
Kris De Bruyne(*) - Amsterdam (1975)

https://www.youtube.com/watch?v=Kas-aiY83D0

Je kan er boeken kopen die strofe
Je hier heel zelden vindt
Je kan er langs de grachten (*) lopen
Je haar los in de wind
Je kan er uren slijten
De parken zijn er groen
Je kan er naar Van Gogh (*) gaan kijken
Dat zou je eigenlijk wel ‘s moeten doen  (‘s = eens)
Je bent er vogelvrij
Omdat er alles kan
Zo dichtbij
En toch zo ver
Is Amsterdam

Want daar in Amsterdam refrein
Ben jij zo ver van mij
Toch voel ik Amsterdam zo pijnlijk dicht nabij

In het Concertgebouw (*)
Is het zeer dikwijls feest  (dikwijls = vaak)
Je weet toch nog dat zelfs Randy Newman (*) daar ooit is geweest
Wie van ons vermoedde toen
Dat jij daar nu heel alleen
Een schuilplaats hebt gezocht
We gingen er altijd samen heen
Wie van ons is vogelvrij
Wie van ons die nog alles kan
Zo dichtbij
En toch zo ver
Is Amsterdam

Want daar in Amsterdam
Ben jij zover van mij
Toch voel ik Amsterdam zo pijnlijk dicht nabij

(kleinkunst (singer-song))

heel = zeer = erg
het verschil
verschillen . “heel” verschilt niet van “zeer”
er is geen verschil tussen “heel” en “zeer”

https://www.youtube.com/watch?v=Kas-aiY83D0


… want daar ben jij zo ver van mij. Want jij bent daar zo ver van mij
(hoofdzin) omdat jij daar zo ver van mij bent (bijzin) (of hier hoofdzin)…

Kris De Bruyne (1950-2021)



grachten van Amsterdam

De Amstel

Vincent Van Gogh



Van Gogh museum (Amsterdam) De Zonnebloemen

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/agenda-en-activiteiten/de-vaste-collectie-van-goghs-
meesterwerken

Het Concertgebouw

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/agenda-en-activiteiten/de-vaste-collectie-van-goghs-meesterwerken
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/agenda-en-activiteiten/de-vaste-collectie-van-goghs-meesterwerken


Randy Newman in Rotterdam (!) in 1979



“zo ver” of “zover”

zo ver = als er een afstand in ruimte of tijd wordt uitgedrukt (zowel “zo” als “ver” beklemtoond)

bv: Daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij (ver weg)
Mijn schooltijd is al zo ver weg (lang geleden)

ver: op grote afstand
afstandelijk

(voor) zover: in de mate waarin

bv: (voor) zover ik weet ben ik nooit ziek geweest.

antiquariaat: winkel voor oude boeken. tweedehandsboeken
Verenigde Staten van Amerika

2e persoon enkelvoud:
jij werkwoord+t
werkwoord (zonder -t) jij ?


