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De oorsprong van Valentijn 

Priester Valentinus  

De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug tot in de 3e eeuw na Christus. In 

Rome leefde toen een priester genaamd Valentinus. Hij stond bekend om de 

goede daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen. 

Valentinus genas de blinde pleegdochter van Asterius, stadhouder van Rome. 

Asterius was hem hier zo dankbaar voor dat hij zich bekeerde tot het Christendom 

en direct alle christelijke gevangenen vrij liet. Voor keizer Claudius II was dit 

genoeg reden om op 14 februari 270 Valentinus te laten onthoofden. Sommige 

bronnen zeggen dat Valentinus werd onthoofd omdat hij in het geheim jonge 

stellen liet trouwen, iets dat de keizer streng had verboden.  

Later werd Valentinus heilig verklaard door de kerk en 14 februari werd een 

feestdag. Met name in Engeland werd het feest veel gevierd. Het was in die tijd niet gewoonlijk om openlijk 

je liefde aan iemand te uiten, maar op 14 februari werd hierop een uitzondering gemaakt. Iedereen kon 

dan zijn geliefde ongestraft verrassen met een cadeau of brief.  

Vogels, bloemetjes en bijtjes  

Een hele andere uitleg is dat omstreeks 14 februari de vogels met paren beginnen. Al in de 14de eeuw 

schreef Geoffrey Chaucer "For this was on seynt Valentynes day, Whan every foul cometh ther to chese his 

mate" ("want het was op Sint Valentijnsdag, dat elke vogel een partner kiest"). Ook bij mensen zou de 

'paringsdrang' op die dag de kop op steken.  

Een heidens feest?  

Er zijn ook bronnen die zeggen dat Valentijnsdag een afgeleide is van het Romeinse Lupercalia feest. 

Lupercalia werd op 15 (!) februari gevierd ter ere van vruchtbaarheidsgod Lupercus. Voor de Romeinen was 

dit destijds een belangrijk feest. Het feest werd hoogstwaarschijnlijk gevierd in de buurt van de grotten 

waar Romulus en Remus, de stichters van Rome, waren opgevoed door wolven. Hier werden volgens het 

verhaal de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten 

dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren deze twee jonge mensen dan elkaars partner. 

Toen in Europa het Christendom opkwam, werd dit heidense feest door de kerk verboden en verving men 

Lupercalia door Valentijnsdag.  Een feit is dat Engelse emigranten Valentijnsdag hebben geïntroduceerd in 

Amerika. In de Verenigde Staten is de traditie opgepikt door de commercie. Later is het vanuit dit land ook 

in veel Europese landen een populair feest geworden.  

What a difference a date makes  

Tegenwoordig is 14 februari de dag waarop je (anoniem) iemand kunt verrassen met een leuk cadeau, 

kaartje of gedicht. 
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Verliefdheid 
Als je de zoekterm LIEFDE intikt in de catalogus van de Kortrijkse Bibliotheek (http://kortrijk.bibliotheek.be) 

krijg je 8.462 zoekresultaten. Boeken hebben we het meest over liefde (45.77), dan volgen o.a. 

liefdesliedjes (1.574), cd’s (570), DVD’s (184), elpees, strips, grote letterboeken, enz. Voor elk wat wils dus 

Het mag duidelijk zijn dat we in deze beperkte Themalijst niet alles kunnen weergeven. Wel maken we een 

selectie van jeugdboeken, boeken voor volwassenen, cd’s en dvd’s. 

Tachtig procent van de boeken bestaat uit fictie, iets minder dan een vijfde zijn informatieve boeken. 

Het is dus duidelijk dat liefde en verliefdheid geen exacte wetenschap zijn, dat er geen succesformule is en 

dat er zoveel soorten bestaan als er mensen bestaan. 

 

  

http://kortrijk.bibliotheek.be/
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Jeugdboeken 

Informatieve boekjes 

De meeste informatieve boekjes voor kinderen gebruiken diertjes als symbool voor genegenheid, 

vriendschap en liefde. 

Hieronder geven we alleen boekjes die handelen over jongens en meisjes. Boeken, cd’s en dvd’s die gaan 

over de liefde voor hetzelfde geslacht komen apart in een latere lijst aan bod. 

De informatieve jeugdboeken zijn onderverdeeld in: 

Mini-info jeugd  (kleuters, eerste en tweede leerjaar) 

Informatie jeugd (vanaf derde leerjaar) 

Ik vind jou lief: een informatief prentenboek 

Mini-info Jeugd (oranje) : Mens-Lichaam   Mens-Lichaam 

Waaraan kun je merken dat je verliefd bent of dat je van iemand houdt? Signalen zijn onder 

meer het feit dat je blij bent die persoon te zien, dat je bloemen plukt of een cadeautje 

koopt voor die persoon, dat je het fijn vindt naast die persoon te zitten… Pas daarna, maar 

heel gepast en logisch, belicht de auteur de verschillen tussen de geslachten: wat betekent 

het een meisje/vrouw of een jongen/man te zijn? 

Ik ben op jou ! : alles wat je altijd wilde weten over verliefdheid, kussen, seks  

Informatie jeugd (roze) : mens  Seks-Geboorte 

Wat is verliefd zijn? Hoe zit dat met jongens? Hoe zit dat met meisjes? Wat is vrijen? Hoe 

vraag ik het aan? Hoe worden baby’s geboren? 

 

Tot over je oren: bijna puber en verliefd !? 

Informatie jeugd (roze) : mens  Gevoelens - Gedrag 

Informatie en trivia worden afgewisseld met tips en getuigenissen, en kunnen begrip en 

inzicht geven. Er is ruime aandacht voor de gevoelens, dilemma's en consequenties van 

verliefdheid, en leuke tips (‘Hoe schrijf ik een liefdesbrief?’, ‘Zoen eens vreemd.’) maken 

alles concreet en plezant. Dat vormt een goed evenwicht met de lichamelijke uitleg, waarbij 

ook aanverwante zaken zoals lichaamshygiëne of geheimhouding aan bod komen. De afwisselende lay-out 

met lijstjes, briefjes, vraag en antwoord, tekstballonnetjes, kleurige titels en stripverhaaltjes maakt het 

lezen boeiend en houdt rekening met een korte aandachtsboog. 

Hoe overleef ik (zonder) vriendschap en liefde ? 

Informatie jeugd (roze) : mens  Gevoelens - Gedrag 

Volgens Rosa’s inleiding is het boek bedoeld voor pubers, maar de vormgeving met 

cartoons en emoticons doet jonger aan. De inhoud is dus iets volwassener, zo komt Jonas 

uit de kast voor de hele school en wordt er dieper ingegaan op holebi-zijn en de 

onzekerheid die speelt wanneer je je wil outen. Sommige tips uit het boek zijn nogal 

belachelijk, zoals wat je moet doen als je onzichtbaar bent voor je droomjongen: je bh opvullen met sokken 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sanderijn-Van-der-Doef/Ik-vind-jou-lief-een-informatief-prentenboek/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|8499631
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Helene-Bruller/Ik-ben-op-jou!-alles-wat-je-altijd-wilde/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|8132821
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ann-Cuyvers/Tot-over-je-oren-bijna-puber-en-verliefd!/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|8313213
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francine-Oomen/Hoe-overleef-ik-(zonder)-vriendschap-en-liefde/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|8397516
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en knipperen met je kunstwimpers zijn niet meteen geweldige strategieën, zelfs al zijn ze voorzien van een 

knipoog.  

Is dit liefde ? 

Informatie jeugd (roze) : mens  Gevoelens - Gedrag 

De jongeren vertellen openhartig over stille liefdes die nooit werden uitgesproken, pogingen 

om verkering te vragen, zoenen, vrijen, jaloezie en liefdesverdriet. Over twijfels en angst om 

te worden uitgelachen of iets verkeerd te doen. Als je op die manier over hun ervaringen 

leest, kun je je veel beter inleven in hun wereld. De verhalen kunnen een steun en 

herkenning zijn voor leeftijdgenoten die hetzelfde meemaken. 

Rebella: 200 waarheden over jou en de liefde 

Informatie jeugd (roze) : mens  Seks-Geboorte 

In de puberteit slaan je gevoelens vaak op hol en zit je met duizend-en-één vragen. In dit 

voorlichtingsboek vind je alles over de eerste liefde en liefdesverdriet. Je krijgt ook 

antwoorden op je vragen over voorbehoedmiddelen, zwangerschap en homoseksualiteit. 

Ook ernstige thema’s als aids, seksueel misbruik en abortus worden niet uit de weg gegaan. 

Kortom: alles wat meiden over de liefde willen weten, met getuigenissen, praktische tips en verrassende 

feiten in blitse kleuren met veel foto’s en illustraties. 

Liefde 

Informatie jeugd (roze) : mens  Gevoelens - Gedrag 

In een frisse en openhartige stijl, humoristisch en eigenzinnig, behandelen de auteurs een 

brede waaier van subthema's, zoals de chemische reacties in ons verliefde lichaam, enkele 

afrodisiaca, de natuurlijke seksuele selectie, een kleine geschiedenis van het verschijnsel 

liefde. De intrigerende informatie wordt grondig uitgewerkt, in een heldere en transparante 

stijl. Met vele grappige randverhalen, anekdotes en tragische liefdesgeschiedenissen. 

Love & leed: liefdesgids voor meiden 

Informatie jeugd (roze) : mens  Gevoelens - Gedrag 

In dit boekje worden de liefdesperikelen van pubermeisjes uit de doeken gedaan. 

Verliefdheid en alle gevoelens en gevolgen worden in twintig fasen beschreven: van daten 

tot dumpen... Kleurrijke tekeningen vrolijken de tekst op. Het taalgebruik is dat van jonge 

meiden en de sfeer is die van een gesprek onder vriendinnen op de sofa. Jonge meisjes 

vinden er relatietestjes en raadgevingen, antwoorden op sommige van hun vragen en tips voor hun 

(toekomstige) relatie. 

  

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Danielle-Vogels/Is-dit-liefde/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|2999979
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Julia-Weidner/Rebella-200-waarheden-over-jou-en-de-liefde/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7475296
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Guus-Waldorp/Liefde/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|2918725
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Danielle-Bakhuis/Love-leed-liefdesgids-voor-meiden/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7064506
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Prentenboeken 

Mag ik je knussen? (An Swerts, 2009) 

Jeugd : Prentenboeken 3+ (roze) SW 

‘Vind je me leuk?’ vraagt Kaatje. 

‘Ja,’ zegt Ben zacht. ‘Heel leuk.’ 

Hij durft Kaatje haast niet aan te kijken. 

Zijn hart maakt sprongetjes. 

Hij voelt het bonzen in zijn keel. 

‘Hoe leuk dan wel?’ vraagt Kaatje. 

Ben denkt diep na. 

Hoe zeg je dat je iemand heel erg leuk vindt? Ben zoekt en vindt uiteindelijk de juiste woorden. 

Een lief prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Ties en Tos verliefd (Anke Kranendonk, 2005) 

Jeugd : Prentenboeken 3+ (roze) : voorleesverhalen KR 4+ 

Ties en Tos zijn verliefd op de tweeling Cootje en Bodientje. Ties en Tos worden heel stoer. 

Totdat ze het durven zeggen: ‘Co, ik ben verliefd.’ ‘Bo, ik hou van jou.’ Maar… wie is Co? En 

wie is Bo? 

Robin is verliefd (Sjoerd Kuyper, 2006) 

Jeugd: Boeken 6+ (blauw) : voorleesverhalen KU 

'Ach,' zegt juf Tineke 'de liefde is soms ingewikkeld, Robin.' 

Dat had ze niet moeten zeggen? Dat woordje, dat ene woordje: liefde. Robin wordt 

helemaal slap in zijn lijf. Alsof zijn botten opeens van yoghurt zijn. Juf zegt het ook zo mooi: 

liefde. Dat gaat snel? Een uur geleden was hij nog verliefd op Nellie en nu is hij alweer 

verliefd op juf Tineke? Dat gaat razendsnel. Met voorlees-cd 

Diede en Rik verliefd (Angélique De Waard, 2003) 

Jeugd: Boeken 6+ (blauw) : voorleesverhalen KWA 

Alledaagse tafereeltjes uit het leven van deze vrienden (liefjes?) worden gevoelig verteld. 

