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Tekstverklaring liederen  

1 THE WILD ROVER  

1. I've been a wild rover for many a year  
and I spent all my money on whiskey and beer. 
But now I'm returning with gold in great store and I 
never will play the wild rover na more.  

 
Refrein :And d's na, 

nay, never.  

No nay never na 

more  

wil/I play the wild 

rover.  

No never, na more.  
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2. I went to an ale-house I used to frequent and 
I told the landlady my money was spent.   
I asked her for credit, she answered me "Nay; 

such a cust'mer as you I can have any day."  

Refrein: And d's na, nay, never.  
 
3. I taak from my pocket ten sovereigns bright. 

And the land lady's eyes opened wide with 
delight.   
She said "I have whiskeys and wines of the 

best  
And the words I have told you we re only in  
yest.  Refrein: And d's na, nay, never.  
 
4. 1'11 go home to my parents, confess what I've 
done  

and 1'11 ask them to pardon their prodigal son. 

And when they've caressed me as aft times 

betore,  
I never will play the wild rover na more.  

Refrein: And d's na, nay, never.  

DE RUIGE ZWERVER  

1. Ik ben vele jaren een ruige zwerver geweest. 

En ik besteedde al mijn geld aan whisky en 
bier. Maar nu ik terugkeer met een grote 

hoeveelheid goud, zal ik nooit meer die ruige 

zwerver zijn.  

Refrein:En 't is nee, nee, nooit meer  

nee, nee, nooit niet, nooit meer zal 

ik die ruige zwerver uithangen nee, 

nooit niet, nooit meer.  
 
2. Ik ging naar een kroeg waar ik vroeger vaak 

kwam  
en ik vertelde de kroegbazin dat al mijn geld op 
was. Ik vroeg haar krediet, maar zij  

antwoordde "Nee, een klant als jij kan ik elke 
dag wel krijgen".  

Refrein: En 't is nee, nee, nooit .....  
 
3. Ik nam uit mijn zak tien blinkende 

goudstukken.   
En de ogen van de kroegbazin openden wijd van 

verrukking. Ze zei "Ik heb de beste whisky's en 

wijnen en de woorden die ik sprak waren slechts 
scherts."  

Refrein: En 't is nee, nee, nooit .....  
 
4. Ik zal naar huis, naar mijn ouders gaan en 

bekennen wat ik heb gedaan en ik zal ze vragen 

hun verkwistende zoon te vergeven. En als ze mij 
geknuffeld hebben, zoals ze zo vaak deden, dan 

zal ik zeker nooit meer die ruige zwerver 

uithangen.  

Refrein: En 't is nee, nee, nooit .....  

Alhoewel de song wordt genoemd in de ISSA-bibliotheek, ontbreekt hier informatie over het type song.  

Is het een shanty of hebben we met een folksong te maken? Vanwege de 3;4-maat houd ik het op het laatste.  
 
The Wild Rover is een populaire folksong waarvan de oorsprong wordt 

bestreden. Volgens professor TM Devine in zijn boek "The Scottish Nation 

1700-2000" (Penguin, 2001) is het lied geschreven als een 

geheelonthouderslied. Niet van voor 1829. Het verspreidde zich vanuit 

Schotland naar Amerika uit de Geheelonthouders beweging.  

Een andere herkomst van het lied wordt gevoed door een verzameling van 

ballades, gedateerd tussen 1813 en 1838 die bewaard wordt in Bibliotheek 

van Bodleian (Oxford). De Bodleian bundel bevat "The Wild Rover"  
 
Het wordt vaker beschouwd als een drinklied in plaats van een 

geheelonthouderslied. Het is tegenwoordig erg populair in Schotland, 

Ierland en Engeland. In Groot-Brittannië is de song vooral gewild bij de  

sportfans en is de basis voor vele supportersliederen. De song is tevens een hoofdbestanddeel van de live 

muziek in de Ierse pubs. Het kent vele variaties.  

De "Wild rover" wordt door heel veel koren graag gezongen vanwege het vrolijke tempo en de 

enthousiasmerende uitwerking op het publiek, dat graag met het refrein meeklapt, maar op CD's van shantykoren komt 

de song toch niet zo vaak voor (wellicht omdat de song geen shanty is). Des te vaker hebben andere artiesten/koren de 

song op CD gezet.  
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