
HKE-203 

Het Eemnesser volkslied 

 
Het is een bekend verschijnsel dat de meeste gemeentes in Neder-
land een eigen volkslied hebben. Kennelijk is het fenomeen van de 
plaatselijke volksliederen in het begin van de 20e eeuw ontstaan. 
Bij plaatselijke feesten werden liefdesverklaringen aan stad of 
dorp uitgezongen op bestaande melodieën. Over het ontstaan van 
deze liederen is vaak weinig bekend. Ze werden bij een bepaalde 
gelegenheid nog wel eens geschreven door een hoofdonderwijzer 
of een belangrijke figuur uit de gemeenschap. 

 
Wij krijgen als medewerkers van de HKE nog wel eens de vraag wat nu eigen-
lijk het enige en echte Eemnesser volkslied is. Op die vraag konden we nooit 
een direct antwoord geven omdat er meerdere Eemnesser volksliederen in om-
loop zijn. Om daar eens iets mee te doen, hebben we op de jubileumavond van 
de HKE op 16 april jl. een Eemnesser “volksliederenconcours” gehouden.  
 
Vooraf stonden er vier liederen op het programma die er voor door gaan dat ze 
het Eemnesser volkslied zijn. Ze werden verspreid over de avond uit volle 
borst meegezongen door het publiek met muzikale begeleiding van Ben ten 
Donkelaar. Het ging om de volgende vier liederen:  
 
1) “Waar de Eem zo statig stroomt” 
op de melodie van “Bronsgroen eikenhout”ofwel het Limburgse volkslied. 
De tekstschrijver is onbekend. Het lijkt de oudste van de vier, ontstaan rond 
1930. Het is een onvervalste liefdesverklaring aan het Eemnes waar alleen nog 
maar boeren wonen. 
 
2) “Het is Eemnes waarop we nu gaan zingen” 
op de melodie van “Aan het Noordzeestrand”. 
De tekstschrijver is ook hier onbekend. Het lijkt iets jonger dan het eerste lied, 
ontstaan eind dertiger jaren. Ook een lied waarin Eemnes wordt afgeschilderd 
als een dorp van boeren en melkbussen met mensen die nog rondlopen in de 
eeuwenoude klederdracht. 
 
3) “Eemnesser land waarop wij samen leven” 
evenals het tweede lied ook op de melodie van “Aan het Noordzeestrand”. 
Tekstschrijver is Henk van Hees. Deze moderne versie van het tweede lied is 
geschreven in 1985. Eemnes is nu een gemeente met nieuwbouw, snelwegen, 
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allerlei verenigingen en De Hilt. En het is nog altijd een plaats om van te hou-
den! 
 
4) “O, Eemnes, jij groene parel in de polder” 
Tekstschrijver is Huib Bekkers. Dit lied is officieel in Eemnes gepresenteerd in 
de revu, die onder regie van Marleen Hilhorst werd opgevoerd t.g.v. het 650-
jarig bestaan van Eemnes. Het werd toen ook gezongen door de schrijver Huib 
Bekkers. Het is een eerste klas smartlap met een hartverwarmend refrein. 
“Waar ter wereld ik ook ben, steeds weer hoor ik hier de stem van Eemnes, dat 
lieflijk plekje aan de Eem”. Ook hier ontbreekt de liefdesverklaring aan ons 
Eemnes niet. Huib Bekkers heeft ons vereerd met een persoonlijke vertolking 
van zijn lied op de jubileumavond van 16 april jl. 
 
In de loop van de avond verscheen plotseling nog een vijfde Eemnesser volks-
lied aan het firmament: 

Frans van Valkengoed ging op de 
knieën met zijn vertolking van 
‘Eemnes’. 
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5) Frans van Valkengoed kwam spontaan met dit vijfde lied. Het was het be-
kende “Eemnes” 
op de melodie van “Amen” in een bijzondere variatie van Frans zelf. 
Aan het eind van de avond volgde de verkiezing van het beste Eemnesser 
volkslied. Alle aanwezigen konden stemmen d.m.v. hand opsteken. Dit resul-
teerde in de volgende einduitslag: 

Lied 1:       9       stemmen 
Lied 2:     13       stemmen 
Lied 3:     34       stemmen 
Lied 4:     25       stemmen 
Lied 5:       4       stemmen 

 
Hiermee was Lied 3 (geschreven door Henk van Hees) door dit publiek geko-
zen als het beste Eemnesser volkslied. Of het daarmee het officiële Eemnesser 
volkslied geworden is? Dat blijft een open vraag. Kennelijk bestaat er op het 
gebied van plaatselijke volksliederen een duidelijke wildgroei. En dat is mis-
schien maar goed ook. Wie weet wat voor fraaie creatieve uitingen we dan ook 
nog mogen verwachten. 