Zowel het verdrietige in een kinderleven als de uitbundige avonturen komen aan bod. 

Tandartsbezoek, dood van opa, opruimen, pleegzusje, zoenen, ruzie, nieuwe klasgenoot, 

bliksem en donder, inbraak, boos zonder reden zijn enkele titels van hoofdstukken. 

Bas en Tom zijn op Juul (Jolanda Horsten, 2011) 

Jeugd : Technisch Lezen blauw Start HO 

Bas en Tom zijn allebei verliefd op Juul. Zij vindt het wel leuk dat er twee jongens verliefd 

op haar zijn. Juul is ook op hen verliefd. Bas en Tom vinden dat maar niets en maken het na 

een ruzie allebei uit, wanneer Juul weigert te kussen. Uiteindelijk maakt Juul het met 

beiden goed en wil ze wel een zoen van de jongens, waarna iedereen weer blij is. 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/An-Swerts/Mag-ik-je-knussen/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7408556
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anke-Kranendonk/Ties-en-Tos-verliefd/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|2851831
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Sjoerd-Kuyper/Robin-is-verliefd/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|3023569
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Angelique-De-Waard/Diede-en-Rik-verliefd/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|2583719
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jolanda-Horsten/Bas-en-Tom-zijn-op-Juul/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|8238991
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Fleur is op Tom (Kim Vandyck, 2005) 

Jeugd : Technisch Lezen blauw Start HVA 

Fleur is verliefd op Tom, maar ze durft het hem niet te zeggen. Ze schrijft hem een briefje 

om een afspraak te maken op het plein. Tom komt en blijkt ook verliefd te zijn op Fleur. Bij 

het afscheid geeft hij haar zelfs een zoen. 

 

Jop is op de juf (Erik Van os, 1994) 

Jeugd : Technisch Lezen blauw M3 OS 

Dit boekje vertelt het verhaal van een jongetje dat verliefd is op zijn juf en jaloers op haar 

man wordt. 

 

Ik ben op jou (Marianne Busser, 2001) 

Jeugd : Technisch Lezen blauw E3 BU 

Koen maakt een brief. Een brief voor Lot. 

Ik ben op jou. Kus van Koen. 

Lot maakt een hart. Een hart voor Koen. 

Koen zoekt de jas van Lot. Hij stopt de brief in haar jaszak.  

Kloppend hart, of Hoe verliefd Kaatjes (Anja Feliers, 2012) 

Jeugd : Technisch lezen : blauw MR FE 

Kriebels in haar buik en een luid bonzend hart maken zich van Kaatje meester zodra een 

nieuwe jongen, Brett, de klas binnenstapt. Maar ze is niet de enige die voor zijn charmes 

valt, want ook Lotte en Emma zijn helemaal weg van de nieuweling. Als Kaatje hem voor 

zich alleen wil, moet ze actie ondernemen. 

Vanaf 6 jaar 

Het geheim van de verliefdheid (Haye Van der Heyden, 2008) 

Jeugd : Boeken 6+ (blauw) HE 

Laus heeft een groot geheim. Hij is verliefd op het mooiste meisje van de straat: Fleur die al 

dertien is. Hoe komt hij dichterbij haar in de buurt? Dan ontdekt hij Kitty, Fleurs 

onopvallende zusje. Als hij nou vrienden wordt met haar... Kitty heeft ook een geheim. Het 

is een wens die ze aan niemand durft te vertellen. Dus verzint ze een list. Ze moet Laus zo vaak mogelijk 

zien! Laus ontdekt dat Kitty veel leuker is dan haar zus. Maar hoe zit het met haar geheim? 

Floor is smoor (Marjon Hoffman, 2010) 

Jeugd : Boeken 6+ (blauw) HO 

Regel 1 Als je verliefd bent, moet je dat nooit aan je beste vriendin vertellen! Floor is 

smoorverliefd op een jongen, maar ze weet helemaal niet hoe hij heet. Haar beste vriendin 

Margreet heeft het ook zwaar te pakken, maar dan niet van een jongen, maar van een paard. 

En met Valentijnsdag gooien Floor en Margreet bij alle jongens uit de buurt een kaart in de 

bus. Ze zijn alleen één dingetje vergeten... 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kim-Vandyck/Fleur-is-op-Tom/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|2913012
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Erik-Van-Os/Jop-is-op-de-juf/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|1409725
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marianne-Busser/Ik-ben-op-jou-!/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|2650255
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anja-Feliers/Kloppend-hart-of-Hoe-verliefd-Kaatje-was/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|8396723
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Haye-Van-der-Heyden/Het-geheim-van-de-verliefdheid/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|6894996
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marjon-Hoffman/Floor-is-smoor/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7676468
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Vanaf 9 jaar 

Vlinders in je buik, brok in je keel (Annika Thor, 2006) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) : TH 

Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Elfie en Anders zijn allebei wat zenuwachtig. 

Ze zijn een stel, hebben samen een fijne vakantie gehad, maar nu moeten ze elkaar weer 

ontmoeten terwijl iedereen er bij is. Kunnen ze meteen zomaar op elkaar aflopen? Anders 

volgt zijn hart en hij geeft Elfie een kus op de wang, terwijl iedereen het ziet. Het gelach om die 

"meidengek" verstomt snel als de nieuwe juf aankomt en duidelijk maakt dat ze van geen flauwekul 

gediend is. En bovendien gaat alle aandacht al gauw naar het nieuwe meisje in de klas, Melissa. 

School, vrienden en verliefdheid (Mans Gahrton, 2007) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) GA 

Adam is net verhuisd en moet naar een nieuwe school. Aanvankelijk is hij wat onwennig, 

maar al snel leert hij Alexander, Eva en Annika kennen. Vooral Eva vindt hij hartstikke fijn, 

maar beiden houden vol dat ze "alleen maar vrienden" zijn. Wanneer Eva en Adam toevallig 

samen op gitaarles belanden, leren ze elkaar alleen nog maar beter kennen. Ook Eva begint 

Adam steeds leuker te vinden. 

Cupido schiet raak (Marten Melin, 2010) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) ME 

Wanneer Artur tot zijn grote ontsteltenis merkt dat hij hopeloos verliefd is op Tammi, 

besluit hij dat Cupido waardeloos is. Tammi is tenslotte twee jaar jonger, en ? veel erger ? 

de hartsvriendin van zijn kleine zus Ronja, 'het lastigste kind op de hele wereld'. Maar 

Cupido heeft nog meer pijlen op zijn boog: Adam, Arturs beste vriend, is gek op Nelly, terwijl 

Nelly plots verliefd wordt op Artur. 

Wervelwind (Marijke Umans, 2013) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) ME 

Bet, de jongste in een gezin met vier zussen, is weer een beetje ouder geworden en vertelt 

fragmentarisch haar avonturen als zesdeklasser. Ondertussen is ze wat meisjesachtiger, 

krijgt ze langer haar en mag ze aan het einde van het boek zelfs haar eerste behaatje gaan 

kopen. In de loop van achttien anekdotische hoofdstukken worden verschillende thema’s 

aangehaald: het verlangen naar een huisdier, het opzetten van een actie voor een goed doel, ontluikende 

verliefdheid, het eerste liefdesverdriet, de strijd om in de gunst te vallen bij je beste vriendin... 

De eerste keer verliefd (Loez Hazelaar, 2012) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) HA 

Naast het verhaal zelf vind je in dit boek allerlei tips, quizzen, recepten enz. terug. Al deze 

dingen worden netjes verwerkt in de verhaallijn. Zo kunnen lezers bijvoorbeeld een test 

doen, ‘Hoe romantisch ben jij’, die Wietse en Vita zogenaamd in een tijdschrift hebben 

gevonden. Ook kan de lezer ontdekken wat een jongen nu écht bedoelt als hij zegt dat hij 

je graag wil bellen of met je wil afspreken. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Vlinders%20in%20je%20buik,%20brok%20in%20je%20keel
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mans-Gahrton/School-vrienden-en-verliefdheid/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|6790580
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marten-Melin/Cupido-schiet-raak/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7785314
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marijke-Umans/Wervelwind/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|8680337&branch=Kortrijk
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Niet verliefd (Wieke Van Oordt, 2011) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) OO 

Silvi is niet verliefd op Bo. En ook niet op iemand anders. Hoewel, wacht even, misschien 

toch. Ach, ze weet het niet meer. Het is ook zo'n rotweek. Haar lijst met minpunten is 

overvol: beugel (ugh), projectweek (2 x ugh). En dan moet ze ook nog de modeshow 

presenteren. Zij, op het podium terwijl iedereen kijkt? Echt niet! 

Gedichten 

I love you ! (Marianne Busser, 2006) 

Jeugd : Gedichten geel : BU 9+ 

Wat is er nou mooier dan even te laten weten hoe lief je iemand vindt? Vandaar dit 

bundeltje. Een inspirerend boekje vol versjes om te sms-en, voor op een kaart, bij een bos 

bloemen of bij dat ene zorgvuldig uitgekozen cadeautje. 

Tientallen gedichtjes die niets meer, maar ook niets minder willen zeggen dan: IK HOU VAN JOU! 

 Hopeloos verliefd (Hetty van Aar, 2013) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) ST 

Liv wil zangeres worden, maar dat mag niet van haar vader. Als hij kwaad is, slaat hij haar. Ze 

kan haar droom dus beter verborgen houden. Maar als Liv voor school moet samenwerken 

met klasgenoot Emil, merkt ze dat het ook anders kan. Emil speelt gitaar en zijn vader staat 

zingend in de keuken. Als Emil naar haar vader vraagt, verzint Liv leugen na leugen om haar 

geheim te verbergen. 

Scènes uit het leven van een chaoot (Marlies Slegers, 2012) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) SL 

Brugklasser Liv woont samen met haar moeder en zus. Ze mist haar vader, die al sinds haar 

vijfde op wereldreis is. Daarnaast is ze verliefd op Sem, net als de populaire Jennifer. Ook 

droomt ze van de hoofdrol in Romeo en Julia. 

De L van liefde (Hetty Van Aar, 2011) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) AA 

Vijf meiden zijn op zoek naar de ware betekenis van liefde en alles wat daarbij komt te kijken. 

Ze laten je meelezen in hun geheime dagboek, beantwoorden vragen over de liefde en geven 

praktische tips die handig kunnen zijn als je verliefd bent. 

 

Ik blijf gewoon dromen van… (Katrien Vandewoude, 2010) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) VA 

Rune wordt voor het eerst verliefd, op de muzikale Marie. Hij mijmert over zijn verliefdheid 

en worstelt met Maries afstandelijkheid. Marie probeert op haar beurt de scheiding van haar 

ouders te begrijpen en te verwerken.  
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Vanaf 12 jaar 

Vriendinnen – Verliefd (Jacqueline Wilson, 2007) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) WI 

Op de eerste schooldag wordt Ellen verliefd op een knappe jongen die ze op straat ontmoet. 

Maar er is ook Daniel… Die leerde ze kennen op vakantie. Hij is dol op haar. Maar is zij wel zo 

dol op hem? Is hij niet te jong en wat vreemd? 

P.S. Ik ben verliefd (Jcaques Vriens, 2007) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) VR 

In brieven tussen de 18-jarige soapster Sander en de 13-jarige Sonia wordt duidelijk hoe ze 

verliefd worden, tot uiteindelijk een roddelblad en zelfs de politie een stokje voor hun relatie 

steken. Niet alleen gunnen de auteurs ons een blik in het wereldje van een soapster, ze 

hebben aan Sander en Sonia's avontuur ook de allures van een soapreeks gegeven. 

Altijd Romeo, altijd Julia (Bert Kouwenberg, 2007) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) KO 

Lotte is twaalf jaar. Daaf is haar beste vriend. Maar dan wordt ze, opeens, tot over haar oren 

verliefd op hem. Ze ontdekt het aan het begin van de zomervakantie. Er is iets vreemds met 

die verliefdheid. Lotte herinnert zich dat ze eerder zo verliefd is geweest. Maar op wie? 

