DE KAPITEIN EN IK
L I E D J E S T E K S T E N
Koen van Biesen

1.

De Kapitein en ik
JOHO-HO
De Kapitein en ik
JOHO-HO
Wij waren samen de schrik
van de zee
De Kapitein en ik
JOHO-HO

2.

VOLWASSENEN
Keurig opgekleed met hoed en das
zo schrijden ze deftig door het groene gras
iedereen is net in bad geweest
van kop tot teen volwassen zijn is dat geen feest
tante heeft haar hoed uit de kast gehaald
tussen haakjes hij is nog niet afbetaald
ze lopen allemaal netjes op een rij
met de handen op de rug of in de zij
een volwassene praat maar speelt niet gauw
Ze lopen enkel rond in grijs of blauw
voortdurend haastig in de weer
en als het regent zie je er geen enk'le meer

Volwassen
ze zijn volwassen
het glas geheven
elkaar pootjes geven
en belangrijk doen

ze hebben toch zo weinig fantasie
Ik moet de hele tijd maar zitten op hun knie
maar als ik voor mijn bord met spruiten zit
dan wordt een vork een vliegtuigje, zeg snap je dit?
en ze zeuren maar door over het weer
voor hen bestaan er geen piraten meer
maar niemand ziet de heks die hen al jarenlang
stilletjes bespiedt vanuit het behang

Volwassen
ze zijn volwassen
zie ik hen daar
ben ik blij dat ik maar
halfgewassen ben

ze kakelen :"Kijk daar! Heb je dat gezien ?
Heeft buurvrouw weer een nieuwe hoed misschien ?"
maar niemand ziet de heks die hen al jarenlang
stilletjes bespiedt vanuit het behang

3.

huiswerk

drie en vier is zeven
vier en vijf is negen
maar 't is mij om het even
ik kan er niet meer tegen
ik zit me te vervelen
kon ik maar buiten spelen
want van dit zenuwachtige getel
spring ik nog uit mijn vel

zes en acht is veertien
vijf en acht is dertien
ik heb er echt de pest in
het gaat er niet meer in
ik zit me te vervelen
kon ik maar buiten spelen
want van dit zenuwachtige getel
spring ik zo dadelijk uit mijn vel

huiswerk
huiswerk
hui-huis-werk

tien en tien is twintig
vijf maal acht is veertig
maar wat ik ook verzin, ik
weet het echt allang niet meer
ik zit me te vervelen
kon ik maar buiten spelen
want van dit zenuwachtige getel
spring ik nog uit mijn vel
en als ik uit het venster hang
zie ik de volle maan
maar er roept een stem van uit de gang
"is je huiswerk al gedaan ?"

huiswerk
huiswerk
hui-huis-werk

dus

tien maal acht is tachtig
de school is oppermachtig
tien maal tien is honderd
ik voel me echt bedonderd
ik zit me te vervelen
kon ik maar buiten spelen
want van dit zenuwachtige getel
spring ik nog uit mijn vel
ja, van dit zenuwachtige getel
spring ik nog uit mijn vel
want van dit zenuwachtige getel
spring ik zo dadelijk uit mijn...

"jongen,..."
"Wat is er ?"
"Is je huiswerk al gedaan ?"

aaaarghl

4.

De bende van Linke Nelis

wij zijn de bende van Linke Nelis
en wij brengen ongeluk
niets in onze buurt dat nog heel is
of wij maken het stuk
en we vechten en we pesten
en we stichten wel eens brand
want wij zijn de bende
van Linke Nelis
van Linke Nelis
en het stichten van een brand...
dat vindt Linke Nelis heel plezant

wij zijn de bende van Linke Nelis
met iedereen drijven wij de spot
en het dichtknijpen van jouw keel is
ons allergrootst genot
zelfs de meester van de klas
stoppen we wel eens in de kast
want wij zijn de bende
van Linke Nelis
van Linke Nelis
en een meester in de kast
daarvan heeft Linke Nelis minder last

oh, linke Nelis
hmmm, Linke Nelis
niets dat voor hem teveel is
hij is zo...cool
ja, Linke Nelis
hmmm,
niets in zijn buurt dat nog heel is
als je begrijpt wat ik bedoel

5.

twaalf uren, twaalf jaren

tik, tok,tik,tok
twaalf uren rond de klok
zal ik je dromen goed bewaren
twaalf uren, twaalf jaren

6.

