
025. 

“de Loswalklinkers” - Dongen 

medley: aan de oever 
 
het lied van de IJssel 
 
Aan d'oever van de IJssel staat een veerhuis, 
daar woond' 'n meisje Greetje is haar naam. 
Je zult haar daar helaas niet meer ontmoeten, 
want Amor heeft ook hier z'n werk gedaan.         2x 
 
Nu vaart ze blij met hem langs verre kusten,  
ze nam voor altijd afscheid van de pont. 
In't veerhuis woont sindsdien 'n ander meisje,  
dat wacht tot ook voor haar 'n schipper komt.     2x 
 
tussenspel 
hoor je het ruisen der golven 
 
refrein:   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. 
Vaar met me mee om de wereld m'n kind,  
kom kus me en ga met me mee. 

 
Huilende sirenen, een schip gaat naar zee, 
en op de kade huilt een meisje zachtjes mee.  
Haar jongen gaat varen, hij staat op de brug,  
over zes jaren ben ik weer bij jou terug. 
 
refrein 
 
mijn vissersmeisje 
 
refrein:   Mijn vissersmeisje, kom waag „n reisje, 

zing van mijn wijsje het blij refrein. 
Het vissersleven kan vreugde geven, 
kom wendt de steven, `tzal heerlijk zijn. 

 
Stap in, niet langer dralen, want we steken van wal,  
in't licht der manestralen, wat de vangst wezen zal.  
Trek stevig aan de touwtjes, haal mee de netten in,  
dra ben je'n vissersvrouwtje, is dat wel naar je zin?  
 
refrein 
 



025. 

“de Loswalklinkers” - Dongen 

medley: aan de oever (vervolg) 
 
als de klok van Arnemuiden 
 
refrein:  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. 

 
Wendt het roer, wij komen thuis gevaren. 
Rijk was de buit, maar lang en zwaar de nacht. 
Land in zicht en onze ogen staren, 
naar de kust die lokkend op ons wacht. 
 
refrein 
 
kort tussenspel 
 
het kleine café aan de haven 
 

De avondzon valt over straten en pleinen, 
de gouden zon zakt in de stad. 
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, 
ze hebben de dag weer gehad. 
De neonreclame die knipoogt langs ramen, 
het motregent zachtjes op straat. 
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek 
uit een deur die nog wijd openstaat. 
 
refrein:   Daar in dat kleine café aan de haven,  

daar zijn de mensen gelijk en tevree.  
Daar in dat kleine café aan de haven,  
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee! 

 
refrein:   la-la-la-la-Ia-la 
 
refrein 