Duet met valse noten (Bart Moeyaert, 2001) 

Magazijn  Jeugd JM 122 

Het hoofdthema van de roman is even universeel als alledaags: een innige verliefdheid 

tussen twee adolescenten, Lander en Liselot, van de eerste blikken "tot de laatste schok". 

 

Vuur (Karel Verleyen, 2005) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) VE 

Noralie is zestien. Verdrietig na de breuk met de knappe Yves. Tot de mysterieuze Odysseus 

onverwacht in haar leven verschijnt. Hij is anders dan alle anderen. Hij houdt van dezelfde 

boeken als zij, is net zo goed met woorden als zijzelf. En ze hoeven niet alles te zeggen om 

elkaar te begrijpen.. 

Doe ik het? (Lieve Hoet, 2008) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) HO 

Levensecht boek over de verliefdheid tussen een zestienjarig meisje en een jongen die in een 

rolstoel zit. Het verhaal van Jutte en Broen wordt vertemd tegen een herlenbare achtergrond 

van de jeugdbeweging De auteur geeft heel treffend de twijfels en onzekerheden van het 

hoofdpersonage weer. 
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Vanaf 14 jaar 

Mijn bonzend hart (Alf Kjetil Walgermo, 2012) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood) WA 

Chicklit: Hoofdpersonage van dienst is de dertienjarige Anna, die zich samen met beste 

vriendin Jenny uitleeft in puberale verlangens: de meisjes meten hun borsten op, zwijmelen 

bij knappe schoolgenoten en tekenen hartjes rond de namen van hun aanbedene. Vooral 

Anna heeft het flink te pakken en verliest haar hart aan een nieuweling, David. 

Koppain (Danny Verstegen, 2001) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood) VE 

Koppain is een hippe puber. Hij is wild van de scheurende gitaarrock van Kurt Cobain en 

experimenteert met eigen songs. In zijn dagboek piekert hij over de zin van het leven: 

Koppain is recht voor de raap als het gaat over de wereld van de volwassenen, maar ook 

zichzelf onderwerpt hij aan een kritisch onderzoek. Hij krijgt er nog eens koppijn van. Met 

bijtende humor tracht hij zich erdoor te slaan. Maar zijn echte escape-toets is zijn lief Madelief.  

Hoe verliefd mag je zijn? (Katarina Von Bredow, 2006) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood) BR 

Katrina en haar beste vriendin Frida zijn onafscheidelijk. Op een dag stapt Adam, een 

nieuwe jongen, de klas binnen en Frida is op slag verliefd. Terwijl Frida niet uitgepraat raakt 

over Adam, wordt Katrina in beslag genomen door ontwikkelingen thuis. Door een 

toevallige ontmoeting met Adam komt ze erachter dat hij haar beter begrijpt dan wie ook. 

De beginneling (Dirk Nielandt, 2001) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood) NI 

Bij Ben, de verteller in deze spannende roman, slaat zijn eerste verliefdheid in als een bom. 

Hij laat zich op sleeptouw nemen door Vonc en haar overrompelende optreden. Haar 

aanwezigheid en plannen zetten zijn leven op zijn kop. Zo wordt hij geconfronteerd met 

dealen en brandstichting, want het impulsieve meisje Vonc, dat een borderline syndroom 

heeft, schrikt nergens voor terug. 

Een zomerdag in mijn hoofd (Gerda Van Erkel, 2009) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood) ER 

Hannes heeft al jaren een bloedziekte. Hij wordt niet slechter, maar ook niet beter. Intussen 

is de angst om aan de ziekte te sterven erger geworden dan de klachten op zich. Die angst 

belet hem om voluit te leven. En dan ontmoet Hannes Zee. Het is liefde op het eerste gezicht 

en hij verwacht van haar dat ze een wonder in hem zal voltrekken. Al snel ontdekt hij dat zij 

ook haar problemen heeft, die voor sterke stemmingsschommelingen kunnen zorgen. 

De terugkeer van Melisse (Per Nilsson, 2009) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood) NI 

Op een avond gaan ze met elkaar naar bed, hoewel zij nog zegt: "Dit is een vergissing". 

Zonder condoom, want volgens haar is het veilig omdat het volle maan is. Voor hem is het 

de eerste keer. Tijdens zijn zomervakantie kan hij Melisse niet vergeten; hij schrijft haar 

twaalf lange brieven. Zij stuurt één ansichtkaartje terug. Als hij weer terug is van vakantie, is 
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er een andere jongen bij haar. Zijn wereld stort in. Hij wil Melisse niet meer zien. 

De maan is een spelbreker (Jon Ewo, 2002) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood) EW 

De zestienjarige Adam strijdt tegen de maanziekte (adolescentendepressie) die zijn 

vrienden, hem en zijn relatie met Claudia bedreigt. Hij doet dit door het oprichten van de 

'Lunatic Society', een club waarmee hij zijn vrienden probeert op te vrolijken door het doen 

van kinderachtige dingen. Hiernaast loopt het verhaal van zijn ouders die met hun 

midlifecrisis kampen.  

Kinderfilms 

Karla en Jonas  kin film KARL 

Karla is verliefd! Ze kan haar vakantievriendje Jonas maar niet vergeten. Op aandringen van 

haar vriendin Katrine gaat ze hem opzoeken in het weeshuis waar hij woont. Jonas heeft 

het niet makkelijk en Karla probeert hem op te vrolijken op zijn verjaardag: "zullen we 

samen op zoek gaan naar je echte moeder?" 

The colour of milk kin film COLO 

Liefde is 'de ergste van alle natuurrampen' volgens Selma. Ze heeft dan ook een pact 

gesloten met haar twee vriendinnen dat ze nooit verliefd zullen worden. Maar als haar 

vriendinnen het pact verbreken, lijkt ze alleen op de wereld. Tot ook Selma vlinders in haar 

buik voelt… 

LOL: laughing out loud 

LOL staat voor Laughing Out Loud én is de bijnaam van de 16-jarige scholiere Lola. Zij en 

haar vrienden lachen heel wat af in een wereld verbonden door YouTube, iTunes en 

Facebook. Zo delen ze alles met elkaar, van nieuwe liefdes en vriendschappen tot 

aanvaringen met hun soms overbezorgde ouders. Als Lola’s moeder ‘per ongeluk’ het 

openhartige dagboek van Lola leest, beseft ze hoe groot het verschil tussen hun generaties 

is. 

Lockie Leonard, afl 1 tem 13  film LOCK 

Hoe kansloos ben je als je vader een politie-agent is en je moeder een zeer begripvolle 

ouder, je broer nog in bed plast, je beste vriend een hardrocker is en jij als 12 ¾ jarige 

verliefd wordt? Dat gaat natuurlijk problemen opleveren. Welkom in de wereld van Lockie 

Leonard. Een waanzinnig leuke, grappige en mooi gemaakte Australische serie 
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Boeken voor volwassenen 

Informatieve boeken 

Er zijn tientallen vormen van liefde: Moederliefde, liefde voor jou partner, dierenliefde, kinderliefde, 

rouwproces… In deze themalijst behandelen we alleen de liefde tussen man en vrouw. Ook hier met de 

opmerking: liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht komen in een volgende lijst uitgebreid aan bod. 

Ook de puur erotische romans krijgen later hun eigen lijst. Dit is maar een kleine selectie uit de boeken over 

dit thema. Zoek meer bij de sisonummers in de rekken : 417.1, 418.1 en 418.2 

Waarom wij liefhebben: de aard en chemie van verliefdheid (Helen E. Fischer, 2005) 

417.1 

Sinds 1996 werkt Helen Fisher, antropologe aan de Rutgers Universiteit van New York, aan 

een multidisciplinair onderzoek, waarbij de biochemie en neurologie van verliefdheid bij 

mensen wordt onderzocht. Volgens Fisher bestaat romantische liefde bij mensen uit drie 

deelaspecten, namelijk verliefdheid, lust en verbondenheid. Zij ging op zoek naar de 

biologische basis van deze aspecten, en schreef hierover meerdere wetenschappelijke artikels. In Waarom 

wij liefhebben presenteert ze haar resultaten aan een breed publiek. 

Lang leve de liefde over de donkere kant van verliefdheid, hartstocht en verlangen (Marten 

Kaan, 2010) 

418.1 

De auteur zoekt een antwoord op de vraag wat mensen zichzelf en elkaar aandoen in naam 

der liefde. Daarvoor gaat ze te rade bij literatuur en film, filosofie, psychologie en neurologie, 

maar ze vindt haar antwoorden ook in het leven van alledag. Kaan ontziet zichzelf niet: ze 

schrijft over haar eigen liefdesverdriet en jaloezie, over de alles verstikkende verveling in een relatie en 

over de dunne grens tussen liefde en haat. Ze beschrijft prachtig hoe het verlangen naar een mooie, 

allesverzengende liefde grote destructieve krachten kan losmaken. 

Verliefd op een ander (Mira Kirshenbaum, 2008) 

418.1 

Veel vrouwen en mannen die in een affaire verzeild zijn geraakt, merken dat hun leven er 

steeds meer door beheerst wordt. Er zijn dagen, dat je het gevoel hebt dat je werkelijk leeft, 

maar ook vele dagen waarin je voor je gevoel op een dood spoor zit. Rusteloos probeer je uit 

te vinden wat je nu het beste kunt doen: stoppen met je affaire of weggaan bij je partner?  

Gek van liefde: als liefde een obsessie wordt (Wilfrien Van Craen, 2010) 

418.1 

Liefde en waanzin liggen dicht bij elkaar. Ook in onze uitdrukkingen brengen we ze vaak met 

elkaar in verband: we zijn gek van liefde, fou d'amour... In Gek van liefde: als liefde een 

obsessie wordt beschrijft seksuoloog en psychotherapeut Wilfried Van Craen wat liefde met 

mensen kan doen en vooral wat er allemaal mis kan gaan. 

Liefde: wat onze hersenen onthullen over de klik, de kus, en al het andere (Mark Mieras, 

2012) 

418.1 

Liefde zit vol tegenstrijdigheden. We worden seksueel het sterkst aangetrokken door 

mensen die van ons verschillen en we kiezen toch vaak een partner die op ons lijkt. We 
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willen tederheid maar ook begeerte. We willen trouw zijn, maar vreemdgaan is aan de orde van de dag. En 

bij een conflict wil de een praten en de ander seks. Verwarrend? Niet als je begrijpt hoe de liefde werkt. 

Mark Mieras is wetenschapsjournalist. 

Leve de liefde: naar de liefde van je leven in 7 stappen (Inge Rock, 2012) 

418.2 

Verlang je ernaar om je relatie te verbeteren? Of wil je eindelijk de juiste partner 

aantrekken? Dan komt dit boek als geroepen! Leve de liefde toont je hoe jij de liefde van je 

leven kunt beleven. Inge Rock wijst aan wat de oorzaak is van de kwaliteit van je romantische 

relatie. De oorzaak ben jij zelf. Best confronterend, maar aan de andere kant wil dat ook 

zeggen dat je er zélf wat aan kunt doen. 

The world book of love: het geheim van de liefde (Leo Varmans (red.), 2013) 

418.1 

De wijsheid van 100 liefdesprofessoren uit de hele wereld boek begint waar Hollywood 

stopt. Na het wereldwijde succes van Geluk. The World Book of Happiness bestudeerde 

Leo Bormans twee jaar lang het wetenschappelijk onderzoek over de liefde. Hij 

verzamelde de grootste denkers: 100 onderzoekers uit 50 landen vatten in 1000 woorden 

samen wat we weten over de liefde. 

Venus is hot, Mars is cool: hormoonbalans, de sleutel tot het leven, liefde en energie (John 

Gray, 2011) 

418.2 

Hormonen bepalen voor een groot deel hoe we op de andere sekse reageren en op de 

wereld om ons heen. Begrip voor de werking van hormonen is van essentieel belang voor 

het slagen van een langdurige relatie. John Gray laat zien hoe je je hormonen kunt 

beïnvloeden door onder andere je voeding aan te passen. Zo ben je lichamelijk meer in balans en komt je 

relatie meer in evenwicht. 

