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de ganse kluur, een reisverhaal
      
Maandagavond, begin september. We zitten in de geluidsstudio van Angelo. Achter het raam van de opname- 
ruimte staat een jonge zangeres en zingt hoge noten, ‘het maakt niet uit, het maakt niet uit’, met een buiten-
lands accent. Laatste fase van het project dat ons enkele jaren bezig heeft gehouden, een cd met luisterliedjes 
uit Hoensbroek, geschreven en gecomponeerd door amateurs en professionals, mensen met een hart voor deze 
plaats. Wat hebben we veel gegeven, en wat zijn we overdonderd door het resultaat: we wilden één cd en krij-
gen er nu twee. Gevuld met zoveel kleuren, zoveel gevoel en muzikaliteit, zoveel echtheid.

Voor wie het niet kent, Hoensbroek is een dorp in Zuid-Limburg tussen groene heuvels, een op het eerste 
gezicht wat rommelige plaats, maar als je wat meer tijd neemt, ga je mooie dingen zien. Merktekens van een  
oude geschiedenis: de markt met het middeleeuwse kerkje van gelige mergel, het imposante bakstenen kasteel 
en overal voelbaar de grote afwezige, de verdwenen kolenmijn Staatsmijn Emma, zoals je op elke straathoek 
de veranderingen voelt. Zoveel vertrouwds is weg, hier en daar snuif  je het heimwee naar vroeger, maar tege-
lijk is er nieuwe ruimte en de nieuwsgierigheid naar wat daarin verborgen ligt. Het leven gaat zijn gang. En 
bewaart wat van alle eeuwen is. Mensen in hun doen en laten. Drama en verdriet, veerkracht, saamhorigheid, 
gemoedelijkheid, warmte en hoop. 

Muziek maken is vergroeid met de Limburgse cultuur. Dat is in Hoensbroek niet anders. Er is een koor, er is 
een harmonieorkest, er zijn jongeren met bandjes. En met carnaval zijn de straten en café’s vol meeslepend 
gezang. Wat we wilden was nieuwe liedjes laten ontstaan en die vastleggen. En wel in een gezamenlijk proces, 
waarin mensen elkaar zouden aansteken en enthousiast maken, en intussen meer contact met elkaar krijgen. 
Het plezier ervaren van het samen creëren. Het dagelijks leven in deze woonplaats verrijken met nieuwe 
kleuren.

Van zomer 2017 tot zomer 2018  kwamen we eenmaal per maand op zondagmiddag bij elkaar, telkens op een 
andere locatie met een ander karakter. We maakten er workshops van, waarin we de ziel van de plek oprie-
pen en de deelnemers stimuleerden om hun impressies, herinneringen en verhalen op te schrijven in korte 
eenvoudige teksten. Tijdens de sessie kon ieder het geschrevene voorlezen, begeleid door muzikanten die het 
improviseren in de vingers hadden. Aanvankelijk was het groepje klein, gaandeweg werden de deelnemers 
talrijker. En het plezier spatte er van af.  We vonden componisten die bereid waren het ontwikkelde materiaal 
verder uit te diepen. 
Intussen waren we ook bezig met de praktische vragen rond de productie van een cd. Het ging veel geld kos-
ten, dat was duidelijk. We zochten subsidiegevers, organiseerden een crowd funding. Er kwam steun van vele 
kanten. En in vele Hoensbroekse huiskamers en zaaltjes werd geschaafd en gepolijst, gesleuteld en geoefend.

Nu zijn we dan zover, de laatste opname is gemaakt, alle nummers worden geschoond, waar nodig gerepa-
reerd, ze worden gemixt en gemasterd. We verzamelen teksten en foto’s. En morgen gaat alles naar de fabriek 
voor het persen van de schijfjes en de druk van het boekje. 

U hebt het resultaat nu in handen.
 
De regiegroep, Lian Strijards, Ivo Rosbeek, Angelo Bombrini, Peter Sikora en ondergetekende
wensen u mooie uren,

Herman Coenen 
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01 Van binne verborge
July Vijgen

July zingt over haar vader die in de mijn werkte. Het lied ontstond tijdens de eerste sessie op de Koumerberg.

Van binne verborge
’n woeërd of  ’n zin
Bringt mich einmaol oetgesjpraoke
Nao miene pap en ’n nuuj begin

Van sjoeëne  verhaole
Van wat kumpt en wat waor
Van kinger zingend in ’t graas
’t zjwaore werk is hie klaor

Wat d’r eine herinnert
D’r angere neet
Want ich kal euëver vrundsjap
Hae euëver verdreet

De wietse, de fratse
Gluck auf, jong, laot gaon
Ooch gefluusterde verhaole
Die blieve besjtaon

Ach, zoeëlang geleje
Wae loestert noe nog…
Nao verhaspelde zinne
Van de weuërd die hae zoch

De berg wil waal loestere
De berg hilt zich sjtil
D’r is zoeëvaöl te koestere
Veuër wae ’t heuëre wil, veuër wae ’t veule wil

Van binne verborge
’n woeërd of  ’n zin
Bringt mich einmaol oetgesjpraoke
Nao miene pap en ’n gans nuuj begin

tekst: July Vijgen / muziek: Ivo Rosbeek
piano: Ivo Rosbeek / gitaren, accordeon: Angelo Bombrini



02 Kouvenderstraat
Marc Didden

Leegstand in het winkelcentrum werd cabaretesk door Marc gekoppeld aan het kopen via internet.

Op mijn vrije dag word ik steevast uit bed gebeld
Omdat m’n hele buurt op ‘t internet besteld
Daar de buren weg zijn kreeg de post er geen gehoor
Dus wordt er bij mij aangebeld, dat gaat maar door en door
Want van vroeg tot laat rijden die busjes af  en aan
Dan lijkt mijn deur als postloket door te moeten gaan 

Een pakje voor de buurvrouw en een doos voor verderop
Pakketje fout geadresseerd, ‘t stapelt zich maar op 
Een pakje van Zalando, Wehkamp of  van Bol.com
En ik moet maar weer kijken, hoe ik straks de deur uit kom

De Kouvender was vroeger onze eigen Kalverstraat
Maar naast dat er geen kalf  loopt, is er ook geen kip op straat
Vroeger had je Knibbeler, Vermeer en Bakker Bart
Maar de tijd sloeg gaten in ons trotse winkelhart
Waar is nu ‘t drukste punt van onze winkelstraat?
Nou, dat is ‘t postloket waar ieder spullen ruilen gaat

