
 87. Medley nummer 03 
Intro: Veel geluk het ga je goed [muzikaal] 
 

MEISJE IK BEN EEN ZEEMAN 
Meisje ik ben een zeeman,  
een zeeman is heel vaak van huis. 
Meisje ik ben een zeeman,  
het water,  het schip is mijn thuis. 
Meisje ik ben een zeeman,  
kun je niet wachten zo’n lange tijd. 
Ik ga je voor heel lang verlaten,  
veel geluk het ga je goed m’n lieve meid. 
 

BLOODY MARY 
Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary, 
tierend en vechtend gelijk een man. 
Overal waar ze kwam schopte ze herrie, 
ze kon zeilen zoals niemand nu nog kan. 
Ze heette Bloody Mary, ze was de schrik der zee, 
dus drink op Bloody Mary en op alles wat ze dee. 
Ze heette Bloody Mary, ze was de schrik der zee, 
dus drink op Bloody Mary en op alles wat ze dee. 
 

HET VISSERS MEISJE 
intro: 
Stap in niet langer dralen want wij steken van wal, 
in ’t licht der manestralen wat de vangst geven zal. 
Trek stevig aan ’t touwtje haal menig netten in, 
dra ben je ’t vissersvrouwtje is dat wel naar je zin? 
Mijn vissersmeisje kom waag een reisje, 
zing bij dit wijsje een blij refrein. 
Het vissers leven zal vreugde geven, 
kom went de steven ‘t zal heerlijk zijn. 
(GA VERDER NAAR BLAD 02) 

(BLAD 02) 
 

ZUIDERZEE BALLADE 
Opa kijk ik vond op zolder,  
een foto van een ouwe boot. 
Is dat nog van voor de polder,  
van die ouwe vissersvloot. 
Jochie dat is ’n gelukkie,  
‘k was dat prentje jaren kwijt. 
’k heb nu weer een heel klein stukkie, 
van die goeie ouwe tijd. 
 
Refrein: 
Daar is ’t water, daar is de haven,  
waar j’ altijd horen kon, we gaan aan boord. 
De voerman laat er nu paarden draven  
en aan de horizon ligt Emmeloord. 
 

OP DE WOELIGE BAREN 
Op de woelige baren, bij storm en bij wind, 
denkt hij steeds aan zijn blondje, dat vrolijke kind. 
Zij leeft in zijn harte, zij zingt in zijn bloed. 
Hij hoort nog haar stemme, in de eb en de vloed. 
 

ALS DE KLOK VAN ARNEMUIDEN 
Als de klok van Arnemuiden,  
welkom thuis voor ons zal luiden. 
Wordt de vreugde soms vermengt met droefenis, 
als een schip op zee gebleven is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