Romans 

(Uit : Wikipedia) De hoofdverdeling binnen de liefdesroman is die tussen de seriële roman en de losstaande 
roman. Liefdesromans die in serieverband verschijnen zijn gewoonlijk korter (novelleformaat) en 
verdwijnen na een maand uit de boekhandel omdat dan hun opvolger klaarstaat. De losse liefdesromans 
zijn langer en komen dichter in de buurt van de idealen die de "hoge literatuur" stelt: behalve dat de 
boeken dikker zijn, zijn ze gewoonlijk ook minder clichématig en stilistisch gezien rijker. 

De liefdesroman kan ook ingedeeld worden naar thema. De belangrijkste thematische subgenres zijn: 

 De historische liefdesroman, die als regel vóór de Tweede Wereldoorlog speelt. Aan het verleden 
wordt vaak een romantische aantrekkingskracht toegeschreven die het heden niet zou hebben. Dit 
kan bijvoorbeeld tot uiting komen in het "ridderlijke" karakter van de mannelijke hoofdpersoon. 

 De contemporaine liefdesroman, als tegenhanger van de voorgaande, vaak bekend als de 
liefdesroman zonder meer. 

 De paranormale liefdesroman, die het romantische thema combineert met elementen van fantasy 
of (minder vaak) sciencefiction. 

 De spannende liefdesroman, (Engels: romantic suspense) liefdesromans die ook een thrillerachtige 
verhaallijn hebben. 
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 De christelijke liefdesroman, vooral in de Verenigde Staten geliefd (en vaak inspirational romance 
genoemd). Hierin ligt sterk de nadruk op een christelijke deugd en vaak ook op de band met God. 
Seks, als het al voorkomt, vindt alleen na het huwelijk plaats. 

 De erotische liefdesroman. Ofschoon veel liefdesromans tegenwoordig seksscènes kennen bestaat 
er ook een genre waarin erotiek in meer dan gemiddelde mate aanwezig is. In hun extreemste 
vorm kunnen deze boeken als pornografie vanuit een vrouwelijk perspectief gezien worden. Zeer 
populair binnen dit genre werd de Vijftig tinten-trilogie van E.L. James. 

 De lesbische liefdesroman, met uiteraard twee vrouwen als hoofdpersonen. 
 De mannelijke liefdesroman, een niche-genre waarin een liefde vanuit mannelijk perspectief wordt 

beschreven. 

10 klassiekers (vertaalde romans) 

 

Een eerste liefde in Parijs (Paula Mclain, 2011) 

Romans MCLA 

Een eerste liefde in Parijs is een indringend verhaal over twee mensen bij wie de vlam der 

liefde langzaam dooft, terwijl Hemingways ster steeds meer schittert. 'Hij zou nooit meer 

onbekend zijn. Wij zouden nooit meer zo gelukkig zijn,' schrijft Paula McLain in deze roman 

over romantiek en opoffering, vrijheidsdrang en geborgenheid. Een eerste liefde in Parijs is niet alleen een 

liefdevol portret van een beginnend schrijver, het is ook een roman over de kunst van het loslaten. 

Eerste liefde (In between the sheets – First love, last rites (Ian McEwan, 2011) 

Romans MCEW 

Het zijn verhalen waarin de duistere kant van de mens zichtbaar wordt, over een 

claustrofobische jeugd, gebroken families en ontluikende seksualiteit. Even vlijmscherp als 

verrassend en dromerig. Alles wat Ian McEwan tot een groot schrijver maakt, is in Eerste 

liefde al aanwezig 

De Grote Gatsby (The Great Gatsby) (F. Scott Fitgerald, 1925) 

Romans FITZ 

Jay Gatsby is de man die alles heeft. Iedereen die iets voorstelt wordt gezien op zijn feestjes. 

Zijn landgoed op Long Island zindert van de jonge mensen die drinken, dansen en over de 

mysterieuze Gatsby praten. Want Gatsby - jong, knap en verschrikkelijk rijk - lijkt altijd een 

eenling tussen de menigte, kijkend en in afwachting, hoewel niemand weet waarvan. Onder 

de broeierige oppervlakte van zijn leven schuilt een geheim: een stil, onmogelijk verlangen naar Daisy 

Buchanan. 

Woeste hoogten (Wuthering Heights) (Emily Brontë, 1847) 

Romans BRON 

Het boek verhaalt over de passionele liefde tussen Catherine Earnshaw en Heathcliff. Deze 

laatste werd als kind door de Earnshaws opgenomen in hun huis. Hindley Earnshaw, de zoon, 

terroriseert hem en Heathcliff verlaat de Woeste Hoogten om pas terug te keren als een rijk 

man. Hij denkt dan alleen nog aan wraak. De gebeurtenissen worden bepaald door hevige 

emoties in een hoogst dramatische setting. 
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Anna Karenina (Lev N. Tolstoi, 1877) 

Romans Magazijn Volwassenen RM 13083 

De sensuele, rebelse Anna voelt zich gevangen in haar liefdeloze huwelijk met de twintig jaar 

oudere Aleksej Karenin, en geeft zich over aan haar verlangen naar de dappere officier graaf 

Wronski. Wanneer ze haar gezin voor hem verlaat, gaan schuld, hypocrisie en schaamte haar 

leven beheersen. Anna Karenina speelt zich af tegen het rijk geschakeerde decor van 

negentiende-eeuws Rusland, en bespeelt prachtig de verschillen tussen de stad en het platteland en de 

variaties op het familiegeluk en de liefde. 

Madame Bovary (Gustave Flaubert, 1856) 

Romans FLAU 

Emma Rouault trouwt met de goedaardige plattelandsarts Charles, maar hunkert al snel naar 

een hartstochtelijk bestaan in de wereldstad Parijs. Haar huwelijk loopt stuk, evenals de 

relaties die zij vervolgens aanknoopt. Tegen het decor van de verpletterende verveling op het 

platteland tekent Flaubert met een scherp oog voor de fijnere gevoelens het leven van een 

vrouw die te gronde gaat aan haar romantische illusies. 

Verliefde vrouwen (Women in love) (D.L. Lawrence, 1921) 

Romans LAWR 

De twee zusters Ursula en Gudrun Brangwen wonen samen in een ingeslapen mijnstadje in 

de Britse Midlands. In de openingsscène van de roman verklaren ze zich fervente 

tegenstanders van het huwelijk. Hoe man en vrouw relaties met elkaar aanknopen (en hoe 

verkeerd dat kan aflopen) vormt de belangrijkste rode draad in Verliefde vrouwen. 

Trots en vooroordeel (= Waan en eigenwan) (Pride and Prejudice) (Jane Austen, 1813) 

Romans AUST 

Voor de vijf dochters van de familie Bennet bestaat er maar één carrière: het huwelijk. De 

komst van twee rijke, knappe en huwbare jongemannen veroorzaakt dan ook de nodige 

opwinding in de familie en sociale omgeving. Voordat het verhaal tot een gelukkig einde kan 

worden gebracht moet de slimme en levendige Elizabeth haar vooroordelen tegenover 

mijnheer Darcy overwinnen, die op zijn beurt zijn overweldigende trots naast zich neer moet leggen. 

De graaf van Monte Cristo (Le Comte de Montecristo) (Alexandre Dumas, 1844) 

Romans DUMA 

Het leven lacht de jonge zeeman Edmond Dantès toe, tot jaloerse 'vrienden' hem, op de dag 

van zijn verloving, valselijk van landverraad beschuldigen. Hij wordt ten onrechte opgesloten 

in de donkere kerkers van het Château d'If, waar hij veertien jaar zucht om gerechtigheid. 

Zijn te betreuren verloofde Mercédès heeft ondertussen, na jaren van trouw aan Dantès, 

toegestemd in een vreugdeloos huwelijk met zijn huichelachtige vijand Fernand. 

Rebecca (Daphne du Maurier, 1938) 

Romans Magazijn Volwassenen RM 50237 

Max de Winter is eigenaar van het prachtige landgoed Manderly. Hij geraakt maar niet over 

het verlies van zijn vrouw Rebecca en gaat op reis naar Monte Carlo om rust en vergetelheid 

te vinden. Daar ontmoet hij de jonge gezelschapsdame van een rijke Amerikaanse. Haar 

verlegenheid en de grappige jeugdige blik in haar ogen trekken hem aan. Hij vraagt haar ten 
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huwelijk en brengt haar als "de nieuwe mevrouw De Winter" mee naar Manderly. Het is een hele schok 

voor haar om te ervaren hoezeer de geest van Rebecca nog leeft in Manderly. Iedereen heeft het steeds 

over haar schoonheid, haar intelligentie en haar bekwaamheid 

15 Nederlandstalige liefdesromans 

Van Keulen, Mensje: Liefde heeft geen hersens (Atlas, 2012) 

Romans KEUL 

Romy, een jonge weduwe, gaat op vrijdagochtend langs bij haar buurvrouw Irma, een oude 

balletdanseres. Romy ontdekt dat Irma niet meer leeft en heeft het stellige idee dat er iets in 

de woning is veranderd. Ze vermoedt dat Irma het slachtoffer is van een roofoverval, en tot 

haar schrik is de eerste aan wie ze denkt haar eigen zoon, Cristian. Pas 's avonds durft Romy de hulp in te 

roepen van de huismeester. Hij laat niet merken andere gedachten te hebben over Irma's dood, maar zijn 

ridderlijke houding is niet geheel onbaatzuchtig. 

Claus, Hugo: De koele minnaar (De Bezige Bij, 2000) 

Magazijn Volwassenen RM 35151 

Hoofdfiguur is de Vlaamse dokterszoon Edward Herst. Hij laat zijn vriendin in de steek voor 

het Italiaanse filmsterretje Jia, die hem haar financiële steun en charmes schenkt omdat ze 

zelf verlaten werd door haar vriendin. Met Jia maakt Edward met een revuegezelschap een 

tournee door Italië. Als Jia nadien in Rome haar vriendin weer tegen het lijf loopt, weet 

Edward dat zijn rol uitgespeeld is. 

Brusselmans, Herman: Van drie tot zes (Prometheus, 2011) 

Romans BRUS 

Willem Zundap heeft het niet getroffen in het leven. Na een slechte jeugd, een verblijf in de 

gevangenis en een poging tot autodidactische studie leeft hij van zijn pen. Zijn poging om een 

roman te schrijven wordt echter geen succes, dus vervaardigt Zundap teksten voor een 

radioprogramma en wordt vervolgens zelf radiomaker. Hij besluit te trouwen met de 

hoofdredactrice van een tijdschrift waarvoor hij vroeger werkzaam was, maar de enige vrouw van belang 

blijft het droommeisje. Zij is het tweede hoofdpersonage in deze roman en bepaalt Zundaps denkwereld. 

Japin, Arthur: De man van je leven (De Arbeiderspers, 2013) 

Romans JAPI 

`De betovering is verbroken, zeggen mensen wanneer hun grote liefde voorbij is. `Het 

sprookje is uit , als was het een illusie waarmee hun gevoel hen al die jaren had bedrogen. 

Alsof het een verblinding is geweest, en ze nu verdriet hebben omdat ze beter zijn gaan zien. 

`Ik ben droeviger maar wijzer, verklaren ze, alsof liefhebben een vorm van domheid was en 

hun ontgoocheling een dure, maar noodzakelijke levensles. Het tegendeel is waar. Liefhebben is de illusie 

niet, maar leven. 

De Coster, Saskia: Dit is van mij (Prometheus, 2009) 

Romans COST 

Jakob is al meer dan vijftien jaar verliefd op de onberekenbare fotografe Jade. Hij neemt zich 

voor om afstand te nemen, maar voldoet toch steeds weer aan haar eisen. Zo scheept ze 

hem onder meer op met de zorg voor een Roemeens jongetje. Jade had zich opgegeven als 

vakantieadres, maar als het kind arriveert verandert ze van gedachten en levert hem af bij 
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Jakob. Kan Jakob zich ontworstelen aan de greep die Jade op hem heeft? Of is het Jade die zich moet 

verlossen van Jakob? 

