucht willen springen


De deken bedekt alles van net, hier wil ik zijn, oh

Jouw silhouet bijna in bed, ik kan er niet bij, oh

De toon is gezet, ik wil niet meer terug

Want dit is wat er al die tijd al speelde tussen ons


Ben niet zo geslepen als de rest

Vanuit elke hoek perfect

Kan het zijn dat ik een diamant in handen heb? Oh


Ik ben mezelf niet meer door jou

Helemaal opgaan in je

Helemaal roze wolken van binnen

Jij weet precies waar ik van hou

Dit is hoe het voelt om te winnen

Ik zou wel een gat in de lucht willen springen


Eén zin, één nacht, één zijn met jou

Ik wil dat jij me wakker houdt


https://www.youtube.com/watch?v=lIi4ckTB24g


Ik ben mezelf niet meer door jou

Helemaal opgaan in je

Helemaal roze wolken van binnen

Jij weet precies waar ik van hou

Dit is hoe het voelt om te winnen

Ik zou wel een gat in de lucht willen springen

(2x)

https://www.youtube.com/watch?v=lIi4ckTB24g
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Dat ik je mis - Maaike Ouboter 
Je kust me, je sust me,

Omhelst me, gerust me

Je vangt me, verlangt me

Oneindig ontbangt me

Je roept me, je hoort me

Je redt en verstoort me

Gelooft me, berooft me

Verstikt en verdooft me

Je ademt en leeft me

Siddert en beeft me

Vertrouwt me, beschouwt me

Als mens en weerhoudt me

Van bozige dromen

Die op komen dagen

De eenzame vragen van eindig geluk


Met je krullen als nacht

Hoe je praat, hoe je lacht

Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht


In mijn dromen doorstromen

Oneindige leegtes

Je remt me, je temt me

Je roert en beweegt me

Ik mis je, ik mis je

Ik grijp je, ik gris je

Ik wil je, bespeel je

Ik roer en beveel je

Om bij me te blijven in donkere nachten

Om niet meer te smachten naar jou


Laat me los

Ik moet nu...

Alleen

En houdt me vast als het nodig is

In gedachten

En ik zoek je in alles om me heen

Maar al denk ik soms dat het zo beter is

Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis


Ooh, ik smoor je, bevroor je

Verlos, en verloor je

Weg naar een andere plek maar ik hoor je


https://www.youtube.com/watch?v=ObGlgJPCZj4  

Omarm je, verwarm je

Ik zie je en voel je

Ik aai je, ik streel je

Ik knuffel en kroel je

Je rijpt me, begrijpt me

Verwart en misleidt me

Het schrikt me soms af

Hoeveel ik op je lijk nu

Mijn glimlach, mijn tranen

Mijn liefde met m'n leven

Het spijt me van alles

Kom help en bevrijd me


En laat me los

Ik kan het...

Alleen

Maar houd me vast als het nodig is

In gedachten

En ik vind je in alles om me heen

Maar al denk ik soms dat het zo beter is

Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis


Ik kus je, ik sus je

Ik doof en ik blus je

Je blijft heel dichtbij me

Maar in mijn hoofd rust je


https://www.youtube.com/watch?v=ObGlgJPCZj4
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Menak Wla Meni - Inez 



https://www.youtube.com/watch?v=d5x9SNiSUO8  


منّك وال منّي

ماباقیش ھاممني


سیدي التعذبني اللي بیني وبینك ساال

ال مانجیك ماتجیني

غیر سیر وخلیني


بكیتلي عیني درت فقلبي حالة

J'en ai marre مّلیت حبك سیر منك انا یا


عمرك ما تلقي قلب بحال قلبي صبار

J'en ai marre مّلیت حبك سیر منك انا یا


عمرك ما تلقي قلب بحال قلبي صبار

منّك وال منّي

Het is al lang verleden tijd

Dat ik nog werkte met m'n hart


Dat je heel de wereld voor mij was

Het zit nog veelste diep in mij

Ik liet je spelen met m'n hart


En nu gebruik ik 'm nooit meer

Nooit meer, nooit meer



mon amour حبيبتي انتي يا
Notre vie c'est pas leurs affaires

Si tu nous veux ensemble pour 

toujours

Méfions-nous, de l'œil des gens


Pour éloigner les vautours

C'est à nous d'être intelligents



mon amour حبيبتي انتي يا
Notre vie c'est pas leurs affaires



كنتي في حياتي كلشي

غدرتي و نسيتي كلشي

كنتي في حياتي كلشي

غدرتي و نسيتي كلشي

وما ربحتي ولو, ولو, ولو


ونسيتي كلشي, كلشي, كلشي

وما ربحتي ولو, ولو, ولو


ونسيتي كلشي, كلشي, كلشي

https://www.youtube.com/watch?v=d5x9SNiSUO8
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Mag ik dan bij jou? - Claudia de 
Breij 
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?


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


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?


https://www.youtube.com/watch?v=o5uvsEs79hM 


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


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


'k Hou een kamer voor je vrij

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?

https://www.youtube.com/watch?v=o5uvsEs79hM
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Laat me - Sven Ratzke & Band 
Ik ben misschien te laat geboren

Of in een land met ander licht

Ik voel me altijd wat verloren

Al toont de spiegel mijn gezicht

Ik ken de kroegen, kathedralen

Van Amsterdam tot aan Maastricht

Toch zal ik elke dag verdwalen

Dat houdt de zaak in evenwicht


[Refrein] 
Laat me

Laat me m'n eigen gang maar gaan

Laat me

Laat me


Ik heb 't altijd zo gedaan

Ik zal m'n vrienden niet vergeten

Want wie me lief is blijft me lief

En waar ze wonen, moest ik weten

Maar 'k verloor hun laatste brief

Ik zal ze heus nog wel ontmoeten

Misschien vandaag, misschien over 'n jaar

Ik zal ze kussen en begroeten

't Komt vanzelf weer voor elkaar


Refr. 

Ik heb 't altijd zo gedaan

Ik ben gelukkig niet verankerd

Soms woon ik hier, soms leef ik daar

Ik heb m'n leven niet verkankerd

Ik heb geen bezit en geen bezwaar

Ik hou van water en van aarde

Ik hou van schamel en van duur

D'r is geen stuiver die ik spaarde

Ik leef gewoon van uur tot uur


Refr. 

https://www.youtube.com/watch?v=t2ejt9Ns9io


Ik heb 't altijd zo gedaan

Ik zal ook wel eens een keertje sterven

Daar kom ik echt niet onderuit

Ik laat m'n liedjes dan maar zwerven

En verder zoek je 't maar uit

Voorlopig blijf ik nog jou zoenen

Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan

Ik blijf nog lang en liefst nog langer

En laat me blijven wie ik ben


Refr.

https://www.youtube.com/watch?v=t2ejt9Ns9io

