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De geschiedenis van ‘het’ Rekkens Volkslied 
 

Peter Rutgers (e.p.rutgers@gmail.com)           Eibergen, 1 maart 2020 

 

Aanleiding 

Werkend aan het jubileumboek 75 jaar Folkloristische Dansgroep De Plaggenmeijers: van 

plaggenmeijen tot folklore stuit ik eind 2019 op het bestaan van een Rekkens Volkslied. Het is 

het eerste nummer op de door de dansgroep in januari 2005 uitgebracht cd met folkloristische 

dansliederen. Dat Rekken over een volkslied beschikt, wist ik niet. Een snelle rondgang bij een 

aantal inwoners – met ook hulp van de Belangenvereniging Rekken, de Vereniging Rekkens 

Volksfeest én oproepen via Facebook – leert mij dat dat volkslied nauwelijks door de bevolking 

wordt gekend, noch onder haar leeft. En dat zou met een volkslied toch juist het geval moeten 

zijn. Tja, op de slotavond van het jaarlijkse Rekkens Volksfeest wordt ook een volkslied 

gespeeld en gezongen. Nou ja, gezongen. Maar dát lied wordt door velen in Rekken wél gekend, 

al heeft het qua tekst en melodie nu niet echt de allure van een volkslied. De tekst ervan is van 

Bert Konniger uit Rekken. In 1993 op een kermis in een dorp in de omgeving raakt hij zo in de 

ban van het lied Ik zal nooit meer dronken wezen. Ik zal nooit meer dronken zijn, dat hij er een 

eigen tekst op maakt en het introduceert in Rekken. Ga naar de link hierna voor het origineel: 
https://www.youtube.com/watch?v=xP4TQ3crDqA 

 
Volkslied gezongen op de slotavond van het Rekkens Volksfeest: 

Aan de oever van de Berkel          Deur dat mooie plaetske Rekken 

tussen Hoks- en Eibargen           trekt een corso wonderschoon 

ligt dat mooie plaetske Rekken          en dat maakt wie met mekare 

oh wat is dat wonderschoon.         Want dat vindt wie heel gewoon. 

 

Nee, het volkslied dat ík op de cd van De Plaggenmeijers hoorde, is qua tekst en melodie zo 

totaal anders. Inhoudelijk breed, de streek verheerlijkend zoals veel van die streekliederen en 

met in het refrein een mooi rijm. Het heeft dat verhevene van bijvoorbeeld het volkslied van 

Twente: https://www.youtube.com/watch?v=LgBUEyAMOfE. In 1926 geschreven door de Enschedese 

amateurhistoricus Ko van Deinse (1867-1947). De melodie ervan is die van het Duitse 

studentenlied Ergo Bibamus - Welnu, laat ons drinken. 

 
Eerste acht regels van het Twents Volkslied: 

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land         Daar golft op de essen het goudgele graan 

Ons schone en nijvere Twente          Doet ’t snelvlietend beekje het molenrad gaan 

Het land van de arbeid het land der natuur         Daar ligt er de heide in ’t paarsrode kleed 

Het steeds onvolprezene Twente          Dat is ons zo dierbare Twente (bis). 

 

Het volkslied dat ík bedoel en naar de geschiedenis waarvan ik sinds december 2019 op zoek 

ben, heeft evenals dat Twents Volkslied zo’n verheven klank en fraaie tekst, de mensen en de 

streek zo waarderend. 

 
Rekkens Volkslied: 

Ik hou van mijn Rekken in ’t Gelderse land 

Zo vredig, zo rustig en mooi 

Ja, waar ik ook ben of waarheen ik eens ga 

’n Lieflijker plekje vind ik nooit 

Daar stond eens mijn wieg 

Daar genoot ik mijn jeugd 

Daar wachtte ons vriendelijk huis 

Daar sleet ik mijn jaren in vrede en vreugd 

In Rekken daar voel ik mij thuis 

https://www.youtube.com/watch?v=xP4TQ3crDqA
https://www.youtube.com/watch?v=LgBUEyAMOfE
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Refrein: Waarheen mij het leven mag dragen 

Nooit zal die herinnering vervagen 

Want waar in de vreemde ik nog eens verkeer 

Mijn hart trekt naar Rekken steeds weer 

 

Ik hou van mijn Rekken, het nijvere oord 

Zijn mensen arbeidzaam en stoer 

Zijn hechte gemeenschap, zoals het behoort 

Van nering van werkman en boer 

Ik hou van zijn mensen, zo rustig vertrouwd 

Hun vriendelijk gemoedelijke aard 

Zijn vaste gewoonten, tradities van ouds 

Zolang uit ’t verleden bewaard 
 

Refrein 
 

Ik hou van mijn Rekken, als lente weer komt 

Zijn bloesems en bloemige wei 

Als zomerse weelde het landschap rondom 

Weer siert, als een bont schilderij 

Als herfststorm gaat waaien door ’t kreunende hout 

En legt er zijn bladerentapijt 

Of als er de winter, het dromende land  Rekkens volkslied als het eerste nummer op de cd van 

Zijn sneeuwwitte wade weer spreid  de Folkloristische Dansgroep De Plaggenmeijers. 
 