Grunberg, Anton: Blauwe maandagen (Nijgh & Van Ditmar, 2009) 

Romans Magazijn Volwassenen RM 51424 

Het verhaal behandelt enkele jaren uit het leven van een jongeman, een ware antiheld. Het 

eerste deel beschrijft zijn bestaan op de middelbare school, de relatie met zijn 

vriendinnetjes en het joodse gezinsleven. Deze hoofdstukken worden gekenmerkt door de 

effectieve humor waarmee de mislukking op school, het sterven van de vader en het 

uitraken van de liefde worden beschreven. Het tweede deel van de roman vertoont een aanmerkelijk 

grauwere sfeer. Het leven van de hoofdfiguur bevat twee constanten: alcohol en hoeren. Deze twee 

vermogen echter geen oplossing te bieden voor zijn eenzaamheid en radeloosheid. 

Van der Pol, Marieke: Bruidsvlucht (De Arbeiderpers, 2007) 

Romans POL 

Drie jonge vrouwen, Ada, Marjorie en Esther, willen aan de beklemmende naoorlogse sfeer 

in Nederland ontsnappen en een bestaan opbouwen in Nieuw-Zeeland. Ze nemen deel aan 

een internationale luchtrace en reizen naar hun nieuwe vaderland in een vliegtuig vol 

meisjes zoals zij: bruiden op weg naar hun toekomstige echtgenoten. Tijdens de vlucht 

ontmoeten zij Frank, die alleen reist en op wie niemand wacht. Deze ontmoeting zal de koers van hun 

levens in Nieuw-Zeeland drastisch wijzigen, nog meer dan ze zelf beseffen. Vijftig jaar later, wanneer ze 

elkaar op de begrafenis van Frank weer treffen, staan ze oog in oog met de waarheid. 

De Moor, Margriet: Mélodie d’amour (De Bezige Bij, 2013) 

Romans MOOR 

Een vrouw en haar man liefde. Een andere vrouw een tweede, geheime liefde. Liefde van een 

zoon voor zijn moeder, liefde tussen broer en zus. Verliefdheid als oponthoud voor een man 

op zijn sterfbed. In deze roman toont Margriet de Moor de liefde in haar onberekenbare 

gestalten: van loyale genegenheid tot alles verterende hartstocht. 

Loontjens, Jannah: Hoe laat eigenlijk (Prometheus, 2011) 

Romans LOON 

Voor haar werk maakt Aaf een reis naar Senegal. Al bij aankomst in Dakar wordt een reeks 

desastreuze gebeurtenissen en kleine onhandigheden in gang gezet, die haar leven 

binnenstebuiten keert. Het liefdesverhaal van twee mensen die langs elkaar heen leven, 

maar elkaar desondanks niet kunnen loslaten. Filosofische roman over trouw en ontrouw, 

jaloezie, leugen en waarheid. 

Giphart, Ronald: Ik ook van jou (Nijgh & Van Ditmar, 2009) 

Beschikbaar in Buurtbibliotheken Bellegem en Marke 

Ik ook van jou is het verhaal van twee blakende jonge schrijvers die op stel en sprong naar de 

Dordogne zijn gereisd voor een, zoals Fräser het noemt, 'grote queeste naar literatuur en 

seks". Verweven in deze met onbevangenheid beschreven, vrolijke kanotocht is het 

aangrijpende verhaal over de fatale liefde van Ronald voor de mysterieuze Reza. 
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Dangre, Y.M.: Vulkaanvrucht (Manteau, 2010) 

Romans DANG 

Er zijn mensen die kunnen vergeten en er zijn mensen die moeten vergeten. Séverine 

Delacroix behoort tot de laatste categorie. Ze is een Franse journaliste die haar huwelijk 

spaak ziet lopen. In de hoop op een ander leven volgt ze haar minnaar Robert en diens zoon 

Amedeo naar Italië. Tot de demonen uit haar jeugd opduiken. 

De Jong, Oek: Hokwerda’s kind (Augustus, 2010) 

Romans Magazijn RM 8901 

In de liefde bepaald worden door ervaringen uit de kindertijd? Zo vergaat het Lin Hokwerda. 

Zij is haar vaders oogappel, maar hij is onbetrouwbaar. Op haar tiende verliest zij hem en 

verhuist van het Friese platteland naar Amsterdam. Ze stort zich op het tafeltennis. Op haar 

negentiende breekt ze met haar coach en de topsport. Dan ontmoet ze Marcus, Henri, 

Jelmer. In drie opeenvolgende liefdes voert haar weg naar de buitenste duisternis. Is het toeval? Is het haar 

lot? Waarom gebeurt het onwaarschijnlijke? 

Zwagerman, Joost: De houdgreep (Singel, 2010) 

Romans ZWAG 

Adriënne en Ingmar beleven samen hun eerste liefde. Zij ontmoeten elkaar in Londen, waar 

Adriënne als au pair werkt. Ingmar bezoekt er zijn broer Siewald, een succesvol regisseur van 

videoclips voor wereldberoemde popgroepen. Wanneer Siewald hun voorstelt in een van zijn 

clips te acteren, raken Adriënne en Ingmar verzeild in een beeldverhaal dat net zo 

sprookjesachtig lijkt te zijn als hun liefde. De houdgreep is een tintelend liefdesverhaal. 

Vander Veken, Ingrid: Aankomen in Bali (De Bezige Bij, 2011) 

Romans VEKE 

Het heldenverhaal van een Europese jongeman en een Balinese tempeldanseres. Zonder 

enige aanleiding, onverklaarbaar en onweerstaanbaar worden zij verliefd. Na lang zwerven 

zal hij op het eiland van de duizend tempels leren wat het betekent om in een vreemde 

cultuur te leven. Het zal zijn toekomst, en niet alleen die van hem, ingrijpend veranderen. 

Blondeau, Thomas: Het West-Vlaams versierhandboek (De Bezige Bij, 2013) 

Romans BLON 

‘Wat wou u eigenlijk met dit boek,’ wordt schrijver Raf Fauchery gevraagd op het einde van 

Het West-Vlaams versierhandboek, de derde roman van Thomas Blondeau. Raf refereert aan 

een toevallig liftgesprek tussen Sting en Ringo Starr: ‘Maak je geen illusies, we doen het 

allemaal voor de meisjes’. Het antwoord is — zoals veel in dit boek — tongue-in-cheek, al 

raakt het tegelijk aan het opzet en een van de twee centrale thema’s in de roman: hoe de liefde versieren 

en hoe om te gaan met haar verlies? 
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Liefdesgedichten 

Onze hoofdbibliotheek heeft een 100-tal poëziebundels over de liefde, in al haar aspecten. Je vindt ze op 

de eerste verdieping van de centrale bibliotheek. 

Enkele bloemlezingen 

Groot verzenboek: 555 gedichten over leven, liefde en dood (Jozef Deleu (red.), 2009) 

Poëzie A/groo 

Een onmisbaar referentiewerk voor elke poëzieliefhebber. Een uitgekiende staalkaart van 

de Nederlandstalige poëzie sinds Gezelle en Gorter Deze bloemlezing wil de grote 

momenten van het leven op poëtische wijze begeleiden. De lezer kan haar van wieg tot graf 

gebruiken en er inspiratie, inzicht, troost en verdieping uit putten. Zowel ervaren poëziekenners als jonge 

liefhebbers vinden er hun gading in. Dit is de vijftiende, volledig herziene én uitgebreide editie. 

Liefde in woorden: gedichten over de ontluikende, onstuimige en onsterfelijke liefde 

(Jessie De Caluwe (red.), 2001) – met cd – 

Poëzie A/lief 

Een cd-boek voor jonge én eeuwige geliefden Jessie De Caluwe selecteerde de 

mooiste en liefste woorden van dichters uit alle tijden over hun geliefden. Gek verliefd 

zijn, teder liefhebben of na al die jaren nog steeds van iemand houden; elke tekst uit 

dit cd-boek verwoordt de diepe gevoelens die mensen voor elkaar koesteren. In Liefde in woorden laat 

Jessie De Caluwe de brede waaier aan gevoelens spreken die één gebaar, één blik kan opwekken. 

Ik heb de liefde lief: de mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse Poëzie 

(Willem Wilmink (red.), 2002) 

Magazijn Volwassenen M 39508 

Van de onverbloemde erotiek van de Middeleeuwen tot de zeventiende-eeuwse liefde, 

gedoemd te mislukken vanwege de grote standsverschillen. Van Hendrik de Vries, die de 

natuur zo prominent naar voren haalt, tot Piet Paaltjens, die achter zijn grappen zijn ernst 

verbergt. Van Hooft en Gorter, beiden gelukkige minnaars, tot Slauerhoff en Nijhoff, de dichters van het 

menselijk tekort. 

De 21ste eeuw in 185 gedichten (Gerrit Komrij (red.), 2010) 

Poëzie A/eene 

Gerrit Komrij heeft misschien wel meer gedichten gelezen dan wie dan ook, en als geen ander 

heeft hij het talent te ordenen wat al tot de canon behoort en te ontdekken wat in de nieuwe 

orde zal passen. Zijn bloemlezingen van de poëzie uit de negentiende en twintigste eeuw zijn 

fameus. Ze zijn zowel een statement als een liefdesverklaring aan de poëzie. Nu is zijn 

bloemlezing van de allernieuwste poëzie verschenen, een bundel die bulkt van de vitaliteit en het 

ontluikende talent. Alle hierin opgenomen dichters zijn niet ouder dan vierendertig. 

 

 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jozef-Deleu/Groot-verzenboek-555-gedichten-over-leven/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7414524&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jessie-De-Caluwe/Liefde-in-woorden-gedichten-over-de/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|2366467&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Willem-Wilmink/Ik-heb-de-liefde-lief-de-mooiste/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|2422963&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerrit-Komrij/De-21ste-eeuw-in-185-gedichten/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7580991&branch=Kortrijk


Themalijst :Valentijn &Liefde Openbare bibliotheek Kortrijk 2014/02  p.22 

Vijf gedichtenbundels 

De gedichten (Herman De Coninck, 1998) 

Poëzie CONI 

De poëzie van Herman de Coninck (1944-1997) is in Vlaanderen wat de poëzie van Rutger 

Kopland in Nederland is: immens populair, goed voor een flink aantal herdrukken. Een poëzie 

waarin veel mensen zich kunnen (of menen te) herkennen. In het eerste deel zijn de 

gebundelde en een keuze uit de nagelaten gedichten opgenomen. Het tweede deel is gestapeld en bevat 

zo'n honderdveertig bladzijden verspreid gepubliceerde gedichten en idem vertalingen. 

Verzameld werk (Jotie T’Hooft, 2010) 

Romans THOO 

Dit vuistdikke boek toont wat Jotie T'Hooft tijdens zijn leven heeft geschreven. Een 

verzameling van afgewerkte gedichten, brokstukken, brieven, recensies en beschouwingen. 

Vele teksten in het boek zijn niet eerder gepubliceerd. Het materiaal is chronologisch 

geordend. Op die manier wordt het caleidoscopische karakter van zijn werk duidelijk. 

De liefdesgedichten (Leonard Nolens, 1999) 

Poëzie NOLE 

Het liefdesgedicht, het gedicht dus waarin op een of andere wijze van de liefde wordt 

getuigd voor de ander, is in de poëzie van Leonard Nolens een veel voorkomend genre. Hij 

heeft er nu een aantal, zeker niet alle, bij elkaar geplaatst en die geven een goede indruk 

van zijn, nooit ongecompliceerde, liefdesgevoelens. De intense behoefte aan eenzaamheid 

is strijdig met de even intense behoefte aan bij mekaar zijn. 

Meisje dat ik nog moet (Y.M. Dangre, 2011) 

Poëzie DANG 

De ene keer speels en ironisch, de andere keer ontluisterend, maar altijd zangerig 

bezweert Dangre het opbloeien, verwelken en de wrange nasmaak van elk beminnen. In 

zijn poëzie bezingt hij de geliefde die gedoemd is om ten onder te gaan aan haar 

ideaalbeeld. En toch blijft er altijd dat volgende meisje dat de dichter nog moet. 

