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Eenzaam Zonder Jou (André Hazes) 
“Voor mij een van de mooiste liedjes van André Hazes. Iedereen identificeert zich met het gevoel van de tekst. 
Toch wilde ik er geen dramatische smartlap van maken; ik heb het bijna benaderd als een Portugese fado. Carel 
Kraayenhof speelt bandoneon.” 
Tekst: Andre Hazes, Cornelis Bergman, Erwin van Prehn, Geert Jan Hessing 
Muziek: Cornelis Bergman, Erwin van Prehn, Aart Mol, Geert Jan Hessing 
 
Dat Zou Mooi Zijn (De Dijk) 
“Ook hier hebben we Zuid-Amerikaanse invloeden gebruikt; ritmes die Leonardo goed kan spelen. Dat hebben 
we doorgetrokken met steeldrum bespeeld door Henrie Ronde, de vader van mijn geliefde, die ooit de steelpan 
vanuit Suriname naar Nederland bracht. Het resultaat is exotisch, met een lieve tekst.” 
Tekst: Huub van der Lubbe 
Muziek: Nico Arzbach, Roland Brunt 
 
Mooi Verhaal (Alderliefste/Paul de Leeuw)   
“Dit noem ik mijn Loveboat-song; een superromantisch, sexy liedje. Oorspronkelijk Frans, want een vertaling 
van Une Belle Histoire. Omdat het liedje in het Nederlands te kort was, heeft tekstschrijver Han Kooreneef er 
nog wat coupletten bij geschreven. We hebben er een beetje een George Benson/Burt Bacharach-versie van 
gemaakt.” 
Tekst: Han Kooreneef 
Muziek: Michel Paul Fugain 
 
Als De Liefde Niet Bestond (Toon Hermans) 
“Een liedje van zo’n schoonheid dat ik ervan volschoot toen ik het moest zingen. Het is allemaal zo mooi 
verwoord, dat je het alleen nog maar oprecht hoeft te zingen en spelen. Dan heb je een diamant in handen. 
Een van de mooiste liedjes die ik heb mogen zingen en in één take opgenomen.” 
Tekst: Toon Hermans 
Muziek: Jacques Brel 
 
Telkens Weer (Willeke Alberti) 
“Weer zo’n liedje dat doet denken aan Gershwin en Bacharach. Als zangeres die zich diep invoelt in een 
nummer kan ik hier iets mee; zó fijn als je je helemaal kunt onderdompelen in een liedje. Ik heb het heel klein 
gehouden, nog kleiner dan hoe ik het al eens zong in De Wereld Draait Door. Nu bijna fluisterend gezongen.”   
Tekst: Friso Wiegersma 
Muziek: Ruud Bos 
 
Is Dit Alles (Doe Maar)  
“Hier hebben we een soort jazzy groove-versie van gemaakt en geprobeerd te laten horen hoe groot dit liedje 
in zijn eenvoud is. Candy Dulfer speelt erop mee. Het is een versie waarbij je het liedje heel simpel hoort, toch 
behoudt het zijn waarde. Daaruit blijkt de kwaliteit wel.” 
Tekst: Henny Vrienten  
Muziek: Henny Vrienten  
 
Liefde Van Later (Herman van Veen) 
“Samen met dat van Toon Hermans een van de zwaarste, maar ook mooiste liedjes op het album. Zo’n liefdevol 
nummer waar iedereen zich wel in kan vinden. Ik vond het altijd al prachtig nummer, maar durfde het eerder 
niet aan te raken. Ik ben van nature een pop-soul zangeres en heb het van daaruit geprobeerd te zingen. Op dit 
liedje speelt een Braziliaanse vriend van Leonardo, Ze Américo Bastos, de accordeon: we hadden tranen in onze 
ogen toen we zijn solo hoorden.” 
Tekst: Lennart Nijgh 
Muziek: Jacques Brel, Gerard Emile Jouannest 



 
 
Voor Haar (Frans Halsema) 
“Tja, Claudia de Breij had het makkelijk toen ze dit zong, want die kan het voor haar geliefde zingen. Ik wilde er 
niet Voor Hem van maken dus ik zing dit naar mijn dochter. Dat voelt ook mooi, want het is een cadeautje dat 
zij er nog is gekomen op de valreep.”  
Tekst: Michel van der Plas 
Muziek: Jake Holmes 
 
Kom Maar Bij Mij (Marco Borsato)  
“Een van Marco’s allermooiste liedjes, daar ben ik hem dankbaar voor. Het heeft een gevoel dat je je vrienden 
en je kinderen wil toezingen: kom maar bij mij. Dit is een liedje waarin ik vocaal weer wat meer teruggrijp naar 
mijn roots. Anders dan de kleine liedjes; eerder all the way knallen, een echte bloed-aan-de-muur popballad.” 
Tekst: Han Kooreneef, Leonardus Driessen 
Muziek: Vladimiro Tosetto, Eros Ramazzotti  
 