Refrein 

 

Bovenstaande liedtekst kreeg ik in december 2019 op papier in handen (zie pagina 5). 

Rechtsonder op dat papier staat een tekening van de H.H. Martelaren van Gorcumkerk met 

pastorie. De liedtekst heb ik hierboven ongewijzigd – inclusief een enkele taalfout – 

overgenomen. Ook kreeg ik in handen een papier met daarop de bladmuziek met daaronder de 

liedtekst – inclusief wat andere taalfouten (zie pagina 6). Op dat papier de naam M. Snijders. 

Later zou blijken dat met die naam Martin Snijders wordt bedoeld, muzikant in de tachtiger en 

negentiger jaren bij de Rekkense Muziekvereniging Crescendo. 

 

Veel vragen, veel antwoorden en een spoor 

Wie heeft de tekst van dat Rekkens Volkslied geschreven? Wanneer? Met welk doel? Ter 

gelegenheid waarvan? Waar komt de melodie vandaan? Of is zij een eigen compositie? Ik had 

veel vragen. Als gezegd, een rondgang bij een aantal Rekkenaren leek aanvankelijk weinig op 

te leveren. “Vraag het eens aan …”, en dan volgde een naam. “Ergens heb ik de tekst op papier, 

ik stuur je die.” “Muziekvereniging Crescendo heeft dat volkslied gespeeld toen de vereniging 

in 2013 honderd jaar bestond.” “Ik heb thuis nog wel bladmuziek met daarop een naam, M. 

Snijders.” “Bij mijn weten is dat Rekkens Volkslied nooit op het volksfeest gespeeld.” ” In 2012 

speelde Crescendo het volkslied op de tweede dag van het volksfeest.” “Volgens mij heeft 

Gerard te Nijenhuis het gemaakt. Die heeft in zijn leven al zoveel tekstjes geschreven.” “Dat 

volkslied is in 1979 gemaakt ter gelegenheid van ‘Rekken 600 jaar kerkdorp’; in 1379 werd 

hier namelijk de eerste kapel gebouwd.” “Mijn vader, Gerard te Nijenhuis, zong dat volkslied 

met mij en mijn zusje begin jaren zeventig.” “Dat lied is geschreven voor de revue in 1965 

vanwege de viering van ‘50 jaar zelfstandige parochie’; in 1915 was de bijkerk in Rekken 

namelijk niet langer een onderdeel van de parochie Eibergen.” En zo ging het door. Steeds 

meer mensen. Telefonisch, per e-mail, gesprek op locatie. Uiteindelijk 31 personen. Met 

enkelen sprak ik meer dan eens. Veel antwoorden. Niet altijd juist. Soms tegenstrijdig. Soms 

bevestigend. Maar dan blijkt weer dat mensen elkaar naar aanleiding van mijn vragen hebben 

gesproken en … beïnvloed. En dat de herinnering niet die van henzelf is. Langzamerhand 

ontstaat echter wel een spoor. Ook met behulp van enige literatuur. En het internet. 
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Op weg naar antwoorden 

Na alle ontvangen en verzamelde informatie is het nu honderd procent zeker dat het ontstaan 

van dat Rekkens Volkslied moet worden gezocht binnen het rooms-katholieke deel van de 

dorpsgemeenschap. Uiteindelijk zou het ook de andere delen van die gemeenschap bereiken. 

Maar daarover straks. Nadat de katholieken in Rekken halverwege de zeventiende eeuw hun 

Antoniuskerk aan de protestanten zijn ‘kwijtgeraakt’, zal het nog tot 1872 duren alvorens ze 

weer de beschikking krijgen over een eigen kerkgebouw. In 1915 wordt Rekken zelfs een 

zelfstandige parochie, los van Eibergen. Met een eigen pastoor! De Zeereerwaarde Heer W. de 

Groot. Dan pas ook is een pastorie nodig. Na een kleine drie eeuwen zijn de rooms-katholieken 

in Rekken eindelijk weer baas in eigen (gods-)huis. 