Gedichten 1948-1993 (Hugo Claus, 1994) 

Poëzie CLAU 

Meer dan ooit valt op hoe coherent Claus op alle niveaus dicht. Natuurlijk loopt de kwaliteit in 

een dergelijk boek uiteen, maar van z'n eerste hoogtepunt "De Oostakkerse gedichten" tot z'n 

flauwekulverzen overheerst toch steeds de volstrekt eigen én overtuigende zegging. In laatste 

instantie wordt menige tekst gered door het vangnet van trefwoorden en ironie. Zeer 

aanbevolen. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Herman-De-Coninck/De-gedichten/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|1932022&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jotie-T%27Hooft/Jotie-T%27Hooft-verzameld-werk/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7572790&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Leonard-Nolens/De-liefdesgedichten-van-Leonard-Nolens/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|1968077&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Y-M-Dangre/Meisje-dat-ik-nog-moet-gedichten/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|7952428&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hugo-Claus/Gedichten-1948-1993/Boek?itemid=|library/marc/vlacc|1406823&branch=Kortrijk
http://www.goodreads.com/book/photo/326198.Gedichten_1948_1993
http://www.goodreads.com/book/photo/326198.Gedichten_1948_1993
http://www.goodreads.com/book/photo/326198.Gedichten_1948_1993
http://www.goodreads.com/book/photo/326198.Gedichten_1948_1993
http://www.goodreads.com/book/photo/326198.Gedichten_1948_1993
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Muziek 

Voor de jongens…. 

Heet je lief Anne, Alison, Mia of Anja, Michelle, Martha of de een of andere weinig voorkomende naam, 

zoek dan jouw persoonlijke liefdesliedje op.  

Let op: alleen Nederlandstalige tracks. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_liedjes_met_een_meisjesnaam_in_de_titel  

 

Voor de meisjes…. 

Hetzelfde verhaal maar dan op 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_liedjes_met_een_jongensnaam_in_de_titel  

Om jullie wat inspiratie te voorzien, geven we eerst een lijst van de 100 beste liefdesliedjes die je kan 

vinden op het Internet. 

 

 

http://top40.about.com/od/top10lists/tp/top100lovesongs.htm  

100. Tears for Fears - Head Over Heels (1985) 
99. Christina Aguilera - Ain't No Other Man (2006) 
98. Rupert Holmes - Escape (The Pina Colada Song) (1979° 
97. Amy Grant - Baby Baby (1991) 
96. Anne Murray - You Needed Me (1978) 
95. Barbra Streisand - Love Theme From 'A Star Is Born' (Evergreen) (1976) 
94. Melanie - Brand New Key (1971) 
93. Savage Garden - Truly, Madly, Deeply (1997) 
92. Orleans - Still the One (1976) 
91. Tina Turner - The Best (1989) 
90. K-Ci and JoJo - All My Life (1998) 
89. Suzi Quatro and Chris Norman - Stumblin' In (1979) 
88. Joe Cocker and Jennifer Warnes - Up Where We Belong (1982) 
87. Justin Timberlake featuring T.I. - My Love (2006) 
86. Vanessa Williams - Save the Best for Last (1992) 
85. Toto - Rosanna (1982) 
84. Shanice - I Love Your Smile (1991) 
83. Herb Alpert - This Guy's In Love With You (1968) 
82. Peter Frampton - Baby, I Love Your Way (1976) 
81. Mary J. Blige - Be Without You (2005) 
80. Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You (1991) 
79. Cure - Lovesong (1989) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_liedjes_met_een_meisjesnaam_in_de_titel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_liedjes_met_een_jongensnaam_in_de_titel
http://top40.about.com/od/top10lists/tp/top100lovesongs.htm
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=tears%20for%20fears%20head%20over%20heels&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=christina%20aguilera%20no%20other%20man&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=rupert%20holmes%20escape&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=amy%20grant%20baby%20baby&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=anne%20murray%20you%20needed%20me&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=barbra%20streisand%20evergreen&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=melanie%20brand%20new%20key&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=savage%20garden%20truly%20madly&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=orleans%20still%20the%20one&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=tina%20turner%20best&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=jojo%20all%20my%20life&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=suzi%20quatro%20stumblin%20in&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=joe%20cocker%20up%20where%20we%20belong&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=justin%20timberlake%20my%20love&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=vanessa%20williams%20save%20best%20last&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=toto%20rosanna&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=shanice%20love%20your%20smile&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=herb%20alpert%20this%20love%20with%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=peter%20frampton%20baby%20love%20your%20way&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=mary%20blige%20be%20without%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=bryan%20adams%20everything%20i%20do&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=cure%20love%20song&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.about.com/
http://www.about.com/
http://www.about.com/
http://www.about.com/
http://www.about.com/
http://www.about.com/
http://www.about.com/
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78. Captain & Tennille - Love Will Keep Us Together (1975) 
77. Janet Jackson - When I Think of You (1986) 
76. Diana Ross & Lionel Richie - Endless Love (1981) 
75. Partridge Family - I Think I Love You (1970) 
74. The Cars - Just What I Needed (1978) 
73. Barry White - You're the First, My Last, My Everything (1974) 
72. Boyz II Men - I'll Make Love to You (1994) 
71. Stylistics - Betcha By Golly, Wow (1972) 
70. Delaney & Bonnie & Friends - Never Ending Song of Love (1971) 
69. Stevie Nicks with Don Henley - Leather and Lace (1981) 
68. John Mayer - Your Body Is a Wonderland (2002) 
67. Anita Baker - Sweet Love (1986) 
66. Bread - If (1971) 
65. Dawn featuring Tony Orlando - Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree (1973) 
64. Wings - Silly Love Songs (1976) 
63. Dan Fogelberg - Longer (1979) 
62. INXS - Never Tear Us Apart (1988) 
61. Sting - Fields of Gold (1993 
60. Joni Mitchell - Help Me (1974) 
59. Elvis Presley - Love Me Tender (1956) 
58. Celine Dion - My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic') (1998) 
57. John Cougar Mellencamp - Jack & Diane (1982) 
56. Luther Vandross - Here and Now (1989) 
55. Johnny Cash - Ring of Fire (1963) 
54. Stevie Wonder - You Are the Sunshine Of My Life (1973) 
53. Peabo Bryson and Regina Belle - A Whole New World (Aladdin's Theme) (1992) 
52. Deborah Cox - Nobody's Supposed To Be Here (1998) 
51. Goo Goo Dolls - Iris (1998) 
50. The Pretenders - I'll Stand By You (1994) 
49. Rod Stewart - Maggie May (1971) 
48. Basia - Time and Tide (1988) 
47. The Turtles - Happy Together (1967) 
46. John Lennon - (Just Like) Starting Over (1980) 
45. Sam Cooke - You Send Me (1957) 
44. Beyonce featuring Jay-Z - Crazy In Love (2003) 
43. Toni Braxton - Un-Break My Heart (1996) 
42. Minnie Riperton - Lovin' You (1975) 
41. Heatwave - Always and Forever (1978) 
40. Al Green - Let's Stay Together (1971) 
39. Janis Joplin - Me and Bobby McGee (1971) 
38. Joe Cocker - You Are So Beautiful (1975) 
37. Olivia Newton-John - I Honestly Love You (1974) 
36. John Denver - Annie's Song (1974 
35. Rod Stewart - Have I Told You Lately (1993) 
34. Bette Midler - The Rose (1980) 
33. Alice Cooper - You and Me (1977) 
32. Jackson 5 - I'll Be There (1970) 
31. Madonna - Crazy For You (1985) 
30. Jim Croce - Time In a Bottle (1973) 
29. Mariah Carey - Fantasy (1995) 
28. Temptations - My Girl (1965) 
27. Beach Boys - Wouldn't It Be Nice (1966) 
26. Marvin Gaye - Let's Get It On (1973) 

http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=captain%20tennille%20love%20will%20keep%20us&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=janet%20jackson%20when%20i%20think%20of%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=diana%20ross%20endless%20love&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=partridge%20family%20think%20i%20love%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=cars%20just%20what%20i%20needed&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=barry%20white%20first%20last%20my%20everything&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=boyz%20make%20love%20to%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=stylistics%20betcha%20by%20golly&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=delaney%20bonnie%20never%20ending&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=stevie%20nicks%20leather%20lace&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=john%20mayer%20body%20wonderland&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=anita%20baker%20sweet%20love&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=bread%20if&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=dawn%20orlando%20yellow%20ribbon&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=wings%20silly%20love%20songs&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=dan%20fogelberg%20longer&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=inxs%20never%20tear%20us%20apart&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=sting%20fields%20of%20gold&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=joni%20mitchell%20help%20me&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=elvis%20presley%20love%20me%20tender&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=celine%20dion%20heart%20will%20go%20on&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=john%20mellencamp%20jack%20diane&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=luther%20vandross%20here%20and%20now&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=johnny%20cash%20ring%20of%20fire&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=stevie%20wonder%20you%20are%20sunshine%20my%20life&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=peabo%20bryson%20%20whole%20new%20world&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&keywords=deborah%20cox%20nobody%27s%20supposed&tag=abocomtoppop-20&index=digital-music&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=goo%20goo%20dolls%20iris&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=pretenders%20stand%20by%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=rod%20stewart%20maggie%20may&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=basia%20time%20tide&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=turtles%20happy%20together&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=john%20lennon%20starting%20over&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=sam%20cooke%20you%20send%20me&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=beyonce%20crazy%20in%20love&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=toni%20braxton%20my%20heart&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=minnie%20riperton%20lovin%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=heatwave%20always%20forever&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=al%20green%20stay%20together&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=janis%20joplin%20me%20bobby%20mcgee&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=joe%20cocker%20you%20are%20so%20beautiful&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=olivia%20i%20honestly%20love%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=john%20denver%20annie%27s%20song&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=rod%20stewart%20have%20i%20told%20you%20lately&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=bette%20midler%20rose&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=alice%20cooper%20you%20me&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=jackson%205%20be%20there&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=madonna%20crazy%20for%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=jim%20croce%20time%20in%20a%20bottle&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=mariah%20carey%20fantasy&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=temptations%20my%20girl&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=beach%20boys%20it%20be%20nice&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=marvin%20gaye%20get%20it%20on&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325


Themalijst :Valentijn &Liefde Openbare bibliotheek Kortrijk 2014/02  p.25 

25. Whitney Houston - I Will Always Love You (1992) 
24. Percy Sledge - When a Man Loves a Woman (1966) 
23. Mary Wells - My Guy (1964) 
22. Oasis - Wonderwall (1996) 
21. Carpenters - (They Long To Be) Close To You (1970) 
20. Cyndi Lauper - Time After Time (1984) 
19. Roberta Flack & Donny Hathaway - The Closer I Get To You (1978) 
18. Jackie Wilson - (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher (1967) 
17. Marvin Gaye & Tammi Terrell - Ain't No Mountain High Enough (1967) 
16. Sonny & Cher - I Got You Babe (1965) 
15. Ashford & Simspon - Solid (1984) 
14. Box Tops - The Letter (1967) 
13. Plain White T's - Hey There Delilah (2007) 
12. Oleta Adams - Get Here (1990) 
11. Peabo Bryson & Roberta Flack - Tonight I Celebrate My Love (1983) 
10. Righteous Brothers - Unchained Melody (1965). 
9. Modern English - I Melt With You (1983) 
8. Eric Clapton - Wonderful Tonight (1978) 
7. The Beatles - And I Love Her (1964) 
6. Snow Patrol - Chasing Cars (2006) 
5. Billy Joel - Just the Way You Are (1977) 
4. Roberta Flack - The First Time Ever I Saw Your Face (1972) 
3. Paul McCartney - Maybe I'm Amazed (1977) 
2. Elton John - Your Song (1970). 
1. The Beatles - Something (1969) 
 

 

Uit de Catalogus hebben we een aantal cd’s en/of reeksen geselecteerd waarop je een massa aan 

liefdesliedjes vindt. 

De meeste cd’s zijn te vinden in de rubriek 63 (Engelstalig amusement).  