Hoi Kapitein
Steeds op zoek naar nieuwe schatten
zeilde ik de wereld rond
ik beklom de Himalaya
en raad eens wie ik daar vond
de verschrikkelijke sneeuwman
hij had net een slechte dag
want ik speelde op zijn ribbenkast
een fuga van Bach

en hoog boven de Sahara
vloog ik op een vliegtapijt
uit het paleis van Ali Baba
heb ik de sneeuwkoningin bevrijd
ik bracht ze terug naar Ijsland
want ze werd ziek van de woestijn
maar ik heb me moeten haasten
of ze zou gesmolten zijn

Hoi Kapitein
vertel ons een verhaal
een stoer verhaal in zeeroverstaal
jij zeilde met je zeeschuit
alle zeeen op en neer,
en maakte de gekste dingen mee
Hoi, Kapitein
vertel ons een verhaal
een stoer verhaal in zeeroverstaal
jij zeilde met je zeeschuit
alle zeeen op en neer,
zeg Kapitein,...
vertel ons nog wat meer

in een gevecht met kap'tein Zwartbaard
dat ik zeker niet verloor
krabde ik heel even met mijn zwaard
de kapitein achter zijn oor
en aan de oevers van de Kongo
danste ik eens op een keer...
de Argentijnse tango
met een grijze grizzlybeer

Nog niet zo lang geleden
het was op klaarlichte dag
zat ik net wat te eten
weet je wat ik toen zag
een zevenkoppig monster
midden op de zee
ik zei hem als je zin hebt
eet dan gerust een stukje mee

Hoi Kapitein
vertel ons een verhaal
een stoer verhaal in zeeroverstaal
jij zeilde met je zeeschuit
alle zeeen op en neer,
en maakte de gekste dingen mee
Hoi, Kapitein
vertel ons een verhaal
een stoer verhaal in zeeroverstaal
jij zeilde met je zeeschuit
alle zeeen op en neer,
zeg Kapitein,...
vertel ons nog wat meer

ik vocht tegen de veertig rovers
en greep ze allen bij hun baard
en in het Afrikaanse oerwoud
beet ik een panter in zijn staart
ik worstelde met een olifant
maar ik was nog niet bedaard
dus ik zwom naar pirateneiland
en veegde het helemaal van de kaart
wat een kapitein
't is nog niet zo lang geleden
en het was de moeite waard
wat is dat fijn
ik heb echt niet overdreven
ik zweer het bij mijn baard
dat zal wel zijn
alle schatten kan ik vinden
met behulp van mijn kaart
goud en robijn

wat heb ik een reuzehonger
ik lust wel een slagroomtaart
denk aan je lijn
nu moet ik echt vertrekken
voordat het weer is opgeklaard
drink nog wat wijn
want mijn plaats is in het strijdgewoel
en niet bij de open haard
't wordt hier te klein
en mijn schip, dat ligt vertrekkensklaar
daarbuiten in de vaart
maar ik neem de trein
een kapitein is op zijn best
zolang de storm niet bedaard
dag Kapitein
de avonturen van deze jongen
ja, die zijn wereldvermaard

7.

Enteren

Kom laten we beginnen
met les nummer één
maar alle haaievinnen, zeg
waar is je houten been
dat heb je echt wel nodig, man
daar kan je niet omheen
en kijk uit met dat pistool
schiet niet door je grote teen

Een lapje voor je oog
en een hoed op je bol
wat zie je d'r geweldig uit
mijn gemoed schiet er van vol (pang, pang)
nee, nee, niet schieten man
dat begreep je echt verkeerd
kom geef dat ding maar hier
voor je jezelf ermee bezeert

Maar kom laten we verder gaan
met les nummer twee
we blijven hier niet langer staan
we kiezen volle zee
bespeur je door je verrekijker
een verdachte schuit
zet je dan maar schrap
want we gaan vechten voor de buit

refr. :
Enteren
gooi de touwen uit
Hijs de vlag, kom op met de buit
we vechten en drinken
en we lachen en klinken
want we laten ze zinken
en we schreeuwen luid, ja

