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De oudere generatie kent hem vast nog wel van zijn optredens
in het vroegere radioprogramma ’De Bonte Dinsdag-avondtrein’
waarbij hij, ondanks het feit dat hij geen dialectspreker was, één
van de eerste in Nederland was die de streektaalzang populair
maakte. Jan van Riemsdijk zong zijn Veluwse spotliedjes overi-
gens al vanaf 1914.
Johannes Gerhardus van Riemsdijk werd geboren op 23 april
1879 te Rotterdam als zoon van een tabaksmakelaar. Hij was
10 jaar oud toen hij, wegens gezondheidsredenen van zijn vader
naar de Veluwe vertrok zodat Jan van kindsaf opgroeide in het
land tussen het volk. Dit zou later veel stof opleveren voor zijn
liedjes. Na een stormachtig zakenleven legde hij zich op advies
van deskundigen op het gebied van amusement toe op zang en
voordracht. Velen herinneren zich ongetwijfeld zijn kermislied,
koninginnefeest en het Muziekconcours. Ernstiger van aard waren
zijn liedjes ’De Klokke van de toorne’ en ’De Olde Scheper’.
Algemeen is ook bekend zijn Geldersch volkslied waarvan de
tekst elders op deze pagina te lezen is. Tweemaal trad hij op
voor koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Ook maakte Jan
van Riemsdijk een tournee door Amerika en het toenmalige
Nederlandsch-Indië.
Jan van Riemsdijk overleed op 18 oktober 1954 in zijn woning
’de Tippe’ aan de Elburgerweg te Heerde.
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Gelders dreven zijn de mooiste
In ons dierbaar Nederland.
Vette klei- en heidegronden,
Beken, bosch en heuvelrand.
Ginds deWaal, daar weer de IJssel,
Dan de Maas en ook de Rijn
Geeft ons recht om heel ons leven
Geeft ons recht om heel ons leven
Trotsch op Gelderland te zijn.
Trotsch op Gelderland te zijn.

Waar ons vaderland bebouwd werd
Door den Saksischen Germaan,
Daar werd onze stam geboren,
Daar is Gelderland ontstaan.
En het graan, dat thans geoogst wordt,
Waar het woest en wild eens was
Geeft ons recht om trotsch te wezen,
Geeft ons recht om trotsch te wezen,
Op ons echt Gelders ras.
Op ons echt Gelders ras.

In de dorpen en de steden
Tusschen Brabant en de Zee,
Tussen Utrecht en Westfalen
Heerscht de welvaart en de vre!
Met je kerken en kasteelen,
Met je huisjes aan den dijk,
Gelderland, jij bent de Parel
Gelderland, jij bent de Parel
Van ons Hollandsch koninkrijk.
Van ons Hollandsch koninkrijk.
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