De reeks Knuffelrock : 

    

Naast de gewone reeks heb je ook nog de 

* Knuffelrock Top 100 Knuffelrock top 100, vol. 1   78 A/knuff 

* Knuffelrock filmhits       68 A/knuff 

* Knuffelrock: soul / R&B      magazijn 78 CDM 11798 

 

 

http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=whitney%20houston%20will%20always%20love%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=percy%20sledge%20when%20a%20man%20loves&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=mary%20wells%20my%20guy&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=oasis%20wonderwall&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=carpenters%20close%20to%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=cyndi%20lauper%20time%20after%20time&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=roberta%20flack%20closer%20i%20get%20to%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=jackie%20wilson%20higher%20and%20higher&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=marvin%20gaye%20mountain%20high%20enough&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=sonny%20cher%20got%20you%20babe&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=ashford%20simpson%20solid&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=box%20tops%20letter&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=plain%20white%20hey%20there%20delilah&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=oleta%20adams%20get%20here&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=peabo%20bryson%20tonight%20celebrate%20my%20love&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=righteous%20brothers%20unchained%20melody&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=modern%20english%20melt%20with%20you&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=eric%20clapton%20wonderful%20tonight&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=snow%20patrol%20chasing%20cars&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=billy%20joel%20just%20the%20way%20you%20are&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=heatwave%20always%20forever&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=roberta%20flack%20first%20time%20ever%20saw%20your%20face&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=paul%20mccartney%20maybe%20amazed&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&amp;keywords=elton%20john%20your%20song&amp;tag=abocomtoppop-20&amp;index=digital-music&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1789&amp;creative=9325
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=knuffelrock
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en voor de liefhebbers van het licht klassieke genre 

* Knuffel klassiek, vol. 1 (63 A/knuff 01) - Knuffel klassiek, vol. 2 (64 A/knuff 02) - Knuffel klassiek, vol. 3 

(ONDERWERP Classics 11) - Knuffel klassiek: millennium edition (ONDERWERP Classic 20 CD) 

   

Op Donnamour zal je, zoals de naam het zegt, de favoriete amoureuze songs van Radio Donna vinden. 

Er zijn ondertussen al 14 dubbele boxen verschenen. Deel 1 is afgeschreven maar delen 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 en 14 vindt je bij    63 A/donna   

     

 

Nog twee andere verzamelboxen zijn 

Hartstocht (deel 2,3 en 4)   63 A/harts 

Lonely without you (6 dubbele boxen)   en 63 A/ lonel 

  

http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Knuffel%20klassiek&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Donnamour&branch=Kortrijk
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Films 

Vlaamse romantische films 

Zot van A. (Jan Verheyen, 2013) 

Zot van A. is een romantische komedie over vijf koppels met grote en kleine 

liefdesperikelen. over mannen, vrouwen, vaders, dochters, moeders, zonen en liefde. Want 

liefde is overal. En we willen het allemaal. Maar liefde is als Sinterklaas. Je moet erin 

geloven, anders wordt het niks. 

 

Brasserie Romantiek (Joël Vanhoebrouck, 2013) 

Vanavond is het Valentijn: één van de drukste avonden van het jaar. Angelo zorgt voor een 

passend liefdesmenu en Pascaline heeft de tafels tiptop gedekt. Pascaline heeft alles onder 

controle in haar brasserie. Zoals altijd. In de keuken en in de zaal zijn de verwachtingen 

hoog gespannen. Ook de klanten verwachten veel van deze avond. Elk koppel dat een tafel 

heeft bemachtigd, hoopt die avond de liefde op hun bord te krijgen. Er mag niks fout gaan. 

Maar dan staat ineens Pascaline’s oude vlam Frank op de stoep... 

Smoorverliefd (Hilde Van Mighem, 2013) 

Tienerdochter Eva, haar moeder Judith, tante Barbara en grote zus Michelle, vier sterke 

vrouwen onder één dak, banen zich een weg door de chaos van de liefde… Resultaat is een 

roller coaster van eerste verliefdheid, lust, affaires, kinderwensen en onverwoestbare 

ouderliefde. Ze zijn mooi, moedig en verstandig, maar soms weten ze het ook even niet 

meer. Blijft maar de vraag of hun mannelijke wederhelften dat wel doen. 

Weekend aan zee (Ilse Somers, 2012) 

Vier hartsvriendinnen gaan voor een laatste reünie naar zee. Net zoals vroeger moet het 

een vrouwenonderonsje worden, zonder mannen. Maar sommige zaken veranderen nooit… 

en hun vriendschap wordt zwaar op de proef gesteld. Karen verzwijgt aanvankelijk de 

problemen tussen haar en haar verloofde. An verhult de ware toedracht van haar 

vermoeidheid niet en neemt tegen alle afspraken in haar acht maanden oude baby mee. 

Elke wil zich stiekem insemineren met sperma van een spermadonor waarmee ze aan zee heeft 

afgesproken. Dorien houdt zoals gewoonlijk weinig rekening met de anderen en plant een pittige 

fotoreportage over hun vriendschap. 

Aanrijding in Moscou (Christophe Van Rompaey, 2008 

Moscou, een volkswijk in Gent. Matty (41) rijdt tegen een truck aan. Uit de cabine komt 

Johnny (29) geklauterd. Hij is boos om de deuk in zijn bumper en foetert Matty uit. Maar 

Matty laat zich niet doen en zet Johnny met een paar raak gekozen bewoordingen op zijn 

plaats. De truckchauffeur is helemaal onder de indruk. Terwijl Matty bijkomt van haar 

emoties in een warm bad, komt haar oudste dochter Vera (17) de telefoon brengen. Aan de 

lijn hangt Johnny die zich excuseert. Maar Matty moet zijn excuses niet. Hij mag naar de maan lopen! 

Enkele dagen later staat Johnny voor de deur. 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Verheyen-1963/Zot-van-A/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|8086300&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Joel-Vanhoebrouck/Brasserie-Romantiek/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|8781494&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hilde-Van-Mieghem/Smoorverliefd/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|8133274&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ilse-Somers/Weekend-aan-zee/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|8573840&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Christophe-Van-Rompaey/Aanrijding-in-Moscou/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|7106722&branch=Kortrijk
http://www.moviemeter.nl/film/45924/image
http://www.moviemeter.nl/film/45924/image
http://www.moviemeter.nl/film/45924/image
http://www.moviemeter.nl/film/45924/image
http://www.moviemeter.nl/film/45924/image
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Vleugels (Julie De Clercq, 2006) 

Fons, Bernard en Bruno zijn volkstuinders en pachten een perceel op “Het werk van den 

Akker”. Hoewel het er op hun tuintjes dikwijls heel vrolijk aan toegaat, zijn het in feite alle 

drie wat eenzame mensen die om diverse redenen hun huis ontvluchten. In hun tuintjes 

kunnen ze kankeren op de wereld en – hoewel ze vrienden zijn – ook op elkaar. Tot er plots 

een nieuwe tuinder verschijnt: Kris, een bloedmooie vrouw! Zonder het te willen, dreigt ze 

het zorgvuldig uitgebalanceerde mannenwereldje te ontwrichten. Want hoewel geen van de mannen het 

wil toegeven, zijn ze stuk voor stuk een beetje verliefd op haar. 

20 beste love stories aller tijden 

 Doctor Zhivago (1965) 

Grootse verfilming van de gelijknamige roman van Boris Pasternak over de liefde van 

Russische dichter/dokter Zhivago voor de mooie communiste Lara.Beslaat meerdere 

decennia uit de moderne Russische geschiedenis 

 

Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967) 

Het is de tijd van de Grote Depressie. Tijdens hun omzwervingen slaan Clyde Barrow 

(Warren Beatty) en Bonnie Parker (Faye Dunaway) het pad van de misdaad in. Ze verlangen 

naar avontuur – en naar elkaar. Het duurt niet lang of ze eisen ook in ons hart een plaatsje 

op. 

 

Four weddings and a funeral (Mike Newell, 1994) 

Een knappe Engelse gentleman is een notoire telaatkomer op iedere bruiloft. Maar vandaag 

overtreft hij zichzelf, hij vergeet niet alleen de ring, maar vangt ook een glimp op van het 

meisje van zijn dromen! 

 

 

Singin’ in the rain (Gene Kelly, 1952) 

Don, die geholpen wordt door zijn vriend en pianospeler Cosmo Brown speelt met Lina 

romantische overtures. Lina verward echter hun gespeelde liefde met echte liefde. Zeker 

als Don valt voor Kathy Selden. Als het verhaal wordt omgezet naar een echte musical 

vormt de stem van Lina een probleem, aangezien ze eigenlijk niet kan zingen, en dit tijdens 

de voorstellingen in het geheim wordt gedaan door Kathy Selden?.  

The graduate (Mike Nichols, 1967) 

Benjamin, een rijke maar stuurloze jongeman, keert terug naar California, nadat hij met 

vlag en wimpel is gestudeerd. Op een feestje te zijner ere wordt hij verleidt door Mrs 

Robinson, een vriendin van de familie. Het duurt niet lang of ze worden minnaars. 

Benjamin's ouders zijn niet op de hoogte van de affaire. De situatie wordt nog 

gecompliceerder wanneer zijn ouders hem proberen te koppelen aan Elaine de dochter van 

Mrs Robinson. 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Julie-De-Clercq/Vleugels/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|6945111&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/David-Lean/Doctor-Zhivago/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|2411808&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bonnie%20and%20Clyde&branch=Kortrijk&dim=Format(dvdvideo)
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mike-Newell-1942/Four-weddings-and-a-funeral/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|2282246&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gene-Kelly-1912-1996/Singin%27-in-the-rain/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|3002503&branch=Kortrijk
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mike-Nichols/The-graduate/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|2416499&branch=Kortrijk
http://www.bol.com/nl/p/doctor-zhivago/1002004005395122/
http://www.bol.com/nl/p/bonnie-clyde/1002004000001412/
http://www.bol.com/nl/p/four-weddings-and-a-funeral/1002004004848555/
http://www.bol.com/nl/p/graduate/1002004005378380/
http://www.bol.com/nl/p/doctor-zhivago/1002004005395122/
http://www.bol.com/nl/p/bonnie-clyde/1002004000001412/
http://www.bol.com/nl/p/four-weddings-and-a-funeral/1002004004848555/
http://www.bol.com/nl/p/graduate/1002004005378380/
http://www.bol.com/nl/p/doctor-zhivago/1002004005395122/
http://www.bol.com/nl/p/bonnie-clyde/1002004000001412/
http://www.bol.com/nl/p/four-weddings-and-a-funeral/1002004004848555/
http://www.bol.com/nl/p/graduate/1002004005378380/
http://www.bol.com/nl/p/doctor-zhivago/1002004005395122/
http://www.bol.com/nl/p/bonnie-clyde/1002004000001412/
http://www.bol.com/nl/p/four-weddings-and-a-funeral/1002004004848555/
http://www.bol.com/nl/p/graduate/1002004005378380/
http://www.bol.com/nl/p/doctor-zhivago/1002004005395122/
http://www.bol.com/nl/p/bonnie-clyde/1002004000001412/
http://www.bol.com/nl/p/four-weddings-and-a-funeral/1002004004848555/
http://www.bol.com/nl/p/graduate/1002004005378380/
http://www.bol.com/nl/p/doctor-zhivago/1002004005395122/
http://www.bol.com/nl/p/bonnie-clyde/1002004000001412/
http://www.bol.com/nl/p/four-weddings-and-a-funeral/1002004004848555/
http://www.bol.com/nl/p/graduate/1002004005378380/
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An officer and a gentleman (Taylord Hackford, 1982) 

De éénling Zack Mayo (Richard Gere) besluit zijn kansarme milieu de rug toe te keren door 

middel van een veelbelovende carrière bij de marine. In dertien meedogenloze weken leert 

hij het belang van discipline, vriendschap en liefde. Drilinstucteur Louis Gosset Jr. leert hem 

dat niemand het alleen redt. Zack hervindt zijn zelfrespect en wordt en passant verliefd op 

Paula  

 

West Side Story (Robert Wise, 1961) 

Een musical gebaseerd op het bekend Romeo en Julia-verhaal. In New York waar de 

rivaliserende straatbendes de Jets en de Sharks tegen elkaar strijden voor hun territorium 

en respect, worden Jets-leider Tony en Maria, het zusje van de Sharks-leider verliefd. Hun 

liefde is gedoemd te mislukken. 