Een miskoop voor de kinderen, wat ramsj voor de overbuur
De zeperd van het jaar, mijn god ik word nog tureluur
Een kleun van de hoogste orde, ‘n flater waarvan je toch jankt
Maar zonder kosten kun je ruilen:  ik word weer bedankt 

Ons dorp heeft nieuwe tegels, ‘n pomp en ‘n fontein
Maar ‘t blijft ontzettend kaal, als er geen mensen zijn
Maar als eenieder nu die laptop achterwege laat
En weer ‘ns ouderwets te voet langs al die winkels gaat 
Dan krijgt ons in ‘t slop geraakte oude winkelhart 
Dat Hartje Hoensbroek, anno nu een echte nieuwe start

Een koopje bij de kringloop, praat ‘s met ‘t personeel
‘n Kopje koffie samen, fijner dan contact per mail
Een aanschaf  bij de Howa, Lendi, boekenspecialist
Het maakt ‘t zoveel leuker, je weet niet wat je hebt gemist
Gebrook wordt zoveel leuker, ik heb ‘t zo gemist

tekst: Marc Didden / muziek: Ivo Rosbeek
drums: Gino Bombrini / bas: Michel Henquet / gitaren en achtergrondzang: Angelo Bombrini /
piano en achtergrondzang: Ivo Rosbeek



03 Hoakeman
Hans Ermers

Hans kende een verhaal dat zijn moeder hem vertelde over een griezel die in de zwarte ‘koalesjlaam’-beek zou leven.
Hans pikte tijdens het project zijn passie voor muziek weer op en werkte de Hoakeman uit tot in detail.

’t Is haof  ach en ich laop nao Genhei
Nuëge jaor en al klas vief
De vuëgel fläöte en de zón in de rögk
‘t Bergsjke aaf, Ieësjte baek
Dan ónger ’t sjpaor doer en meteen weer linksaaf
Get wieër op, die brögk
Bienao dao, twieë rotte plenk
Mien hart gaet tekier en ’t zjwaet brik mich oet

Pas op vuuër d’r haokeman
Dae trök dich in d’r sjlaam,
Vieze zjwarte Koaledrek
Kiek oet vuuër d’r haokeman
Mit zien vieze nöt gezich
Doe kums d’r noeëts mieë oet.

’t Is Veer oer en vier laope weer nao heem
Väöl gelierd vandaag
de vuëgel fläöte en de zón in ’t gezich
’t paedje aaf, de baemde in
Nog ’n paar kier haat d’r pap lets gezag
’n kier of  driej nog hoeëgoet
Dan nao de sjtaasie biej de iezere brögk
Montfortsjtraot, wiet weg van hiej
’n letste kier uëver die baek mit dae drek
En mien hart gaet tekier en ’t zjwaet brik mich oet

Ich höb d’r haokeman gans wiet weggeduujd
De angs is al lang vergaete
Ich laot ‘m ligke woe hae toeshuërt
In d’r drek, in d’r sjlaam en kump d’r noeëts mieë oet

Toch?

tekst en muziek: Hans Ermers / blazersarrangement: Roel van Wijk
basisarrangement: Hans Ermers / drums: Gino Bombrini / bas: Michel Henquet /
gitaren: Angelo Bombrini / toetsen, achtergrondzang: Ivo Rosbeek / Hoakeman: Lex Nelissen





04 Blomemenke
Sjef  Diederen

Sjef  kon als géén ander muzikale portretten schilderen van dorpsfiguren. In zijn Blomemenke bezingt hij Dick Goossens uit 
Amsterdam die in Hoensbroek decennia lang, met zijn stompje sigaar in de mond, langs de deuren trok om bloemen aan de man 
(of  vrouw) te brengen. Dank aan L1 radio-tv voor de mooie opname uit hun archief.

V’r neume häöm ’t blomemenke went zoeë kint häöm ieëderaen
Hae is zieëker’al in de zieëvetig maer nog ummer good ter baen
Wie’r hét zouw ich neet waete, ich höb ’t häöm aoch noeëts gevraogd
Hae waor direk ’t blomemenke, van d’n ieësjte kieër wiej ich’m zaog

Mit zien blome en plante in prieës en in kluër
Zoeë kump hae al jaore mit ’t kerke langsj de duër

Köps’te gét dan zuus’t’m lache, mér köp’ste nieks da kiek’er kaod
da grauwelt hae gét in zien aege en gaet wieër in de sjtraot
Soms da zuus’te häöm nog laope es ’t ’s-aoves duëster wuërd
Allaen ziene gank dae is dan traoger, maer ’t kerke is laeg en de cente gebeurd

Es ich häöm noe zoeë zieën kómme dink ich waal wie lang noe’nog
Ins zal hae toch mótte sjtoppe went d’r laeftieëd haet’r toch
Dan zulle’vieër’m pas gaon misse és‘dr ieësjdaags neet mieë kump
Es’r meug is en wilt ruste of  és ’n kirkklok dan vuër’m trumpt

Mit zien blome en plante
Zoeë kump hae al jaore mit ’t kerke langsj de duër

tekst en muziek: Sjef  Diederen
gitaar en zang: Sjef  Diederen
opgenomen door omroep Limburg



05 Plein
Herman Coenen

Toen Herman de rooklucht in café Fer en Coba even ontvluchtte, ontstond om de hoek dit gedicht over de Markt. Maar of  de
harmonie toen ook echt langs trok?

Het kowrenne van 7.2 tot 8.2
wegsleepregeling

in het plantsoen de stille man
zijn bloedend hart

donker stralend neonlicht
koopschuur

de gele baksteen van het café
met de vriendelijke naam

kies het plein waar alles samen
smelt, borrelende heksenketel

hoor muziek, om de hoek
komen ze aan marcheren

de tuba de trom de klarinet
voorop de majorette

haar ongenoemde schoonheid.

tekst: Herman Coenen
mars: Harmonie St. Caecilia o.l.v. Sjef  Ficker



06 Rode roos
Ricardo Frederiks

Ricardo kwam in de bloemenwinkel Mille Fleurs om af  en toe een rode roos te kopen, om verschillende redenen.