Het Gaat Niet Beter Worden (Henny Vrienten)  
“Henny wordt rijkelijk bejubeld op dit album en terecht, want hij is volgens mij een van de grootste 
componisten aller tijden in Nederland. Dit is een vrolijk, leuk liedje van zijn soloalbum dat ik geweldig vind. Een 
beetje het grappige antwoord op Is Dit Alles: dertig jaar later schreef hij dus eigenlijk ‘ja’.”  
Tekst: Henny Vrienten 
Muziek: Henny Vrienten 
 
Toen Ik je Zag (Hero/Guus Meeuwis)  
“Dit móest erbij, zo’n mooi liedje. Mijn kinderen zijn bepalend geweest voor de songkeuze op dit album en zij 
zingen dit bijvoorbeeld keihard mee. Ze zijn 10 en 12, het was lang voor hun tijd, maar blijkbaar wordt het dus 
nog gedraaid op de radio. Ik heb er een oprechte versie van gemaakt: geen muur van strijkers, maar 
bescheiden.” 
Tekst: Guus Meeuwis 
Muziek: Jan Willem Rozenboom 
 
Tot Jij Mijn Liefde Voelt (Huub van der Lubbe)  
“Oorspronkelijk natuurlijk geen Nederlandstalig liedje; Bob Dylan schreef het en iedereen kent dit van Adele. 
Maar ik vind de vertaling van Huub van der Lubbe van grootste kwaliteit en het refereert naar de soulvolle 
muziekinterpretatie waar ik zo bij hoor. Ik zag Huubs vertaling op tv en dacht: zó wil ik ook Nederlandstalig 
zingen.” 
Tekst: Huub van der Lubbe 
Muziek: Bob Dylan 
 
Omarm (BLØF) 
“Een van de mooiste liedjes die in het Nederlands zijn gemaakt. Ik heb het ooit gezongen met Paskal bij De 
Vrienden van Amstel, heb er een klik mee, vind het een van de allermooiste liedjes van deze periode. Paskal is 
bovendien een van mijn dierbaarste collega’s en BLØF is voor mij een voorbeeld, om hoe ze de 
Nederlandstalige muziek hebben beïnvloed en veranderd.”  
Tekst: Peter Slager 
Muziek: Johannes Bonink, Bas Kennis, Paskal Jakobsen, Peter Slager 
 
Laat Ze Blijven (Youp van ‘t Hek)  
“Bijzonder, want de tekst is van mijn vader en mijn broer Tjeerd heeft de muziek geschreven. Ik wilde die 
mooie combinatie van hen samen laten horen. En, nog leuker: mijn moeder speelt altviool, ik zing, het is een 
echt familieproject. Dit is me dierbaar, want hierop hoor je wat onze familie met elkaar verbindt. Het liefde 
werd geschreven voor asielkinderen en Youp van ’t Hek zong het origineel.”  
Tekst: Huub Oosterhuis 
Muziek: Tjeerd Oosterhuis 
 
 
 



Vaderland (Frank Boeijen)  
“Hier zou ik zelf nooit op zijn gekomen, een van mijn beste vrienden kwam ermee. Het nummer heeft een 
mooie, klassieke melodie. Ik kende het niet goed, het is enorm lang, wel negen minuten! De grootste uitdaging 
van dit album. We hebben er een heel andere versie van gemaakt. Wat ik er mooi aan vind is dat het jaren 
geleden werd geschreven, maar nog steeds actueel is: Nederland het land voor iedereen. Een mooie 
boodschap om de plaat mee te eindigen.”  
Tekst: Frank Boeijen 
Muziek: Frank Boeijen 
 
Jungle (Broederliefde) 
“Mijn kinderen kwamen vaak langs tijdens de opnamen en lopen dit de hele dag te zingen. We hebben ze 
opgenomen, ik heb het doorgezet en uiteindelijk ging iedereen meedoen; Candy Dulfer heeft een vet 
arrangement gemaakt en Henrie Ronde doet mee op steeldrum. Nederlandstalige muziek is populairder dan 
ooit, in al zijn vormen: dit is weer een heel ander soort liedje dan de andere op het album. Het refereert aan 
mijn tijd van vroeger, toen ik begon met R&B zingen.”  
Tekst: Jerzy Rocha Livramento, Emerson Akachar, Melvin Silberie, Javiensley Dams 
Muziek: Julien Willemsen, Memru Renjaan 
  
 
  
 
 