Enteren
gooi de touwen uit
hijs de vlag
kom op met de buit
we vechten en drinken
want we zijn stoere binken
en we kennen geen schrik
de Kapitein en ik

Dat vechten en dat drinken
heb je goed onder de knie
maar toch nog even opletten
voor les nummer drie
want ginder op dat eiland
daar ligt een verborgen schat
maat hoo, daar is de vijand
die wil ook wel 'ns wat

Dus hak ze nu maar allen
keurig in de pan
laat het kanon maar knallen
daar word ik vrolijk van
en boven in het kraaienest
ben je koning van de zee
doe nog een laatste keer je best
en zing dan met me mee

refr. :
Enteren
gooi de touwen uit
Hijs de vlag, kom op met de buit
we vechten en drinken
en we lachen en klinken
want we laten ze zinken
en we schreeuwen luid, ja

Enteren
gooi de touwen uit
hijs de vlag
kom op met de buit
we vechten en drinken
want we zijn stoere binken
en we kennen geen schrik
de Kapitein en ik

Maar van al dat vechten
krijg je honger en dorst
dus waar is de wijn ?
en waar is de worst ?
Laat het feest nu maar beginnen
het wordt een heus festijn
O, wat is het fijn
om kapitein te zijn

Maar van al dat feesten
word je toch zo moe
dus snel naar je kajuit

en doe je ogen toe
en terwijl je door de zee
in slaap wordt gewiegd
weerklinkt in je dromen
nog steeds dit lied
dat gaat van...

Enteren
gooi de touwen uit
Hijs de vlag, kom op met de buit
we vechten en drinken
en we lachen en klinken
want we laten ze zinken
en we schreeuwen luid, ja

Enteren
gooi de touwen uit
hijs de vlag
kom op met de buit
we vechten en drinken
want we zijn stoere binken
O, wat was het fijn
welterusten, ...Kapitein

8.

Het lied van de wind

luister eens naar dit lied, mijn vriend
en ga op zoek
naar wat niemand vindt
wie zoekt met zijn ogen is ziende blind
want weet dat schijn bedriegt, mijn vriend
waar je zoekt,
ben ik niet !
Ik reis al fluitend door het land
en er is geen man
die me volgen kan
niemand heeft me ooit gezien
maar ik zeg je ; schijn bedriegt, mijn vriend
dit is het lied
van de...

eerste tussenspel
Pico :
Wel ?
Dit is het lied van de … ?
Weet je het ?
Je mag driemaal raden…
Denk dan toch na!
pech., eerste kans verkeken !

Niemand krijgt me ooit getemd
ik speel met je hoed
en dans door je hemd
je denkt dat ik niet besta, misschien
maar ik zeg je ; schijn bedriegt, mijn vriend
want waar je zoekt,
ben ik niet!

Dit raadsel heb ik voor jou bewaard ;
de lucht en de zee hebben mij gebaard
ik ben een hemels en onzichtbaar kind
maar weet dat schijn bedriegt, mijn vriend
dit is het lied
van de...

tweede tussenspel

Pico :
Ok
Dit is je tweede kans, wat is het
Het is het lied van…de…
Kom op
ik zal je een handje helpen
Euh, het rijmt op euh, wacht even, op euh,
op euh, verdorie
Wacht, ik heb het, het rijmt op…

Raad eens wie ik ben
't is knap als je me herkent
nog knapper als je me vind
want ik ben de...
vind me als je kan
maar laat je niet verrassen wanneer je me niet vind
want ik ben de...