Rode roos in mijn hand
over de toonbank in het kleine theater

De openheid, blootstellen van verlangen
Rode roos als middel voor dank

Rode roos als middel voor vergiffenis
Rode roos als middel voor het spijt me

Rode roos als middel voor het tonen van belang
Rode roos: een euro vijftig voor ontelbaar veel herinneringen

tekst: Ricardo Frederiks / muziek: Ivo Rosbeek
drums: Gino Bombrini / bas: Michel Henquet / gitaar: Angelo Bombrini / piano: Ivo Rosbeek



07 Heimwee nao oud-Gebrook
Piet Boonstra

Piet wandelt in gedachten nog eens door Gebrook. Dit keer zonder toeters en bellen.

Aenmaol moos Gebrook oos aod Gebrook nog ’ns zin
Aenmaol neet allaen herinnering, dan doeër Gebrook kinne wandele gaon
of  nog biej ’t zusterkloeëster sjtaon, mer daovuër is’t noe toch te laat
Van aod Gebrook bleef  bienao nieks gesjpaard,
Aoch krege vieër nog aenmaol oze zin, oos aod Gebrook me noeëts vergaete kint

Ich kin Gebrook, wiej’t waor nog vruntjlik, wie goojendaag hoert biej d’r goojendaag
Wie ongeraen me rigtig waor nog hartelik, neet zoeë modern en troeëf  d’r gekke sjlaag

Aenmaol moos gebrook ós aod Gebrook nog ’ns zin
Aenmaol neet allaen herinnering, dan doeër Gebrook kinne wandele gaon
Of  nog biej ’t zusterkloeëster sjtaon, mer daovuër is’t noe toch te laat
Van aod Gebrook bleef  bienao nieks gesjpaard,
Aoch krege vieër nog aenmaol oze zin, oos aod Gebrook me noeëts vergaete kint

Aoch krege vieër nog aenmaol oze zin, oos aod Gebrook me noeëts vergaete kint 

tekst en muziek: Piet Boonstra
wurlitzer, piano, achtergrondzang: Ivo Rosbeek / accordeon: Angelo Bombrini



08 Ich bin koum etwas
Ivo Rosbeek

Op de Koumerberg wilden we een tango maken over de toekomst. Ivo liet zich inspireren door oud-mijnwerker en tangokoning 
Bruno Majcherek die met zijn Regento Stars en de hit ‘Laila’ wereldberoemd werd. De woordspeling ‘Koum’ voor de onopvallende 
mijnberg krijgt op het einde van het lied nog een tweede wending.

Stellen Sie sie vor meine Damen und Herren
dat v’r op d’r Koumerberg zin en ich reep: mitzinge oder ich erschiesse Sie
Werre das nicht wunderbar? Es v’r  baoven op dizze berg van ouwe zjwarte kraom
‘ns get angesj kóste doeën es d’r hónd laote sjiete
v’r kinne get angesj doeën es v’r mer wille!
neet te zjwaor aa sentimente tille en relativere

Jao ich laop, laop, laop
en ich haop, haop, haop
dat ich baoven op d’r berg
’n sjoeën oetzich kriege zal
En ich aom, aom, aom
trap op d’r baom, baom, baom
dans mit d’r berg de zjwaortekrach
dae mich klaen kriege zal

En’ t wiedgezich vertelt väöle verhaole
Die i g’n aerd en in ‘t greun ligke versjaole
En d’r winjd fluustert dao baove i mien oer
Nieks is vuuër ummer want’ t laeve dat gaet doer
en v’r zinge allemaol, mit d’r berg zien verhaol

Ich bin Koum etwas
Koum kann man mich sehen
Ich bin erst hundert Jahre alt
und sollte wieder gehen

En ich sjtap sjtap sjtap
en ich trap trap trap
sjoeëne plentjes kapot
Mer  ‘t mak gaen balle oet
En Ich waet waet waet
Dat ich zjwaet zjwaet zjwaet
Mer oben auf  den Berg
Ligkt ‘n hieël klaen leuk kaffee

En mien kleinkinger vertel ich dao verhaole
en v’r klinke op ’n toekoms zónger kaole
En de winjdmuëles fluustere toujours
Nieks is vuuër ummer want ‘t laeve dat gaet doer
en v’r zinge allemaol, mit d’r berg zien verhaol

Koum, Koum Koum sieht man der Koumerberg
Koum, Koum Koum sieht man der Berg



Dizze berg is ‘n metamorfose
in t kaffee op d’r berg veul ich mich thoes
en es ich mit mien kinger dao baove te väöl gedrónke höb
da gaon ich hangend aa miene drone, aa miene drone nao hoes
en es auwe miensj of  inne ingel kal ich hangend in de lóch,
in ‘t laeve kriege vier mieë es genóg

Ich bin Koum etwas
Koum kann man mich sehen
Ich bin erst hundert Jahre alt
und sag auf  Wiedersehen

tekst en muziek: Ivo Rosbeek
programming, toetsen, achtergrondzang: Ivo Rosbeek / Laila samples: Bruno Majcherek



09 Zin
Herman Coenen

Herman schaatste als kind ooit op de vijvers van de Dem en keek op naar veel grotere leeftijdgenoten. Later schaatste hij diverse 
keren de Elfstedentocht.

Het slootje waar ik het leerde
verkleumd en klein
pijnlijk de banden en ringen
die in mijn voeten sneden

en later het zwarte ijs van De Dem
waar je Peter Polman had en al die anderen
die alles konden en alles durfden
maar ik leerde

tot dat vergezicht kwam
in de harde winter van drieënzestig
en ik urenlang alleen
door de grijze kou sneed

en dat herhaalde
vergat en weer herhaalde
en zo verder

ach wat is de zin

de schim van licht
die mij zoekt
zal het wel weten.

tekst: Herman Coenen / muziek: Ivo Rosbeek
piano, effecten: Ivo Rosbeek



10 Weg
Hanneke van Criekingen

Hanneke somt even op wat er in de Hoofdstraat-West (het stuk vanaf  de Markt tot aan het kasteel) niet meer is. Het lijkt het 
Wilde Westen wel.

