
Anouk - Dominique         blz 1 
 
Intro: Am7 G F E  (barre's-7 strum/mute voor meer gevoel) 
 
Am(7)                                                      F          Dm(7) 
Je staat in de douche en je kijkt me aan,  Ik voel, ik ben verliefd 
                 E(7)                                   Am(7) 
Oh baby, wat heb jij me aangedaan?  Nee, ik wil dit niet  
          F         Dm7 
Ik wilde los, lekker latten, maar nee,  Het is nu al te laat 
         E(7) 
Want hoe je kijkt, als je lacht naar mij  Zoals je daar zo staat  
                Dm(7)                                       E(7) 
Ik wilde niemand binnenlaten in mijn leven 
              Dm(7)          G 
Maar nu staat je naam al heel erg groot  In mijn hart geschreven, whohoooo 
 
Chorus 
 
C          E(7) (speel A7, wijsvinger 7e fret) 
Dominique,  Ik ga kapot als ik jou met die andere wijven zie 
      Dm7(speel Am7 wijsvinger 5e fret)       C 
En wat ze ook beweren,        nee,     zij zijn het niet 
                                            E(7) (speel A7, wijsvinger 7e fret) 
Ik kan niet voor altijd wachten, kom nou      alsjeblieft 
Dm7(speel Am7 wijsvinger 5e fret)     F   Am7   F                 
Zeg me  waar         we        staan,    Dominique, oh oh oh ohoo 
                       Am7                 F    E(7) 
Kom op nou, Dominique, oh oh oh ohoo   (Dominique....) 
 
Am(7)                        F             Dm(7) 
  Onze lichamen bij elkaar, Dansend op de beat,          
        E(7) (speel A7, wijsvinger 7e fret) 
Ik hoop dat jij het ook   doorhebt,     beter dan dit wordt het niet 
Am(7)                                           F                        Dm(7) 
     Kijk die sloeries eens brallen,    Met hun mond vol slap gelul 
         E(7) (speel A7, wijsvinger 7e fret) 
Ze denken jou echt te kennen,                 maar ze hebben geen benul 
         F            E                    Dm7 
Ze beloven jou de sterren en de maan,  maar wanneer het feest voorbij is 
               G 
Zien ze jou dan nog steeds staan?   Kom op nou! 
 
Chorus 
 
C          E(7) (speel A7, wijsvinger 7e fret) 
Dominique,  Ik ga kapot als ik jou met die andere wijven zie 
      Dm7(speel Am7 wijsvinger 5e fret)       C 
En wat ze ook beweren,        nee,     zij zijn het niet 
                                            E(7) (speel A7, wijsvinger 7e fret) 
Ik kan niet voor altijd wachten, kom nou      alsjeblieft 
Dm7(speel Am7 wijsvinger 5e fret)     F   Am7          A7!                 
Zeg me  waar         we        staan,    Dominique, oh oh oh ohoo, whoohooooo 
 
 



Anouk - Dominique         blz 2 
 
 
[Bridge]   
           F                                            G 
Qua liefde heb ik kilometers op de teller 
          Bb                                       E 
Heb zoveel meegemaakt, jij hoeft me niets meer te vertellen 
F                                             G  F 
Ik was van de liefde zo vervreemd,  het   voelt toch zo verdomde goed 
                       G 
Wanneer jij   mij weer in je armen neemt 
C     E(7) (speel A7, wijsvinger 7e fret)   C 
Dominique,  yeeeeah he ...nique,                                nee, zij zijn het niet 
     Am7                 Fm 
Kom op nou, Dominique,  Kom op nou, Do  
 
 [Outro] 
        Am7 (make sides from G to Am7 barré) 
Luister,  er is maar een die jou kan beminnen, Da's een echte vrouw 
En dat ben ik, en ik vertel je nu,   dat ik van je hou,  dat ik van je hou 
Er is maar een die jou kan beminnen,  Da's een echte vrouw 
En dat ben ik, en ik vertel je nu,  Dat ik van je hou 
 C   Am7 
Ho, ho ho, Do-do-dominique,  Dominique 
C       Am7 
Oh - ho -do-  dominique 
Kom op nou, Dominique 
C       Am7 
Oh - ho -do-dominique 
Do-do-dominique 
C       Am7 
Oh - ho -do-  dominique (ik hou van jou) 
Oh - ho -do-  dominique (ik hou van jou) 
Oh - ho -do-  dominique (ik hou van jou) 
 
 
 