 

Het gouden jubileum van die zelfstandigheid in 1965 wordt dan ook nadrukkelijk gevierd met 

een revue. En óók het honderdjarig bestaan van de H.H. Martelaren van Gorcumkerk zelf – het 

kerkgebouw – in 1972 wordt feestelijk met een revue herdacht. Voor deze tweede revue – 

teksten, liedjes, regie – neemt men de in Enschede wonende Bert Mutter in de arm. Lambertus 

Leopoldus Gerhardus Mutter (1911-1983) – werkzaam op het gemeentehuis van Enschede – is 

dan een in Twente en Oost-Achterhoek bekende tekstschrijver, liedjesmaker en toneelregisseur. 

Zo regisseert hij tussen 1950 en 1979 maar liefst dertig keer de Haaksbergse Revue. En in 1949 

schreef hij voor zijn woonplaats het Enschedees Volkslied. Het eerste couplet ervan vertoont 

frappante overeenkomsten met het refrein van dat Rekkens Volkslied. Zo ook het gepaard rijm 

a-a-b-b in dat refrein. 

 
Eerste couplet van het Enschedees Volkslied:   Refrein Rekkens Volkslied: 

Waar ik in mijn leven ook nog eens mag gaan  Waarheen mij het leven mag dragen 

Op wat plek mijn huisje nog eens komt te staan  Nooit zal die herinnering vervagen 

Het hart blijft altijd weer trekken met een sterke band Want waar in den vreemde ik nog eens verkeer 

Naar mijn lieve Ensche in mijn Twenterand.  Mijn hart trekt naar Rekken steeds weer. 

 

Ook aan de revue in 1972 wordt weer door veel leden van de rooms-katholieke gemeenschap 

deelgenomen. Jan en Annie Aarnink, Jan Nienhaus, Frans en Truus Reesink, Bernard Scholte 

van Mast, Jan Scholte van Mast (als dirigent van het kerkkoor), Annie Kerkemeijer (als 

souffleur), Gerard te Nijenhuis (als koorlid). In de gesprekken die ik met mensen de afgelopen 

tijd voerde over de herkomst van dat Rekkens Volkslied wordt dat lied nogal eens 

toegeschreven aan kruidenier en bakker Gerard te Nijenhuis! Nu is dat ook niet zo vreemd. 

Gerard (1927) zelf had wel iets weg van deze Mutter. Zo zong hij vanaf zijn elfde tot in zijn 

tachtigste levensjaren in het kerkkoor. Talig, zoals Mutter, was hij eveneens. Velen in Rekken 

hebben Gerard vanwege een feest, een huwelijk, een jubileum weleens benaderd met de vraag 

een tekstje, een gedicht of een liedje te schrijven. Hij was daar goed in. En dat wist men. In zijn 

leven pakte hij makkelijk de microfoon voor een toespraak, liedje of tekst. Ook het verleden 

had zijn belangstelling. Zo maakte hij van 1986 tot 1992 deel uit van het bestuur van de 

Historische Kring Eibergen. En schreef in Old Ni-js over de geschiedenis van zijn 

geboortedorp. Je zou zeggen ‘de appel valt niet ver van de boom’; Gerards overgrootvader was 

de in deze contreien bekende violist-spölleman en marskramer Gait Jan van Eibarge (Gerrit Jan 

te Nijenhuis, 1829-1906). Wanneer ik Gerard op 29 februari 2020 in Haaksbergen in De 

Wiedenhof bezoek, communiceert hij vlot en vertelt mij dat hij Bert Mutter goed heeft gekend. 

 

Over een revue, Rekken en Zuid-Afrika 

Een aardig verhaal zal de lezer denken. Maar wie heeft nu dat Rekkens Volkslied geschreven! 

Naar aanleiding waarvan? Waarom? Wanneer? Op welke melodie? Wanneer ik in februari 2020 

Gerard te Nijenhuis hiernaar vraag, zingt hij het lied spontaan. Wijst naar zichzelf wanneer ik 

hem vraag wie het lied heeft gemaakt. Gerards geheugen laat hem echter met zijn 92 jaar helaas 
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in de steek. Op al die andere vragen heeft hij geen antwoord. Dochter Rianne vertelt mij: “Thuis 

zong mijn vader dat lied met mij en mijn zus tijdens bijvoorbeeld een ritje in de auto of het 

afwassen. Ik ben in 1963 geboren en ging vanwege studie in 1980 het huis uit.” Uit deze laatste 

informatie trek ik de conclusie dat het lied dan in ieder geval vóór 1980 is gemaakt. 