Hoofdsjtraot wes,
In Ghen Haen
op de hook begós de Hoofdsjtraot wes, 

de sjtraot die bruisde van ondernemerslust,
Café Tommie, Hubo, Jos Brey,
Apotheek Martens,
weg

Luchies, ijssalon, 
Smeets, Café Trianon
weg 

Weg, weg, weg
alles wat d’r sjtóng is weg
ich wou gaon kieke wat ’n pech
alles is weg

’n Bloemisterie, Drogis Els,
Slegterie Lendfers, ’t Poskantuërke,
van Criekingen,
weg
 
en ich bin nog zoeë väöl vergaete,
mer aoch die zint
weg

Weg, weg, weg
alles wat d’r sjtóng is weg
ich wou gaon kieke wat ’n pech
alles is weg

tekst: Hanneke van Criekingen / muziek: Ivo Rosbeek
drum programming, gitaren, effecten: Angelo Bombrini / wurlitzer: Ivo Rosbeek



11 Mien Mariaroa
Pieter van de Laarschot

Peter komt uit Mariarade, net als Jan en Pieter. Samen schreven ze deze lofzang op hun wijk.

Gesjticht vuuër wirkluuj va de koel
Doer pelgrimages kreeg ‘t faam
Aa de grot de maagdveriering
Zoe kreeg Mariarao d’r naam     

’t Laeve waor doew zoe vertroewd
Kaels i de koel , de vrouw bleef  toes
De achterduër waor ummer los   
Joep Crijns brach doew de milk aan hoes

Mariarao, i mien herinnering
Waor dat de plek, woe ich nao sjoeël haer ging
Woe ich opgrujde en mit mien vrung sjpieëlde
Mien Mariarao  va weleer
Dat Mariarao is neet mieë

Vereniginge goof  ’t väöl
Gans bekind waor de K.A.Jee
De voetbalclub waor doew berucht   
Jeugd  tróf  zich  i de Orchidee

Sondigs film in ‘t rectoraat
Vuëral aoch vuuër de jónger jeugd
Mit sjommels, wip  en kabelbaan
waor d’r sjpieëltuin ’n brón va vreugd

Wiej is ’t dao toch angesj woere
Haat me vuuër de toekomst nog haop 
Voetbalclub is opgehaeve
Die sjoeën  nuuj kirk sjtaet noe te kaop

D’r smartphone is d’r nuuje tieëd
Zoe zuut ‘t oet noe, volgens mich      
Gemaensjapszin  is noe gans weg
Jieëkeraen laeft noe gans vuuër zich

tekst: Peter Sikora / muziek: Jan Pillaerds
drums: Gino Bombrini / bas: Michel Henquet / gitaren en achtergrondzang: Angelo Bombrini /
toetsen en achtergrondzang: Ivo Rosbeek / beatring: Massimo Bombrini



12 Sjrieversplezeer
Fientje Kremers-Heyboer

Fientje va Krieëmesj declameert op haar typische wijze tijdens de boekpresentatie ‘Mien zieëve krütskes’ een gedicht van Paul van 
Hoensbroek uit 1929. De opname werd gemaakt door omroep Limburg in 1989 maar past qua inhoud ook prima bij ons project.

Et heimelik plezeer et vaeërdige werk te laeëze
om obbenütsj te kaoëre al die bliesjap achter ei . . .
En et nuujt plezeer; get heimeliks va zien eige waeëze
verdütsjt te vinge is sjonder wie al ‘t angere bie ei!

tekst: Paul van Hoensbroek



13 Ooit
Hans Lansink

Hans herinnert zich de locomotieven van de Staatsmijn Emma en de functie die de grote zwarte reuzen voor Hoensbroek en de rest 
van Nederland vervulden.

Ooit 
Onder de brug 
Daar bovenaan de berg 
Keek ik op ze neer 
Daar stonden ze 
De locomotieven van Gebrook 

Als grote zwarte reuzen
Dikke zwarte rook
Blazend uit hun schoorstenen
Over ons mooie Gebrook 
De locomotieven van Gebrook 

Gebrook, Hoensbroek, deel van ‘t Limburgse land 
Witte stoom  onder schril gefluit  
Wagons, voort trekkend, 
Over netwerken van spoor 
De locomotieven van Gebrook 

Als grote zwarte reuzen
Dikke zwarte rook
Blazend uit hun schoorstenen
Over ons mooie Gebrook 
De locomotieven van Gebrook 

Steenkool, Vervoerd naar alle delen van ons land 
Steenkool uit de staatsmijn Emma 
Verwarmden de huizen 
Van duizenden, van duizenden, van duizenden 
In koude winters 

Het zijn herinneringen, herinneringen, herinneringen van ooit 
De locomotieven van Gebrook 
De locomotieven van Gebrook 

Gebrook, Hoensbroek, deel van ‘t Limburgs land 
En ik? Wat dacht u?
Ik woon daar nu!!!

tekst: Hans Lansink / muziek: Ivo Rosbeek
drums: Gino Bombrini / contrabas: Michel Henquet / gitaren: Angelo Bombrini / piano en achtergrondzang:  Ivo Rosbeek





14 Coba
Angelique van Schendel

Een goed bewaard geheim is dat kasteleinsvrouw Coba een grote liefde voor de jazzmuziek van Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan 
had. Gelukkig deelde ze het verhaal met Lian. In de jukebox van het kleine café aan de Hoofdstraat kan nu naast het single-tje dat 
Coba zelf  zong en speelde op haar accordeon eindelijk deze jazzplaat toegevoegd worden.

We zien je niet meer staan
Je bent jouw weg gegaan
In dit café nog in gedachten
En in een vals verwachten

Dat je in jouw keuken staat
Onmerkbaar luisterend naar ons gepraat
Dat nog steeds niet verstomd
Als jij straks weer binnen komt

Coba, chante, Coba
want het leven is niet mals
dat weet jij, Coba

Toch zijn we weer hier
De tijd staat op een kier
Steeds ontglipt een van de zinnen
Sluipt van buiten naar binnen

De gasten knijpend met de ogen
Kijken, zoeken naar mededogen
Naar dunkele gestalten, met nietsziende blik
De ogen tranen en de wind eindigt in een snik

Coba, chante, Coba
doorzetter, doordouwer, trouw aan zichzelf
Coba

De woorden van mannen die zitten te liegen
Laten onvervulde dagen uur naar uur vervliegen
Begrijpend vul je het glas
Alsof  alles nog hetzelfde was

Jouw dromen, toen jij nog tijdelijk sliep
Van Sarah, van Ella, lage jazzy alt zo diep
maar soms komt er iemand aan
die wel weet heeft, van dingen hier ver vandaan

Coba, chante, Coba
jukebox, accordeon en jouw stem
Coba

tekst: Lian Strijards / muziek: Ivo Rosbeek / blazersarrangement: Roel van Wijk
drums: Gino Bombrini / bas: Michel Henquet / gitaren en accordeon: Angelo Bombrini / piano: Ivo Rosbeek /
trompet, trombone, bugel: Roel van Wijk



15 Koumerberg
Wiel Sijstermans

Zowel Math als Wiel schreven aangrijpend over de Koumerberg en hoe deze een stille, groene getuige van het mijnverleden is. 
Ivo combineerde de teksten tot een geheel.

