
1/16    De scheepsharmonica(29) 

Eens per jaar gaan we vertrekken,  

Allen met een kapersbijl. 

Naar de grote wereldzeeën, 

Want daar zoeken wij ons heil. 
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Op een klipper of een schoener,  

fel belust op rijke buit. 

Trossen los, maar met wat weemoed, 

Varen wij het zeegat uit. 
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[refrein] 

Maar dan pakt de kok, Dirk Janszoon  

vlug de scheepsharmonica 

en hij speelt een vrolijk walsje,  

samba of een cha-cha-cha cha-cha-cha. 
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[vervolg refrein] 

Oh, wat kan die vent toch spelen,  

allen zingen met hem mee. 

‘t Is niet moeilijk te begrijpen, 

zo wil iedereen wel graag naar zee!! 
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Zeilend over oceanen,  

turend naar de horizon. 

Achter honderd zeemijl water,  

is waar onze reis begon. 
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Enteren we dan een schuitje, 

komen eventjes langszij. 

Kapen goud, rum en kopeken,  

van een vreemde koopvaardij. 
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[refrein] 

Maar dan pakt de kok, Dirk Janszoon  

vlug de scheepsharmonica, 

en hij speelt een vrolijk walsje,  

samba of een cha-cha-cha cha-cha-cha. 

-29- 



8/16 

[vervolg refrein] 

Oh, wat kan die vent toch spelen,  

allen zingen met hem mee. 

‘t Is niet moeilijk te begrijpen, 

zo wil iedereen wel graag naar zee!! 
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Aan de haven van Marseille,  

staat een louche, bruine kroeg. 

‘t Stikt er van de mooie meiden, 

keuze is er dus genoeg! 
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Voor dit zootje ongeregeld, 

is er toch geen mens die wacht. 

Daarom gaan we met het drinken, 

door tot midden in de nacht. 
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[refrein] 

Maar dan pakt de kok, Dirk Janszoon  

vlug de scheepsharmonica, 

en hij speelt een vrolijk walsje,  

samba of een cha-cha-cha cha-cha-cha. 

-29- 



12/16 

[vervolg refrein] 

Oh, wat kan die vent toch spelen,  

allen zingen met hem mee. 

‘t Is niet moeilijk te begrijpen, 

zo wil iedereen wel graag naar zee!! 
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13/16 

Maar na zeven lange maanden,  

kapend op de oceaan. 

Is de tijd weer aangebroken, 

met de buit naar huis te gaan. 
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Met de wind vol in de zeilen, 

hoge zeeën deert ons niet. 

En het zicht op eigen haven, 

zingen wij het hoogste lied. 
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Op de plecht de kok Dirk Janszoon, 

met de scheepsharmonica, 

speelt ook deze keer een walsje,  

samba of een cha-cha-cha 
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Met elkaar de buit verdelen, 

is voor ons een vast begrip 

Wij zijn blij, men mag het weten, 

vrolijk zingend gaan we van ‘t schip. 

            einde 
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