 

Op mijn verzoek raadpleegt Gerards dochter Rianne het archief van haar vader. Daaruit 

verschijnt tot haar en mijn verrassing het antwoord op mijn vragen – inmiddels ook die van 

Rianne geworden: een papier met daarop liednummer 12 uit de revue van 1972! Het lied draagt 

de titel Mijn Rekken. En dan volgt een liedtekst die gelijk is aan de tekst die we kennen van het 

Rekkens Volkslied. Op het papier staat ook: Melodie: Die brug op ons plaas (zie pagina 5) én 

Tekst: Bert Mutter. De tekst van het lied dat wij nu kennen als Rekkens Volkslied is afkomstig 

uit de koker van Bert Mutter! Mutter heeft de tekst in 1972 geschreven voor de revue ‘100 jaar 

rooms-katholiek kerkgebouw in Rekken’. Voor de melodie heeft hij gebruikgemaakt van het 

medio 1900 gecomponeerde volksliedje van de Zuid-Afrikaanse boer Die brug op ons plaas. 

De melodie ervan is van de hand van de Zuid-Afrikaanse mejuffrouw Joan van Niekerk. Ga 

voor dat volksliedje naar de link: https://www.youtube.com/watch?v=LeK66B5Oh2s 

Om het volksliedje te horen zoals dat in 1971 is gezongen door de Zuid-Afrikaanse zanger van 

Nederlandse afkomst Gerhard (Gé) Korsten (1927-1999), raadpleeg de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=K1CLhmlqyVg 

 

Van een revuelied naar een volkslied 

Gerard te Nijenhuis moet tekst en melodie van het revuelied warm hebben omarmd. Prachtig 

hebben gevonden, zelfs volksliedwaardig. Vanwege zijn mindere geheugen nu kan Gerard mijn 

veronderstelling niet weerspreken. In ieder geval zong hij het revuelied na 1972 met zijn beide 

dochters zo vaak dat deze zich dat vandaag de dag nog herinneren. Thuis. Tijdens de afwas. In 

de auto. De mogelijkheid dat Te Nijenhuis het revuelied zelf heeft geschreven of in 

samenwerking met Bert Mutter ligt niet voor de hand. Mutter is gevraagd een revue te schrijven 

– teksten én liedjes! Bovendien vertonen het refrein van het Enschedees Volkslied van Mutter 

en dat van het revuelied Mijn Rekken grote overeenkomsten. Ook de opbouw van het door 

Mutter gebruikte Zuid-Afrikaanse lied Die brug op ons plaas vertoont grote gelijkenis met de 

opbouw van Mijn Rekken: een achtregelig couplet gevolgd door een vierregelig refrein. En 

waarom staat er op het papier niet Auteur: Bert Mutter & Gerard te Nijenhuis? Op de achterkant 

van het papier staat in het handschrift van Gerard wel: Reveu Rekkens Parochie 100 Jaar. Hij 

is hier onnauwkeurig; de revue was er vanwege het honderdjarig bestaan van de H.H. 

Martelaren van Gorcumkerk. Van een zelfstandige parochie was in 1972 maar 57 jaar sprake. 

 

Te Nijenhuis heeft het lied niet kunnen loslaten. Na verloop van tijd verandert hij een enkel 

woord, draait een paar woorden om en vervangt de titel Mijn Rekken door Een Rekkens lied. 

Mogelijk is het lied na de revue nog weleens ergens gezongen. Niemand weet het. Begin jaren 

negentig zoekt Te Nijenhuis contact met Jos ter Woorst, op dat moment al jaren dirigent van 

het jeugdorkest van Muziekvereniging Crescendo en van 1993 tot 2004 Crescendovoorzitter. 

“Gerard en ik kenden elkaar, bezochten dezelfde kerk en spraken wel eens over muziek”, zo 

vertelt Jos ter Woorst mij telefonisch. “Ik herinner me dat we een keer discussieerden over een 

door hem ingebrachte liedtekst met als titel ‘Een Rekkens lied’. Liedtekst en melodie waren 

afkomstig uit een door Mutter in het verleden gemaakte revue voor de kerk, zo vertelde Gerard 

mij.” Hoe verder? Na het contact tussen Gerard en Jos benadert deze laatste eind 1992, begin 