Land vol greujend grazig greun
noe vuuër ós zoe gans geweun
gebaoren oet ’n zieël va duuster zjwart
woe d’r miensj woert gevraeten en gehard

Dao greuije Lariks, berk en dennebaom
gaeven ós noe nuij d’r aom
woe vreuger i d’r pieler vol va kaolesjtöb
woerd gesjraveld mit hammer en mit sjöp

Koumerberg durch ’t noeste wirk óntsjtange
woe koelmansblood en zjwaet vuur hant gesjträömd
woe de boerehäöëf  en’ t land verlaore zint gegange
doa is ’t noe weer good, sjoeëner wiej oeëts gedräömd

De zón verdaelt zien sjtraole
rónd d’r berg va sjtaen en kaole
es d’r koelpiet aafvoert i d’r sjach
verangerde vuuër häöm d’r daag i nach

I d’r tied dae vuuër ós ligkt
en gaen klaorte mieë óntbrikt
laote vier de koempele in hun waerd
doezend mieëter en mieë nog i g’n aerd

tekst: Wiel Sijstermans, Math Mertens / muziek: Ivo Rosbeek
drums: Gino Bombrini / bas: Michel Henquet / gitaren en achtergrondzang: Angelo Bombrini /
piano, hammond, achtergrondzang: Ivo Rosbeek





16 Dräömviever
Marcel de Jonge

Math vond dat de plek waar Hoensbroek geboren is niet op deze cd mocht ontbreken. Marcel die in het verleden met name
carnavalsliedjes met zijn ‘Breuker Neutjes’ zong, laat zijn stem nu in een totaal ander genre prachtig klinken.

I d’r sjieëm van oos kesjtieël
ligkt ‘ne viever sjtil te blinke
en hiej woe Gebrook gebaore is
daet dae mich aa mien laeve dinke

Deks biej sjtórm en taegewinjd
is ’t water aene rumpel
’t laeve liekt da zjwart en duuster
nieks is da mieë licht en sumpel

I dae viever van mien laeve
is vuuër dräöme ummer tied
i dae viever va mien laeve
kin ich vruijd en zörge kwiet

Da zet ich mich hiej in ’t gras
dink en dräöm dan óngertösje
en es de dónkel wolke vluchte
tel ich de vuëgel en de vösje

En kumt da sjtraolend weer de zon
zoe wiej dat ummer is nao raege
da waert ’t water weer ‘ne sjpegel
en kin ich d’r weer baeter taege

I dae viever van mien laeve
is vuuër dräöme ummer tied
i dae viever va mien laeve
kin ich vruijd en zörge kwiet

Ich geneet va doezend sjtarre 
hinkelend op ’t effe water
ich lach ze aa, ich wil ze pakke
ich haot ze vas vuuër noe en later

I dae viever van mien laeve
is vuuër dräöme ummer tied
i dae viever va mien laeve
kin ich vruijd en zörge kwiet

tekst: Math Mertens / muziek: Ivo Rosbeek



17 Dieke friete
Lex Nelissen, Angelo Bombrini

Tijdens de sessie in de Kouvenderstraat herinnerde Angelo zich de overheerlijke dikke frieten die Frits Donderman bakte in zijn 
keet. Op Facebook rouleren daar ook berichten over, waar mensen honderden keren op reageren. Samen met Lex werkte Angelo het 
lied uit tot een humoristische meezinger.

Dieke dieke friete
dieke dieke friete
kins’te lekker aete
biej Fritske Donderman

Dieke dieke friete
dieke dieke friete
kins’te lekker aete
biej Donderman

Baoh, ich bin mich toch aan d’r drank gewaes vanaovend,
’t waor waal gezellig
Mer wat ruuk’t hiej kaeël? nao friet, friete
kóm v’r gónt nóg effe nao die keet, 
die keet van d’r Donderman,
hey Frits….. en hae sjpiejde in ’t vét.

Hey Frits, dóch’mich twieë friet mit mosterd,
hey Ansj, mós’se aoch nog gét?
en aene braodhieëring en da gieëfs’se mich alvas ‘ne gehakbal kaeël,
jao dóch’dem mer koud hé,
pas’op, dao mós’te mich aoch gét mosterd biej doeën
Dóch mer gét….. en hae sjpiejde in ‘t vét.

Hey Frits, ich pis hiej effe taege de moer hé,
ich höb toch gét väöl beer gehad
Kint dat dao achter in d’r hook? okeej,
is ’t nog neet klaor? v’r höbbe hónger,
maak gaene zeik, gaef  ós gét te aete
Dóch gét…. en hae sjpiejde in ’t vét.

tekst: Lex Nelissen, Angelo Bombrini / muziek: Angelo Bombrini, Ivo Rosbeek
bas, gitaren, accordeon, mandoline, percussie, zang: Angelo Bombrini /
piano, achtergrondzang: Ivo Rosbeek





18 Ich loat t verleije achter mich
Ivo Rosbeek

Wiel is een groot kenner van het verleden van Hoensbroek en omschrijft in deze tekst heel direct welke gruweldaden zich rondom 
het kasteel hebben afgespeeld. Ivo bezocht met zijn kinderen van zes en vier voor het eerst het slotgebouw, dat tegenwoordig een meer 
geromantiseerd verhaal vertelt. Vanuit de top van de Middeleeuwse toren kijkt Ivo met Niels en Eva naar het hedendaagse 
Hoensbroek en laat het verleden achter zich.