(instrumental)

Ik geef je nog een laatste raad
denk nooit dat iets niet bestaat
als je 't met je ogen niet kan zien
en nooit kan vangen, bovendien
dit is het lied
van de...

derde tussenspel
pico : let op hier komt je derde en laatste kans

kapitein:
het is de wind, mijn jongen,

pico; o, nu heb je het verklapt

de wind die giert en blaast over het land...
En mijn beste matroos, heb jij hem al ooit gezien, hmmmm ?"
"De wind ?" zei ik, "die kan je toch niet zien, niemand kan de wind zien !"
"Hahaa, ik zie dat je snugger bent. Maar toch is hij er en dat voel je wanneer hij op een warme zomerdag zo
zacht en zalig door je haren streelt, of wanneer hij in de herfst onder de hoeden en paraplu's van de mensen
speelt of met ruwe kracht de bladeren van de bomen rukt !"
De Kapitein werd hoe langer hoe heviger terwijl hij verder ging:

"of wanneer hij storm op
zee veroorzaakt en de meest onverschrokken zeerovers doet
rillen als een riet.
"Alle hens aan dek", roepen ze dan doorheen
het geraas van de orkaan
De kapitein raakte nu echt op dreef
"of we gaan met zijn allen naar de kabeljauwskelder !"
De Kapitein zag er plots erg woest uit, ook al was het een zonnige en windstille dag.
hij sprong heen en weer, hij had
zijn zwaard getrokken en maakte heftige gebaren
alsof hij op een schip stond dat in de woeste golven dreigde te vergaan..
Ik wilde hem tot bedaren brengen en riep voorzichtig :
"Kapitein, kapitein,..."
maar er was geen houden aan, hij schreeuwde:
"Zwijg zoetwatermatroos,
hoor je het gieren van de wind
het kraken van het schip,
het breken van de golven,
wat een zaligheid, wat een feest,
dit is het weer van de echte zeebonk,
ik zal alle gevaren trotseren en mijn schip
met vaste hand doorheen de storm leiden..."

LALALALA
door zeelui word ik erg bemind
LALALALA
ik lach en speel en dans en zing
LALALALA
niemand krijgt me ooit getemd
LALALALA
weg is je hoed, daar gaat je hemd
LALALALA
geen kapitein die het niet zingt
LALALALA
het lied van de wind, het lied van de wind, het lied van de wind etc...

9.

Jarig vandaag
moeder roept : O P S T A A N, O P S T A A N
opstaan
ik kom eraan
ik trek mijn hemd en
sokken aan
mijn ouwe trouwe blauwe
spijkerbroek

de trap afglijden
dan ontbijten
brood met boter
en een eitje
hop naar school
maar waar ligt
toch mijn boek
Eerst rekenen
dan franse les
l'histoire des haricots
princesses
maar waarom gaat op school de tijd zo traag
nu is het wel geweest
want thuis daar wacht het feest
want ik ben jarig
vandaag

TRIIING TRIIING
daar gaat de bel
de school is uit
en razendsnel
ren ik naar huis
want al mijn vriendjes
komen op bezoek...
En nonkel komt en tante komt
met pakjes
groot, dik, lang of rond
ja, zelfs de groenteman van op de hoek
en weet je wie er ook zal zijn
natuurlijk , da's de kapitein
want feesten ja dat doet hij veel te graag
we eten om ter meest
vanavond op het feest
want ik ben jarig vandaag

"Hallooo, hier zijn we dan,
Hoe oud wordt je nu ?
12 jaar ?!
proficiat ! Wat een grote jongen,
Hier dat is voor jou
smak, smak, smak(etc)

ding dong ding dong
dingdong dingdong
Mensen stromen binnen
laat de pret nu maar beginnen
ik zit al aan de koekjes en de chips
Ik grabbel naar wat nootjes
en ik open mijn kadootjes
ja vanavond hoor ik eind'lijk bij de vips
Mag ik nog snel een wafel
nee, we gaan direkt aan tafel
't wordt een heerlijke verwenning
voor je maag
maar ik kijk naar de klok
want ja, hij kwam toch ook
want ik ben jarig
vandaag

stuipgelach en luid gezang
polonaise in de gang
maar ik zit wat te dromen heel alleen
moeder vraagt : "wat is er kind ?"
en nonkel is al in de wind
hij roept : " jongens, kom geef me d'r nog één"
tante knijpt 'ns in mijn wang
vraagt : "jongen toch wat scheelt er aan
vertel me eens, wat ligt er op je maag
't was toch een prachtig feest
't is nooit zo leuk geweest"
....maar de kapitein kwam niet vandaag

10.
S.O.S. Kapitein
Het feest is nu alweer voorbij
enkel mijn bed, ja dat wacht op mij
al moet ik gapen
ik ga toch niet slapen
een leeg gevoel is wat er rest
voor mij

er kleeft confetti in het eetgerei
en alles ligt er wat verlaten bij
wat lege glazen
restjes franse kazen
er liggen kruimels op de
tafelsprei
iedereen is allang weer thuis
wat is het plots zo stil in huis

refr. :
wat nu begonnen
wat nu gezongen
mijn piratenschip is hier gestrand
tussen confetti, slingers en ballonnen
en ik wil nog niet aan land

is dit het eind van ons avontuur
was het dan echt maar van korte duur
de kapitein koos het ruime sop
ik blijf hier achter bij de klok

refr. :
wat nu begonnen
wat nu gezongen
mijn piratenschip is hier gestrand
tussen confetti, slingers en ballonnen
en ik wil nog niet aan land
wat nu begonnen
wat nu gezongen
ik stuur een boodschap in een fles
misschien wordt ze wel snel gevonden

kapitein sos

kapitein sos

11.

twaalf uren, twaalf jaren (2)

tik,tok,tik,tok
twaalf jaren rond de klok
grote mensen, weinig tijd
zo speel je al je dromen kwijt

12.

De bende van Linke Nelis (2)
Maar op een dag kwam ik Linke Nelis
tegen op het plein
hij riep : "Jongens, geef die knaap zijn deel 'ns !"
maar ik riep :"Kapitein !"
de kapitein greep ze allen bij hun kraag
en in een dolle vlucht
vloog daar de bende
van Linke Nelis door de lucht
ze vluchtten weg uit de stad
en niemand heeft nog last van ze gehad !

13.

Zeeroverstaal

ik ben Pico, de papegaai
steeds vrolijk en tevree
want waarheen de kapitein ook reist
ik reis met hem mee
en ontmoeten we een indiaan
een beer of een kannibaal
begroeten we hem heel spontaan
in zeeroverstaal

refr. :
van je hi, van je ha, van je horia
van je wappersapperloot-en-potverdoria
duizend bommen en kanonnen in de gloria
zo klinkt
nu éénmaal
zeeroverstaal

een zeeman in de haven
ging op zoek naar wat plezier
en om zijn dorst te laven
dronk hij dertien kroezen bier
maar toen moest hij betalen
en hij had geen duit op zak
daar moest de waard van balen
daarvan ging hij uit zijn dak :

refr. :
van je hi, van je ha, van je horia
van je wappersapperloot-en-potverdoria
duizend bommen en kanonnen in de gloria
zo klinkt
nu éénmaal
zeeroverstaal

een zuster had zich net ontkleedt
en stapte in haar bad
en trapte daarbij op de zeep
en viel toen op haar ...

ze was verward en overstuur
want vloeken mocht zij niet
Gelukkig was ik in de buurt
en leerde haar dit lied :

van je hi, van je ha, van je horia
van je wappersapperloot-en-potverdoria
duizend bommen en kanonnen in de gloria
zo klinkt
nu éénmaal
zeeroverstaal

een lichtmatroos
die was eens boos
en hij riep:"het is een schand',
de soep is zuur en de kool is slecht
en de worst is aangebrand !"

maar de Zweedse kok,
kon daar niet bij
ja, die ging nogal tekeer
ik kon niet begrijpen wat hij zei
maar hier kwam het op neer :
refr. :
van je rötelflöt en je nötebröd
van je wüpersapperlöt en wörst met strödelknöt
en die knödelballensoep die ram ik dör je ströt
ja zo klinkt
nu éénmaal
zeeroverstaal

en de zuster :
van je hi, van je ha, van je horia
van je wappersapperloot-en-potverdoria
duizend bommen en kanonnen in de gloria
zo klinkt
nu éénmaal
zeeroverstaal

en de waard :
van je hi, van je ha, van je horia
van je wappersapperloot-en-potverdoria
duizend bommen en kanonnen in de gloria
zo zingen we
allemaal
zeeroverstaal
(doeaah)

