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1  VISSERS VAN CAPRI 
Als bij Capri de rode zon weer in zee verzinkt 
en de maansikkel zilverbleek aan de hemel blinkt. 
Gaan de vissers van Capri met snelle boten uit. 
Leggen netten in zee en hopen op rijke buit. 
Slechts de sterren geleiden hen aan ’t firmament. 
Met hun beelden die elke visserman reeds lang kent 
en van boot tot boot dit oude lied weerklinkt. 
 
Hoor van ver. (hoor van ver)  
hoe het zingt. (hoe het zingt) 
Bella bella bella Marie,  
slechts voor jou zing ik mijn droommelodie. 
Bella bella bella Marie, vergeet mij niet. 
 
2  ZEEMAN LAAT DAT DROMEN 
Zeeman, laat dat dromen, denk niet aan je thuis. 
Zeeman, wind en golven, roepen je van huis. 
Jouw verlangen is de zee en de vrienden zijn de sterren. 
Boven Rio en Shanghai, (boven Rio en Shanghai) 
Boven Bali en Hawai, (boven Bali en Hawai) 
en ze stralen op je schip en ze lokken je van verre. 
Die alleen bleef je steeds trouw, een leven lang. 
 
3  KLEINE TAMARA 
Waarom huil je, kleine Tamara? 
Elke zeeman trekt toch weer naar zee. 
Ach wat denk je kleine Tamara? 
Want dit afscheid valt mij ook niet mee. 
Op de golven zal ik aan je denken. 
Wanneer de wind ruist als zachte muziek. 
Waarom huil je, kleine Tamara? 
Want jouw zeeman komt ooit weer terug. 
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4  BLIJF OP ME WACHTEN MARIA 
Aan de kade van Rio zag hij haar staan 
en hij sprak haar aan, zij is meegegaan. 
Na twee weken van liefde moest hij weer gaan 
en hij zei haar bij ’t licht der maan,  
blijf op me wachten, Maria, 
blijf toch je zeeman steeds trouw. 
Als ik terug kom, Maria,  
blijf ik bij je en word je mijn vrouw. 
 
5  ZUIDERZEE BALLADE 
Opa, kijk ik vond op zolder, een foto van een oude boot. 
Is dat nog van voor de polder, van die oude vissersvloot. 
Jochie, dat is een gelukkie. Ik was dat prentje jaren kwijt. 
Ik heb nu weer een heel klein stukkie van die goeie ouwe tijd. 
 
5  ZUIDERZEE BALLADE  refrein 
Waar is het water, waar is de haven? 
Waar je altijd horen kon: Wij gaan aan boord. 
De voerman laat er zijn paarden draven  
en aan de horizon leit Emmeloord. 
Eens ging de zee hier tekeer, maar die tijd komt niet weer. 
‘t Water leit nou achter de dijk. 
Waar eens de golven het land bedolven, 
golft nu een halmenzee, de oogst is rijk. 
 
6  CURAÇAO 
Maak los de tros de voor en achter touwen. 
We zijn niet meer te houwen we gaan naar Holland toe, 
waar is het beter leven dan bij je eigen vrouw. 
Vervloekt zijn alle hoeren van het eiland Curaçao. 
Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. 
Wij gaan u verlaten, adieu Curaçao. 
Wij gaan u verlaten, adieu Curaçao. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