Ónger ‘n nieëveldek ligkt ‘t kesjtieël te sjlaope
’t Zónleech kump durch ’t laover aagekraope
Zieën riddesj vechte, graove danse
Sjpanjole, Pruuse, en aoch de Franse
Bokkeriejesj, Gilde va de nach
Erm luuj, ónsjuldig mer gevange
Biej Kathage woerte ze opgehange
Pienbank, gemarteld, aafgesjlach

En ich klum mit mien kinger i dae toere
en v’r zieën va baove ‘t Breuker wiedgezich
en d’r tied vluugt en zaet wiej ’t is gewoere
en ich laot ‘t verleje achter mich

Huër de witte freule zjwervend wiej ze zóng
Vreëkend ómdat ze häör zieëlerus’ neet vóng
Paesjgetrampel,’t zjwaard wat blinkt
‘n Träötgesjal “ten aanval” klinkt
En de waorzegkster zie wit aoch va wante
D’r baedelaer en de gravin
Pesjtoer baeënt luuj d’r hieëmel i
Beul en sjout mit zien trawante

Kaers vuuër  ‘t vinster i de nach
Dat houw d’r Fransoeës ech noeëts verwach
bösjep Damiaan bleef  i zien geheime kamer
i d’r oudste aetzaal va Gebrook
tuën ich mien kinger ‘t kotslaoëk i d’r hook
en i d’r kerker gaet ‘t leech gans efkes oet

tekst: Wiel Sijstermans, Ivo Rosbeek / muziek: Ivo Rosbeek
programming, piano: Ivo Rosbeek / gitaren: Angelo Bombrini



19 Etmaal
Herman Coenen

Pé vertrok uit Hoensbroek en leefde intens op zijn studentenkamer in Nijmegen waar hij vele kunsten combineerde: Jazz liefheb-
ben, vrouwen beminnen, de Europese literatuur veroveren en daaraan zelf  schitterende steentjes bijdragen.

voordat ik me omdraai om te gaan slapen
in mijn tamelijk belegen bed
verricht ik steevast een straf  ritueel
de arm van de plaat; en het wórdt stil
dan de knopjes verklikt van radio
grammofoon of  schemerlamp en ook
de bladzijden van mijn boek kunnen
stapelstil de hoek in
en na deze handgrepen dan de hele nacht
zijn mijn bloeiende armen werkloos
als ik me in mijn warme hoek heb gerold

en ‘s morgens houd ik er van om voor de spiegel
staande de volgende zinnen uit te spreken
daarbij passend grimassend: ‘is that so?
is that really so? how exciting!’

tekst: Pé Hawinkels (Verzamelde Gedichten, De Stiel, Nijmegen, 1988, p. 177)





20 Cha cha tour
Marco Smeets

Marco is als poprecensent druk bezig met onderzoek naar het beruchte muziekverleden van de Luxor bioscoop. De hippie-periode 
en de opkomst van de punk eindigden in een sloopfeest onder inspirerende leiding van Herman Brood. De woorden cha cha tour 
bungelden nog jaren aan de voorgevel (nu ook in uw huiskamer).

Kijk daar lag de Luxor, huis van Herman Brood
Hij heeft de poort gesloten, interieur gesloopt
Een voorbode van wat zou komen
De laatste hippies, de eerste punks
Sex en drugs en rock ’n roll
Wat hoorden we toen? Wie zagen we toen?

Op het kruispunt van de geschiedenis
Van zwart naar groen
Cha cha, Cha cha
Cha cha, Cha cha

John Cale, Soft Machine, Liberation of  Man
Hawkwind, van der Graaf, Magna Carta, Caravan
Gruppo, Earring, Cuby, de bassist van Jimi
AC/DC, AC/DC, AC/DC
Rainbow met Ritchie, Rainbow met Dio 
Pasten er niet in
De Sex Pistols hadden geen zin

Op het kruispunt van de geschiedenis
tussen Glen en Sid
Cha cha, Cha cha
Cha cha, Cha cha

Swingen op Tavares terwijl de Emma stierf
Dansen Karen Young terwijl Gebrook bedierf
Te veel namen voor lege zalen
Tot Herman sprak: laatste show, breek maar af !
Vuurwerk knalde, rake klappen galmden jaren na
Anarchie, chaos en rumour
Drie woorden op de gevel: Cha Cha Tour

Op het kruispunt van de Akerstraat
Tussen nu en later
Cha cha, Cha cha
Cha cha, Cha cha

Still Believe

tekst: Marco Smeets / muziek: Ivo Rosbeek, Angelo Bombrini
drums: Gino Bombrini / bas: Michel Henquet / gitaren: Angelo Bombrini / punkschreeuwer: Ivo Rosbeek





de ganse kluur cd2
Hoensbroekse luisterliedjes 2017-2018



01 Stalmeier mars
Harmonie St. Caecilia o.l.v. Sjef  Ficker

Piet Stalmeier was jarenlang de imposante dirigent van het Emmakorps dat Hoensbroeks roem wijd verspreidde. Als componist 
schreef  hij zo veel muziek dat er in Gebrook tegenwoordig een straat naar hem vernoemd is. Waar anders dan in het tijdloze café 
Amicitia kon harmonie St. Caecilia dit stuk opnemen?

muziek: Piet Stalmeier
opgenomen in café-hotel Amicitia



02 Oma
Jean Rosbeek

Wanneer je als kind door je oma wordt verwend, laat dit een onuitwisbare indruk achter. 

Poortje met een lange tuin en pomp
oma met lange onderrok
met een zak erin

in die zak zat haar beurs
een grote leunstoel met een verstelbare rugleuning
knotje in het grijze haar

wat was ze oud
veel ouder dan oma’s nu
wat was ze lief  en goed

Bótteram mit soeker
en jieëker daag dae cent
missjiens gelle v’r zoethout

tekst: Jean Rosbeek / concertina: Herman Coenen



03 Ode
de ganse kluur koor o.l.v. Harrie Spronken; Herman Coenen

Opgroeien in Hoensbroek, weggaan en weer terugkomen.

Hoensbroek, als kind in jou
leerde ik de wereld kennen,
vader steekt zoon met een riek,
bioscoopmagnaat koopt stemmen
voor een zetel in de raad, in het kasteel
spookte het verleden, boven het oude kerkje
zweefde een hemel die ik niet begreep.

We vingen stekelbaarsjes in het groen
van een beek, voor het aquarium
bij ons achterom. Ze kregen kleintjes,
zo was de liefde. Die geurde en ritselde
langs een smal pad tussen het koren.

De landkaart op school toonde wegen,
spoorlijnen, verre plaatsen waarheen je
reizen kon. Zes weken op een zandig eiland,
met school naar Engeland, Parijs,
de wereld werd steeds wijder.