Henk van Hees 

Het publiek liet zich niet onbetuigd bij het zingen van de Eemnesser volksliederen. 
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EEMNESSER VOLKSLIED (1) 
(melodie: Limburgs volkslied “Bronsgroen eikenhout”) 
 
Waar de Eem zo statig stroomt 
Het bijtje gonzend bromt 
Waar het koren wiegend staat 
Tot de maaier komt. 
Waar de melkkar vrolijk rolt, over ’t hobbelend werf! 
Daar is ons aller thuis – Eigen huis en erf  (2x) 
 
Waar de bomen bloeiend staan 
In de lentetijd 
Veulens springen in de wei 
’t Kalf speelt met de geit 
Waar de ganzen kwakkend gaan, over ’t hobbelend werf 
Daar is ons aller thuis – Eigen huis en erf  (2x) 
 
‘k Heb u lief, Eemnes bij ’t Gooi 
Met uw akkerland 
Met uw weide en uw vee 
Met uw boerenstand 
Waar boer en burger, werkman streeft naar ’t hoogste ideaal! 
Daar wonen wij tevreê – In Eemnes allemaal  (2x) 
 
Tot slot leef lang op Eemnes grond 
Aan ons toevertrouwd. 
Daar te wonen is zo zoet  
’t Heeft nooit iemand berouwd. 
Daarom zingen we nogmaals saâm – Lief – dorpje Eemnes 
’t Dierbaarste plekje grond – Gaat nooit op de fles  (2x) 
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EEMNESSER VOLKSLIED (2) 
(melodie: “Aan het noordzeestrand”) 
 
Het is Eemnes waarop wij nu gaan zingen 
Een rustig dorpje in het polderland 
Waar nog de bijen in de bloemen dringen 
En waar nog leeft en heerst de boerenstand. 
 

Refrein: 
Waar het malse groen der weiden is bewaard, 
Waar de huizen aan een zijde zijn geschaard. 
Waar de mensen groeten zoals van een huis, 
Daar wil ik graag wonen, daar voel ik mij thuis. 
Waar de Eem nog hoorbaar klinkt langs ver geruis 
Daar wil ik graag wonen, daar voel ik mij thuis. 

 
Het is Eemnes waar ’s morgens vroeg de landman 
Zijn werk verricht met lust en met veel vlijt. 
Waar hij des avonds terugkeert van de akker , 
Vermoeid doch weet dat God zijn werk gedijdt. 

Refrein: 
 
Het is Eemnes waar melkbussen rinkelen, 
Ten teken dat de koe haar gaven geeft. 
Waar varkens knorren en de kippen kakelen, 
De boer ontwaakt, de boerderij herleeft! 

Refrein: 
 
Het is Eemnes waar vele mensen dragen 
Nog de kledij der ouders lang geleën. 
Waar de huizen nog de tegels wagen 
Van goede welstand door de tijden heen! 

Refrein: 
 
Ik heb alhier voorgoed mijn hart verloren 
Eemnesser land ik min je om het meest. 
Want waar of ik ook werd geboren 
Of waar ik ooit ter wereld ben geweest! 

Refrein: 
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De begeleider Ben ten Donkelaar 

Johan van Oostrum laat ons genieten van het 
lied ‘Er is een hooiberg in de brand gevlogen’. 
Hij wordt geflankeerd door Huib Bekkers en 
Henk van Hees. 

Huib Bekkers zingt zijn Eemnesser volkslied 
‘De groene parel in de Polder’ 
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EEMNESSER VOLKSLIED (VERNIEUWDE VERSIE) (3) 
(melodie: Aan het Noordzeestrand) 
 
Eemnesser land, waarop wij samen leven, 
de polder aan de oever van de Eem. 
Het land dat ons steeds dierbaar is gebleven 
Zelfs met de nieuwbouw naar modern systeem. 
 

Refrein 
Van de Witte Bergen tot aan ’t Raboes 
Tussen Eem en snelwegengeroezemoes. 
Daar ligt ons Eemnes nu, plat van oost tot west, 
Tussen uitlaatgassen en odeur van mest. 
Rij van boerderijen, langs de mooie dijk 
En in Noord- en Zuidbuurt menig nieuwbouwwijk. 

 
Ons polderland, zo ruim en nog zo open, 
voor onze boeren prima werkterrein. 
Waar vele vogels rustig kunnen lopen, 
Natuurliefhebbers mogen er graag zijn. 
 

Refrein 
 
Ons Eemnes, zo vol activiteiten 
op sportgebied en ook rond de cultuur. 
Ja, elke club vertoont zijn kwaliteiten 
In huis en Hilt, op’t vastgestelde uur. 
 

Refrein 
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HET EEMNESSER VOLKSLIED (4) 
 
De mens wordt geboren als hulpeloos kind 
En gaat dan op weg in dit leven, 
Op zoek naar wat hij op z’n levenspad vindt 
En wat hem geluk moet gaan geven. 
Voor de een het bordeel, voor de ander de fles; 
Ik heb dat niet nodig, want ik heb Eemnes. 
 

Refrein: 
O, Eemnes, jij groene parel in de polder, 
Je groene weiden, grijze luchten, grazend vee; 
Waar ter wereld ik ook ben, steeds weer hoor ik hier de stem 
Van Eemnes, dat lief’lijk plekje aan de Eem! 

 
Als jongeling heb ik de zeeën bevaren, 
Gezworven van ’t Westen naar ’t Noorden. 
Ik heb er veel bossen en stranden gezien en 
Steden te prachtig voor woorden. 
Dat alles was mooi, maar geef mij maar ’n huis 
Aan ’n dijk in ’n polder met aan ’t einder ’n sluis 

Refrein 
 
Op ’t nachtkastje van iedere ras-jordanees 
Staat ’n foto van de Westertoren. 
Rotterdam heeft z’n haven, Den Haag z’n paleis, 
Daar kun je ze steeds over horen. 
Dat mag dan zo zijn, maar ik voel me pas rijk 
Met Meentweg en Kerkstraat en Wakkerendijk. 

Refrein 
 
Nu Vadertje Tijd mij haast in heeft gehaald, 
Ik ben nu ’n oude van dagen, 
Zijn al mijn wensen in vervulling gegaan; 
Ik wil nu nog één ding slechts vragen, 
Want weet, lief Eemnes, ook ik ga straks dood: 
Laat mij dan rusten in jouw groene schoot. 

Refrein 