 

Pretty woman (Gary Marshall, 1990) 

Zakenman Richard Gere heeft meer succes in de zaken dan in de liefde. Op zakenreis in Los 

Angeles krijgt hij gezelschap van de pas begonnen callgirl Julia Roberts. Het begin van een 

geweldige liefdeskomedie die boordevol romantiek en subtiele humor bevat. 

 

Titanic (James Cameron, 1997) 

Rose (Kate Winslet) is een jonge, welgestelde vrouw die gevangen zit in een verstikkende 

wereld met een arrogante echtgenoot. Jack (Leonardo DiCaprio), een charmante, 

ruimdenkende artiest, steelt het hart van Rose tijdens een cruise op het schip R.M.S. 

Titanic. Wanneer het schip een ijsberg raakt, verandert de reis van de geliefden in een 

adembenemende race om te overleven. 

The English patient (Anthony Minghella, 1996) 

De verpleegster Hana (Juliette Binoche) is ervan overtuigd dat er een vloek op haar rust: 

iedereen van wie ze houdt is gedoemd te sterven. In de nadagen van WO II stort ze zich 

daarom volledig op de verzorging van een zwaargewonde Engelse Patient, die zijn geheugen 

is kwijtgeraakt 

 

Shakespeare in love (John Madden, 2010) 

De jonge William Shakespeare staat aan het begin van een veelbelovende carrière, maar zit 

vast door een stevige writer's block. Zijn komedie 'Romeo en Ethel de Piratendochter' lijkt 

nog nergens op, maar zijn theater is gedoemd als hij niet snel een succes aflevert. Will heeft 

dus dringend een muze nodig.... En hij vindt haar in de bloedmooie Lady Viola. Het pad van 

de liefde loopt echter niet gladjes, want Viola is voorbestemd om met de onuitstaanbare 

Lord Wessex te trouwen. 

 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Taylor-Hackford/An-officer-and-a-gentleman/Dvd?itemid=|library/marc/vlacc|3118304&branch=Kortrijk
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The bridges of Madison County (Clint Eastwood, 1995) 

Fotograaf Robert Kincaid reist voor National Geographic de wereld rond. Francesca Johnson 

is een brave huisvrouw, ergens in Iowa. Hun leven kabbelt rustig voort. Verwachtingen 

hebben ze al lang niet meer. Maar vier dagen na hun eerste ontmoeting zouden ze alles 

doen om hun nieuwe liefde niet te moeten verliezen. 

When Harry met Sally (Rob Reiner, 1989) 

De vraag of mannen en vrouwen met elkaar bevriend kunnen zijn, zonder dat er seks om 

de hoek komt kijken leverde een geweldige klassieker op. In twaalf jaar tijd onderzoeken 

Harry en Sally het antwoord op die vraag 

 

Wild at heart (David Lynch, 1990) 

de relatie van Sailor Ripley en Lula Fortune is gebaseerd op wederzijdse passie en 

stomende ongecompliceerde sex, en is een doorn in het oog van Marietta, de neurotische 

moeder van Lula. Sailor weet namelijk het èèn en ander over het verleden van Marietta, 

haar relatie met gangster Marcello Santos, en de niet geheel toevallige dood van Lula's 

vader. 

Badlands (Terrence Malick, 1973) 

Zuid-Dakota, 1959. Wanneer de rebelse Kit de vader van zijn piepjonge liefje Holly 

vermoordt omdat die hun relatie afkeurt, slaan ze samen op de vlucht naar de Badlands 

van Montana. Vluchtend in hun eigen fantasiewereld, trekken de verstotenen een 

willekeurig spoor van dood en vernieling achter zich. Kit moordt, Holly observeert. 

Gone with the wind (Victor Fleming, 1939) 

'Gone With the wind' speelt zich af ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog en de 

afschaffing van de slavernij. Daarbij is het oznder twijfel het meest opwindende 

liefdesrelaas dat ooit in Hollywood werd verfilmd. 

 

Harold and Maude (Hal Ashby, 1971) 

Deze klassieke cultfilm presenteert een van de meest onwaarschijnlijke stellen. Alles wat 

u ooit zag of wist over filmgeliefden wordt hierdoor overhoop gehaald. Budd Cort is 

Harold, een jongeman die rijkdom saai vindt, maar geinteresseerd is in de dood. En Ruth 

Gordon is Maude, een heerlijke oude wildebras die in de wereld alleen maar goede 

bedoelingen ziet. 

Annie Hall (Woody Allen, 1977) 

Alvy Singer is een van Manhattan's briljanste humoristen maar in de liefde kan hij wel wat 

hulp gebruiken. Die krijgt hij van zijn beste vriend, die hem introduceert bij 

nachtclubzangeres Annie Hall (Diana Keaton). Maar Alvy's twijfels verknoeien de relatie en 

Annie Hall vertrekt naar LA en naar een nieuwe man (Paul Simon).  

Uit vrees haar voor altijd kwijt te raken, is Alvy bereid alles (zelfs de LA snelwegen) te 

trotseren om datgene terug te winnen waar het allemaal om draait: echte liefde. 
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In the mood for love (Kar-Wai Wong, 2000) 

Wanneer Meneer Chow en zijn vrouw verhuizen naar een nieuw appartementencomplex, 

komt hij in contact met zijn buurvrouw, mevrouw Chan. Uit eenzaamheid zoeken Chow en 

Chan elkaars gezelschap op. Op een dag komen ze er achter dat hun partners een 

verhouding met elkaar hebben. Hun vriendschap wordt hechter door de gedeelde 

wraakgevoelens en groeit langzaam uit tot liefde. Nu staan ze voor de keuze: doorgaan 

met hun relatie of terug keren naar hun overspel plegende partners. 

Love Story (Erich Segal, 1970) 

Harvard Law student Oliver Barrett IV (Ryan O'Neal) en muziek student Jennifer Cavalleri 

(Ali MacGraw) zijn verliefd, een chemische reactie ze niet kunnen negeren. Ondanks hun 

tegengestelde achtergronden, doen ze alles voor elkaar. Als ze trouwen, dreigt het rijke 

vader van Oliver hem te onterven. Jenny probeert de Barrett mannen verzoenen, maar 

tevergeefs. Oliver en Jenny blijven toch hun leven samen op te bouwen. Ze geloven dat de 

liefde alles kan herstellen. Maar het lot heeft andere plannen. Wat begon als een eerlijke vriendschap 

wordt het liefdesverhaal van hun leven. 

Knappe reserves (voor zij die er maar niet genoeg van krijgen) zijn – in alfabetische volgorde 

 Eternal sunshine of the spotless mind 

Grease 

Just like heaven 

Lot like love, A 

Love, actually 

My best friend’s wedding 

Notting Hill 

Persuasion 

Room with a view, A 

Runaway bride 

Sleepless in Seattle 

Stepmom 

When a man loves a woman 

You’ve got mail     
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10 beste liefdesfilms van de laatste 10 jaar 

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001) 

Maak kennis met Amelie. Ze is jong onschuldig naïef en op zoek naar de ware liefde. Als 
jonge Parijse twintiger ontdekt ze beetje bij beetje dat om het echte geluk te vinden ze haar 
lot in eigen hand moet nemen en daarbij volledig moet openstaan voor haar omgeving. Een 
ontroerend hedendaags sprookje. 

 

Serendipity (Peter Chelsom, 2001)  

In een druk warenhuis springt er een flinke vonk over tussen Sara en Jonathan. Omringd 
door de duizenden romantische lichtjes van New York beleven ze de mooiste avond van hun 
leven. Helaas hebben beide al een vaste relatie, dus scheiden hun wegen ook weer 
onmiddellijk. Wanneer ze later op het punt staan om in het huwelijk te treden slaat de 
twijfel definitief toe. Was die ene keer niet veel meer dan een vluchtige affaire? Om dit uit te 
zoeken, zetten ze ieder voor zich heel New York op z'n kop. 

Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)  

Bob en Charlotte zijn twee Amerikanen die verblijven in Tokio. Bob is een filmster die in de 
stad is voor opnames van een commercial. De jonge Charlotte sukkelt achter haar man aan, 
een aan zijn werk verslaafde fotograaf. Wanneer ze allebei niet kunnen slapen, komen Bob 
en Charlotte elkaar 's nachts tegen in de bar van het hotel. Uit deze toevallige ontmoeting 
groeit een verrassende vriendschap. 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)  

Joel is er nogal van ondersteboven dat zijn vriendin Clementine al haar herinneringen aan 
hun tumultueuze relatie heeft laten wissen. Wanhopig neemt hij contact met de uitvinder 
van het bewuste proces, Dr. Howard Mierzwiak, om zo Clementine uit zijn eigen geheugen te 
laten verwijderen. Maar als Joels herinneringen aan Clementine langzaam vervagen, begint 
hij zijn liefde voor haar opnieuw te ontdekken. 

 

Love Actually (Richard Curtis, 2003)  

In deze film zijn verschillende hartverwarmende en hilarische verhalen verweven die zich 
allemaal afspelen in het hedendaagse Londen. Deze verhalen eindigen niet in één, maar heel 
veel romantische hoogtepunten. 

 

Sideways (Alexander Payne, 2004)  

Miles, een pas gescheiden en mislukte schrijver neemt zijn oude maatje Jack, eens een 
beroemd acteur, mee op wijntour door Californië. Hier beproeven ze hun mislukte levens en 
relaties en proberen ze hun midlifecrisis te doorgronden. Miles wil zoveel mogelijk genieten 
van de Californische wijncultuur terwijl Jack het liefst achter de vrouwen aangaat. Als Jack 
onderweg twee vrouwen weet op te pikken loopt alles goed mis. 
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The Notebook (Nick Cassavetes, 2004)  

Allie Hamilton komt begin jaren '40 naar het plaatsje Seabrook in North-Carolina om 
vakantie te vieren met haar familie. Daar ontmoet ze de knappe Noach Calhoun die vanaf 
het eerste moment verliefd op haar is. Ondanks hun zeer verschillende achtergrond beleven 
de twee een zomer vol hartstocht en passie. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en Noah 
naar het front moet, verliezen ze elkaar uit het oog. Allie is verscheurd door verdriet maar 
verlooft zich na een paar jaar toch met een nieuwe liefde. Als Noah na de oorlog terugkeert, 

is zijn hart gebroken als hij ziet dat Allie een ander heeft. 

Elizabethtown (Cameron Crowe, 2005)  

Een paar uur nadat Drew Baylor is ontslagen, krijgt hij te horen dat zijn vader is overleden. 

Als enige zoon gaat hij terug naar Elizabethtown voor de begrafenis. Tijdens de vlucht naar 

huis ontmoet hij de scherpzinnige en grappige stewardess Claire, die hem door de moeilijke 

periode heen helpt en bewijst dat fantastische dingen altijd onverwacht gebeuren. 

Pride & Prejudice (Robert Z. Leonard, 2005)  

De welgestelde Mr. Bingley komt in de buurt wonen en heeft zijn vriend Mr. Darcy 
meegenomen. De komst van de jonge aristocraat Darcy veroorzaakt grote opschudding in 
het gezin Bennet, met vijf dochters in de huwbare leeftijd. Vooral Mrs. Bennet is ervan 
overtuigd dat een van haar dochters het hart van de rijke vrijgezel zal weten te veroveren. 

 

(500) Days of Summer (Marc Webb, 2009) 

Dit is het verhaal van een jongen die een meisje ontmoet, vertelt een droge, indringende 
stem. Zo begint '500 Days of Summer' en we worden met een duizelingwekkende snelheid 
meegezogen in een grappige, herkenbare en unieke ontleding van het tegendraadse en 
onvoorspelbare anderhalve jaar uit het leven van een jonge man die een grenzeloze 
romance beleeft. 
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