Moeder vulde mijn koffer,
vader wist van een oude dichter
die zei: ‘Werde der Du bist’.
Ik vond onbekende ruimtes buiten
en in mijzelf, maar ook een kleine jongen
die op de stoep voor het huis
met zijn zak vol knikkers was blijven spelen.

tekst: Herman Coenen / muziek: Harrie Spronken
clarinet: Tim Gielen / hobo: Lian Strijards / dwarsfluit: Nettie Smeets / fagot: Sonja Hillekens
opgenomen in de voormalige kerk Heilig Hart van Jezus, Mariarade



04 Zomer op de steenberg
Ute Jobes

Toen op de Koumerberg de eerste resultaten van ons project klonken, werd de stilte bruut verstoord door jongens met helmen en hun 
knetterende motoren. Wij spraken over jongens met helmen die ondergronds werkten.

De berg die ons droeg
zijn steile hellingen reikend
naar de lucht die zomers was
en ooit hemel had geheten

wij onder een afdak herdachten
de zwarte steen die hier onder lag
bedolven wereld van onze vaders

ritmisch onderbroken
door vrolijk geknetter over de rug
van het grasveld, jongens met helmen
en een van hier niet zichtbaar
open vizier.

tekst: Herman Coenen / muziek en alle stemmen: Ute Jobes



05 Sjaatse op de viever
Lex Nelissen

Toen Lex nog Alouis was en in de Metten woonde, was er al veel plek om de volledige breedte van het leven te ontdekken.

De welt in miene kop, dae waor hieël groeët, mae ós dörp waor nog ech klein.
Mét d’r kattapult doeër weije, langsj vieëvesj, op stekelbaarsjes vösje zonger lijn,
en zoge v’r Bertus Aafjes op ’t Kesjtieël, da kaom dae kattapult ech’good van pas.
D’r Bertus dae wunsjde ós ’n vootreis nao Rome, raakgesjaote, och wat houwe vieër ’n sjpas.

Sjaatse op de vieëver, ich dräöm waer effe weg,
nao’t dörp hoeë ich bén gebaore, ’t waor toch neet zoeë sjlech

Ich vreuide mich ech jieëker jaor op d’r KKK, (Kasteel Kermis Koers), 
wielrenne, dao sjtóng ich vuëraa, 
ich kieëk op nao die gesjpierde baen van coureurs oeët d’r Tour,
die fietsde doeër mieën sjpieëlterrein, dat hoosj dae daag “Parcours”

Voetballe, dat dege v’r jieëkere daag, op de sjtraot en biej de club
en houw Gebrook gewónne, da zóng jieëkerae, ’t sjtöbt, 
Oefene in de Paludasjtraot, biej Meisjtesj taege de moeër
en waor ich dan opgesjtéld da genoot ich toujour.

Dampde de asfalt op de sjtraote in d’r zoeëmer, da ginge v’r zjwumme op die ouw kapellaonie,
neet allaen óm in ’t water aaf  te keule, mae vuër die sjoeëne maedjes, sjtinge vieër in de riej.
Mieën ieësjte si’grét aan de moeër, biej de vétwei, de iesjte friet mét mosterd biej dae rare Donderman,
naeve “van de Wal” ‘ne danszaal oppe Koevender, dao zoog miene pap vuër ’t ieësj mien mam.

Sjaatse op d’r vieëver, ich dräöm waer effe weg,
nao ’t dörp hoeë ich bén gebaore, ’t waor nog neet zoeë slech
Gebrook, dat waor mieën jeug, in de Mette waor ’t ech
sóms wil ich nog waal truuk, maer ’t ieës dat is noeë weg

tekst en muziek: Ivo Rosbeek
piano, accordeon: Ivo Rosbeek / viool: Emil Szarkowicz



06 Op zekere nacht
Herman Coenen

Pé was een man van onmetelijke dimensies. Toch liet hij God bijna struikelen op de trap naar beneden.

Op zekere nacht kon God niet slapen - 
wroeging om heel die mensheid, die Hij liet kreperen
zonder een vinger uit te steken. Hij dwaalde
met Zijn baard als een nachthemd, gangen door
en al de zalen des hemels; daalde aan ‘t eind 
van Zijn besluiteloosheid de trappen van de hemel af.
Daar, in ‘t diepst van Zijn kelders - bijna op aarde,
wat? Gaat Hij een vinger uitsteken? - staat een orgeltje;
Hij zet zich neer, ‘t heelal kraakt in z’n voegen
en speelt een deuntje, speelt totdat Hij in glimlach
als ‘n sneeuwbui in de vroege avond neerdaalt
en rust vindt. - Al Zijn vingers had Hij ingezet,
zij stuiptrekten als tarantula’s op ‘t klavier.

tekst: Pé Hawinkels (uit: Verzamelde Gedichten, De Stiel, Nijmegen, 1988, p. 215) / muziek, effecten: Ivo Rosbeek



07 Ite missa est
Math Mertens, July Vijgen

Het was koud in de kerk van Mariarade. Was dat de reden dat we allemaal kippenvel kregen toen Math het rijke Roomse leven 
nog eens tegen het licht hield?

In nomine Patri, de Filii, de Spirito Sancto

zoe ging ‘t joare in os kirk
zoe golfde ’t gebed  nao d’r hieëmel
noe ‘ns vol, kreftig en hel wiej op Pinkpop
da weer in ’n sjtil fluusterend gemieëmel

Sjtief  sjtinge de hèllige op d’r sokkel 
es waore ze verpakt i wieraokwalm
Maria waor haos gaar geruësterd
i vieze zjwarte kaersekwalm

Ite missa est

’t is juus of  ich ’t gistere nog hoeërt 
dae ingelezangk van ’t Maagdekoer
hoeëg op ’t oksaal mit väöle tesame
op ’t elter driej Hieëre, in ’t midde pesjtoer

Ite missa est

‘Wo sind Sie gebliebe?’ die Maagde
kint gier d’r nog? kint gier d’r nog örges vinge?
n dan oos kirke, nog wienig blief  uëver
de rest woeërd geofferd aan anger dinge

Ite missa est

‘t leech vilt va boete
doer gebrandsjilderde roete
en de zón lieet de kluëre
de kluëre sjoeen  glinstere
ich sjtoan doa allein
en veul ich d’r sjaele winjd
doer kepot gewórpe vinstere

Amen                                               

tekst: Math Mertens / muziek: Ivo Rosbeek
harmonium, koor: Ivo Rosbeek / koor: Angelo Bombrini



08 Mijn Emma
Herman Coenen

In de zwarte gangen van de kolenmijnen werden ook schitterende vondsten gedaan. Mijnwerkers brachten ze mee naar boven en 
gaven ze aan hun kleinkinderen.

