
de Roos-Post, tel.86303 of bij de heer R. Kes, tel.83764. 
Daar kunt u zich tegelijk ook opgeven als u wilt mee
rijden, indien u niet wan eigen vervoer gebruik maakt. 
Het Vestingmuseum is gevestigd :Westwalstraat 6. 

Feestlied bij het 25-jarig ambtsjubileum van 
Burgemeester Rutgers van Rozenburg. 

Op de dia-avonden van onze kring doen zich steeds weer 
wonderlijke situaties voor. Toen ik op 5 februari j.l. 
dia's liet zien van de aanleg van de Eemnesser water
leiding in 1932 begonnen diverse mensen uit het publiek 
spontaan flarden van een lied te zingen. In deze flar
den ging het over de Eemnesser waterleiding. 
Met name mevrouw Rigter-V/an Eijden en mevrouw Cozijn-
sen kenden hele stukken van de tekst uit 1932 nog uit 
het hoofd. 
Enkele dagen later kreeg ik de volledige tekst in han
den. Mevrouw J. Cozijnsen beschikte nog over een door 
haar zus geschreven tekstvel van 55 jaar geleden. 
De tekst is indertijd geschreven door Meester Morren, 
het hoofd van de R.K. Jongensschool (Mariaschool) toen 
gevestigd in de Kerkstraat. Het lied was geschreven 
ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van 
Burgemeester Rutgers van Rozenburg in 1932. 
Op de dia-avond van 24 februari j.l. waren er enkele 
heren die de tekst voor het grootste deel uit het 
hoofd durfden te zingen! 
Voor de geïnteresseerde lezer volgt hier de volledige 
tekst: 

Meisjes: Wij, de meisjes van Binnen en Buiten de dijk 
Zoowel Christelijke als Roomse, wij komen ge-
lijk 
U Meneer Burgemeester begroeten (2x) 
Want u viert dezen dag toch U zilveren feest 
Reeds een kwart eeuw zijt U het hoofd nu ge
weest 
Van Eemnes! dat wij huldigen moeten (2x) 
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Jongens: Waar de meisjes zijn voorgegaan, volgen wij nu 
En met blijde bewondering begroeten wij U, 
Die ons dorp alzoo lang mocht besturen (2x) 

En waardeerend het werk dat U hier heeft 
verricht 
Zoo vervullen wij gaarne dien dankbaarheids-
plicht. 
Wij gedenken die zorgvolle uren (2x) 

Samen: En 't is ook Uw werk, dat de duisternis zwicht 
Waar de lamp: die ons huis nu elektrisch 
verlicht 
En ook 's avonds de weg doet herkennen (2x) 
Zuiver drinkwater, door Eemnes wordt geleid 
't Is een weldaad, die velerlei ziekten 
bestrijdt, 
Doet ons dankbaar uw goedheid erkennen (2x) 

Samen: En voor al onze scholen! we weten zeer goed 
Hoe gij alles, wat noodig en nuttig is, doet 
Ook voor ons die ontwikkeling begeren (2x) 
Allen hopen, dat God U in lengte van jaren 
Voor het dierbare Eemnes moge (be)sparen 
Dankbaar blijven wij U hoogachtend eeren (2x) 

Zodoende werd dit één van de aardige ontdekkingen van 
de dia-avonden van 1987! Bedankt alle spontane mede
werkers en vooral dank aan mevrouw J. Cozijnsen voor 
haar speurwerk ! 

Henk van Hees. 
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