


Vaak ontbreken ons de woorden – en vooral de juiste – om aan onze liefste 
te zeggen hoeveel we van hem of haar houden. Terwijl er toch zoveel dingen 
zijn die we bewonderen, die ons blij maken, die ons verrassen en waarvan 
we houden. Maar vaak is het moeilijk er even bij stil te staan, de hand van je 
partner te nemen en alles te zeggen wat je al heel lang op je hart had. Dan zit 
die hand namelijk net in het afwassopje, ligt hij op een toetsenbord of houdt 
hij een vork vast: het is nooit het juiste moment. En zelfs als er zich einde-
lijk een ogenblik aandient dat zich perfect leent voor een liefdesverklaring –  
bijvoorbeeld bij zonsondergang op een bankje in de tuin – dan kom je zelden 
verder dan een gemompeld ‘ik hou van je’.

Dat is nu afgelopen. Want iedereen die liefheeft heeft een geschiedenis te ver-
tellen, een gemeenschappelijke liefdesgeschiedenis die alleen maar hoeft te 
worden opgeschreven. En iedereen die liefheeft, zit vol complimenten die hij 
de ander nog nooit heeft gemaakt. Vul deze bladzijden in en creëer de grootste 
liefdesverklaring aller tijden. Er is niets mooiers dan de liefde. Lang leve de 
liefde!

Veel plezier!

PS Als je vindt dat het tijd is om zelf die grootste liefdesverklaring aller tijden 
te ontvangen, geef dit boek dan aan je partner. Met een balpen erbij.



Dit boek is ingevuld door

voor

als teken van onze liefdevolle band.

Bij elkaar sinds:

Begonnen met invullen op:



Mijn hart behoort jou toe



De gedachte die bij me opkwam toen ik je voor het 
eerst zag:

Na onze eerste kennismaking heeft het me enorm ver-
rast dat jij:

Het liedje dat me doet denken aan onze eerste ontmoe-
ting:



Mijn favoriete plekje van jouw lijf:

Jij bent anders dan alle anderen, omdat:

Ik heb als eerste over jou verteld aan:

en ik zei:



Zo zag het er bij mij vanbinnen uit toen we elkaar 
leerde kennen:

Ik was echt jaloers toen:



De eerste foto van ons samen::



Ik zou graag eens met jou reizen naar:



Van 0 tot 10: ik vind jou
 0 = helemaal niet
10 = in hoge mate

zo aantrekkelijk: 
zo grappig: 
zo trouw: 

zo eerlijk: 
zo charmant: 
zo sexy: 

De leukste mop die je ooit hebt verteld:

Een druppel liefde is meer waard dan een oceaan vol verstand.’

Blaise Pascal

Dit doe ik heel graag met jouDit doe ik heel graag met jou

in het weekend: 

in de vakantie:

op doordeweekse dagen:

op een zonnige zondag:

op een regenachtige zondag:

’s nachts:



Een van mijn karaktertrekken die ik het langst voor 
je verborgen heb gehouden:

 
Ik mis je al na:

 jaar
 maanden
 dagen
 uren

 minuten
 seconden
 bij het afscheid nemen

Toen we elkaar ontmoetten, probeerde ik zo  

  mogelijk te zijn.

Ik geloof dat het me gelukt is/dat het me niet gelukt 

is.

 
Ik heb je nog nooit gezegd dat:






