
Het oude café op de Boskamp 
 
Refrein:  Daar in dat oude café op de Boskamp 
                Daar kom ik ie-dere maand wel een keer 
                 Daar in dat oude café op de Boskamp 
                 Daar voelt een man zich dan meteen… weer een heer 
 
De avondzon schijnt over wetering en gaarden 
’t Is vrijdag een uurtje of vijf 
Hermine zet chipjes en pinda’s op tafel 
Ze ’s moe van ’t geboen en gewrijf 
Dan snel even wassen, de kleren aanpassen 
Als dame komt zij naar benéé 
Nu gauw nog een broodje en een kopje koffie 
Dan opent de deur van ’t café                                            
 
Refrein 
 
De avondzon zakt achter wetering en gaarden 
’t Is vrijdag een uurtje of acht. 
De tafel die vult zich met dorstige heren 
Er klinkt veel gepraat en gelach 
Hermine schrijft briefjes en vult vele glazen 
Heeft aandacht voor iedere heer 
Soms mis je haar even; waar is ze gebleven 
Met kaas en met worst komt ze weer 
 
Refrein 
 
De Avondzon dooft achter wetering en gaarden 
’t Is vrijdag een uurtje of tien 
De heren, ze lallen, ze brallen, ze zingen 
Een lied voor hun vorstin Hermien 
De oude natuurstenen pisbak die vult zich 
Met heren, hun vocht en hun geur 
Werk veilig en stoeien dat brengt veel ellende 
Staat links en staat rechts van de deur.  
 
Refrein 
 
Het maanlicht dat schijnt over wetering en gaarden 
’t Is vrijdag een uurtje of elf 
De heren betalen hun biertjes en wijntjes 
Voor anderen en ook voor zichzelf 
En dan tegen twaalven, een ieder is echt weg 
Als Mien voor het aanrecht daar staat 
Dan denkt zij tevreden: het duurt nog maar even 
Dan doet Robert Verheij de vaat 
 
Want in dat oude café op de Boskamp 
Daar zie je straks tot mijn spijt nooit een heer 
Maar dat oude café op de Boskamp 
Dat vergeet ik, heel mijn le-ven niet meer 
 
 
 


