
 

 

Meppeler Toren 

Torenlied 

Het is een hele  tijd geleden. Wel honderd jaar of meer.  
Dat rond de Meppler toren ja rond die  
torenspits. Er een wolk van rook, ja brand uitbrak  
en de mensen in paniek omdat een jongen riep:  
'Er is brand in de toren. Opzij en van voren.  
Pak alles wat je kan, pak een emmer, pak een slang. 2x 
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh etc. 
                       
Het was een mooie warme avond 
in de zomer denk ik wel.  
Want iedereen zat buiten, kinderen in hun spel. 
Er een wolk van rook, ja brand uitbrak  
en de mensen in paniek omdat een jongen riep:  
'Er is brand in de toren! Opzij en van voren! 
Pak alles wat je kan, pak een emmer, pak een slang. 2x 
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh etc. 
 

Iemand riep: 'Roep de brandweer!  
Want voor je het weet ligt heel Meppel plat!  
Met paard en wagen, vol in galop, 
met de allerstoerste brandweerman voorop op de bok.. 
Kwamen ze aan, ooh ooh ooh ooh ... , 
ooh ooh ooh ooh, wow ooh ooh ooh etc.  
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Het oudste gebouw van Meppel 



 
 

     

Eén van die stoere mannen, keek eens naar die wolk en dacht:  
'K ga toch 's ff kijken wat er aan de hand..  
Klom 140 treden en nog een beetje meer  
en  keek toen naar beneden en riep: ' 
Ach jongens toch! T’is geen vuur, geen brand,  
niks aan de hand  ... 
Het is een wolk van muggen hier in de lucht. 
‘T is geen vuur, geen brand, niks aan de hand.  
Het is een wolk van muggen hier in de lucht.  
 Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh  
                                        
Iedereen was opgelucht  
en wat eerst paniek was geweest 
werd nu één groot waterfeest:  
Gooi dat water maar naar elkaar! 
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh etc. 
 

(Gesproken:)  
En wat betreft die muggen hé,   
waarom de jongens en meisjes in Meppel  

  'Meppeler muggen' worden genoemd.  
Dus ik zou zeggen:  
Meppeler muggen: Zing maar mee!  

 
'Er is brand in de toren. Opzij en van voren.  
Pak alles wat je kan, pak een emmer, pak een slang. 2x 
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh etc. 
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Meppeler Toren 

Torenlied  (vervolg) 