1993 Martin Snijders, muzikant bij Crescendo en op dat moment conservatoriumstudent, met 

de vraag de muzieknotatie bij de liedtekst te arrangeren voor het harmonieorkest. Inmiddels 

heeft het revuelied voor de derde keer een naam gekregen, nu … Rekkens Volkslied. En wel in 

een min of meer, van oudsher toch hervormde omgeving. Wanneer Crescendo in 1993 haar 

https://www.youtube.com/watch?v=LeK66B5Oh2s
https://www.youtube.com/watch?v=K1CLhmlqyVg
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tachtigjarig bestaan viert, wordt op zaterdag 20 maart 1993 in Zaal Kerkemeijer tijdens een 

jubileumconcert het Rekkens Volkslied voor het eerst voor een publiek gespeeld door het orkest 

van Crescendo en gezongen door een gelegenheidskoor. In het archief van Crescendo ligt nog 

steeds de door Snijders verzorgde partituur. Ook de voor het zangkoor gemaakte muzieknotatie 

heb ik gezien. Daarop: arr. M. Snijders (zie pagina 6). Gerard te Nijenhuis had zijn volkslied! 

 

Maar dan blijft het lange tijd stil. Ook Te Nijenhuis horen we niet. Elf jaar later duikt het lied 

toch nog weer even op wanneer de Folkloristische Dansgroep De Plaggenmeijers eind 2004 een 

cd voorbereidt – uitgebracht in januari 2005 – met daarop als eerste nummer het Rekkens 

Volkslied. Wie daartoe het initiatief heeft genomen? Niemand die het weet! En daarna, blijft 

het wéér doodstil. Crescendo speelt het lied niet. Op het jaarlijks Rekkense Volksfeest horen 

we het evenmin. En de cd van De Plaggenmeijers kent ook niet iedereen. Klemmende vraag zo 

aan het eind van dit verhaal: kunnen we echter wel spreken van het Rekkens Volkslied? 

 

Vijf conclusies: 

 het initiatief om tot een Rekkens Volkslied te komen, is begin jaren negentig genomen door 

Gerard te Nijenhuis (1927); 

 Gerard kreeg daarbij hulp van leden van Muziekvereniging Crescendo; 

 de tekst van dat volkslied lag er al; die was in 1972 geschreven door Bert Mutter voor een 

revue dat jaar in Rekken; 

 de melodie was er eveneens al; Mutter koos een volksliedje van de Zuid-Afrikaanse boer; 

 het besproken Rekkens Volkslied wordt slecht gekend, ontbeert symboliek en status. 
 

 

Symboliek en status: een voorstel tot herwaardering 

Sinds 1993 is het stil rond het Rekkens Volkslied. In 2005 nog even die cd. Een aantal 

Rekkenaren kent dat volkslied of heeft er weleens van gehoord. Maar de meesten kennen of 
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herkennen het niet. Om van erkenning als plaatselijk 

volkslied maar te zwijgen. Wil een lied een volkslied 

zijn, dan staat het als het ware symbool voor een te 

onderscheiden gebied: land, provincie, streek, stad 

of dorp. De inwoners ervan zien dat lied dan ook als 

hún lied. Een volkslied wordt in principe net zo 

gekend, herkend en erkend als bijvoorbeeld een 

wapen, wimpel, vaandel, vlag of logo. Voor die 

erkenning moet er in ieder geval wél een moment 

zijn geweest dat men een en ander met elkaar heeft 

afgesproken. Een geformaliseerde status. Zo heeft 

de Nederlandse regering in 1932 het lied Wilhelmus 

van Nassouwe tot ons nationale volkslied verklaard. 

Te spelen en te zingen bij belangrijke momenten. Zo 

wordt ieder jaar het Rekkens Volksfeest geopend – 

nadat voorzitter en burgemeester hebben gesproken 

– met het spelen en zingen van dat Wilhelmus. 

 

Voorstel. Het Rekkens Volkslied als in dit verhaal besproken zou ook zo’n symboolfunctie en 

geformaliseerde status kunnen krijgen. Een eigen volkslied – net als het eigen corso – dat 

Rekken als gemeenschap van buurten verbindt. Ik nodig de besturen van de Belangenvereniging 

Rekken, de Vereniging Rekkens Volksfeest en Muziekvereniging Crescendo uit eens over deze 

gedachte te willen nadenken en eventueel daartoe initiatieven te ontplooien. Eendragt maakt 

magt, zoals op het wapen in de vlag van de Rekkense Schutterijvereniging uit 1894 staat. Na 

formalisering zou het eerste couplet met refrein uit dán ons eigen Rekkens Volkslied een fraaie 

en erkende Rekkense hymne kunnen zijn. Met misschien wel een YouTube-filmpje op de 

website van genoemde verenigingen. 
 


