
 55. Medley nummer 01 
 
Hoor je het ruisen der golven?  
Hoor je het lied van de zee? 
Vaar met me mee om de wereld m'n kind. 
Kom kus me en ga met me mee. 
LAATSTE 2 REGELS 2 KEER 
TUSSENSPEL 
 
Als de klok van Arnemuiden,  
welkom thuis voor ons zal luiden, 
wordt de vreugde soms vermengd met droefenis, 
als een schip op zee gebleven is. 
TUSSENSPEL 
 
Op een zeemansgraf staan nooit eens rode rozen, 
op een zeemansgraf staat zelfs geen houten kruis. 
Niemand weet waar hij zijn rustplaats heeft gekozen, 
op die stille plek, zo mijlen ver van huis. 
LAATSTE 2 REGELS 2 KEER 
TUSSENSPEL 
 
'k ging met je mee ('k ging met je mee) 
in Rotterdam (in Rotterdam). 
Toen ik van zee (toen ik van zee)  
in Holland kwam (in Holland kwam). 
Ik dacht Alleen (ik dacht alleen) 
het is maar spel (het is maar spel). 
Een zeemanshart vergeet zo snel. 
LAATSTE 3 REGELS 2 KEER 
TUSSENSPEL 
 
Op de sluizen van IJmuiden, heb ik jou vaarwel gekust. 
Op dat plekje bij de haven, stelde jij mij weer gerust. 
'k Kon mijn tranen niet bedwingen, afscheid nemen doet zo zeer. 
Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer.  
TUSSENSPEL 
(GA VERDER NAAR BLAD 02) 

(BLAD 02) 
 
Zwerven op zee, dat is er mijn lust en mijn leven, 
jongens tabee, ik groet je tot over een jaar. 
Vreugd en verdriet, wat kan ons de wereld meer geven, 
liefde heelt alles en scheiden valt zwaar. 
Ho-jo!  Ho-jo! Waarom zou ik treuren, 
brood op de plank de boot is mijn huis. 
Ho-jo! Ho-jo! Wat kan ons gebeuren, 
over een jaartje dan ben ik weer thuis. 
TUSSENSPEL 
 
Een zeeman houdt van varen, ahoy, ahoy, ahoy. 
Van dobberen op de baren, ahoy, ahoy, ahoy. 
Een meisjes hart vergeet hij niet en hij zingt graag een vrolijk lied. 
Een zeeman houdt van varen, ahoy, ahoy, ahoy! 
AHOY!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