Wat is het toch, dit heimwee
naar een diepte waar ik nooit was, zwart,
schrikwekkend, zoals mijn vader dreigde
als ik niet het beste haalde uit mijzelf  ?

Oorverdovend dreunden dag en nacht
de kolentreinen door ons huis, ze kwamen er vandaan.
Op straat zag je scheuren in de gevels en het macadam,
spellend duisternis en onheil. Mensen mompelden,
die en die is er gebleven, gang ingestort, mijngas.

Ooit lag in de hand van mijn Opa
een wolkje glinstering: pyriet. Opa stierf
aan te weinig lucht, ik kreeg zijn steen,
levenslang belofte van een glanzende oorsprong
gehuld in een harnas van dreiging en dood.

tekst: Herman Coenen / muziek, piano: Harrie Spronken



09 Spreeuwen
Hans Lansink

Nieuw-Lotbroek is een wijk die niets meer verraadt van het eiland in het groen, dat het ooit was. Nu is het omringd door stalen 
dozen. Maar de vogels trekken zich daar niets van aan.

Zwoel is het nog buiten
In mijn luie stoel lig ik
Op het terras van mijn tuintje
Hoensbroek Nassaustraat vijftien
starend naar de einder
Om de zon zinkend te zien 
in een gouden gloed

Daar, hoog aan de hemel
De giek van een torenkraan
MUWI staat er op geschreven
Bezet met tweeduizend spreeuwen
Klaar voor vertrek 
Naar ‘t zuiden
En oh mijn God, 
wat kunnen ze schreeuwen
Weerkaatsend in het licht
van de vijver
Verdubbeld hun aantal en
Zijn het er plots tweeduizend

Ze vliegen op allemaal tegelijk
een hele grote zwerm
Om in hun ijver heel fervent
De mooiste figuren te maken
Aan het eindeloze firmament
Een laatste groet
Dan is de hemel leeg
De weg naar het Zuiden 
Voor hen ligt open

De giek eenzaam en vergeten
helemaal volgescheten
Dan word ik bruut
uit mijn droom gereten
Een heel bekend geluid
Och, een heerlijk kopje thee
Van mijn onvolprezen bruid.

tekst: Hans Lansink



10 De eerste vleermuis
Ivo Rosbeek

Op de binnenplaats van het slotgebouw van het kasteel meldt zich een gast. Bertus Aafjes ontvangt hem in zijn torenkamer om-
ringd door koperen klanken.

Ik vond hem in de ijskast van de morgen,
verdoofd en op het binnenplein verfrommeld,
de eerste domme waaghals van het jaar.
Ik nam hem mee naar mijn verwarmde kamer,
een torenkamer, maar niet van ivoor.

Daar in mijn stad van boeken en gedichten,
ontwaakte hij en keek mij aan, verbijsterd,
uit twee onschuldig fonkelende oogjes,
paniek van onschuld na een winterslaap.

Toen langzaam langzaam eerst maar steeds gewaagder
ontplooide hij het valscherm van zijn vlerken,
de vliezen, de baleinen en de nagels,
verrukkelijke nagels. Hij, de basterd
van Lucifer, de kroonprins van de hel.

En plotseling steeg hij op. Bevloog, beheerste
mijn kamer met zijn zwarte schone onschuld,
de onschuld van zijn kwaad. Ik had hem lief.

tekst: Bertus Aafjes (Verzamelde gedichten, Meulenhoff, Amsterdam, 1990, p. 360) / muziek: Ivo Rosbeek / blazersarrangement: Roel van Wijk
piano, celeste: Ivo Rosbeek / trompet, bugel: Roel van Wijk



tekst en muziek: Hans Ermers / blazersarrangement: Roel van Wijk
basisarrangement: Hans Ermers / drums: Gino Bombrini / bas: Michel Henquet /
gitaren: Angelo Bombrini / toetsen, achtergrondzang: Ivo Rosbeek / Hoakeman: Lex Nelissen



11 Rêverie
Demian Arndts, Ashley van den Ham, Brittney Hochstenbach, Charissa ter Linde,  Dylano Lubben,
Devanio van Oppen, Ahmed Rebbik, Amber Peeters, Dana Stienen, Herman Coenen

Jef  Penders uit Hoensbroek is in de wereld van de blaasmuziek een grote autoriteit. Txemi uit San Sebastian in Baskenland vond 
in hem zijn leermeester en vriend. Txemi gaf  via Herman dit verhaal door aan de kinderen. Zij verwoorden het op hun eigen 
manier.

Devanio: Jef  Penders, geboren in Hoensbroek 
Brittney: Een klein stadje met veel gedoe, een paar rare mannetjes, dat is Hoensbroek…
Dana: Hoensbroek I love you, maar ik ga van je weg, wat een pech…
Dylano: Hallo ik ben Jef  Penders en ik ben een persoon; ik leefde in Hoensbroek en had helemaal geen zoon; 
ik speelde saxofoon, maar nog steeds geen zoon… 
Ashley: Jef  Penders maakte veel muziek. Hij speelde veel instrumenten
Charissa: Klarinet en saxofoon…
Demian: Hij gaf  ook muziekles…
Ahmed: Ik vind rap muziek heel leuk, of  de top 50, bijvoorbeeld rapper boef, lil kleine, ronnie flex, killer 
kamal lijpe…
Demian: Hij ontdekte dat hij een ziekte had met de naam kanker
Amber.: Zijn stembanden moesten verwijderd worden
Devanio: Hij kon niet meer praten met zijn eigen stem
Charissa: Hij voelde zich erg pissig, hij was verdrietig
Devanio: Hij werd depressief…
Ashley: Zijn dokter adviseerde hem om naar een warm land te gaan, dat hij misschien vrolijker zou worden, 
dat land heet Valencia.
Ahmed: En Jef  Penders zei: ‘Ik blijf  maar zes maanden.’. Uiteindelijk bleef  hij twintig jaar met zijn vrouw 
en hij had er nog geen genoeg van, maar zijn vrouw werd ziek dus ze kwamen terug en toen overleed zijn 
vrouw.
Demian: Daarna ontmoette Jef  Txemi die uit Spanje kwam. Dat vond Jef  heel erg fijn. Hij leerde Txemi 
allerlei instrumenten spelen, maar helaas ging Jef  uiteindelijk dood op 87 jarige leeftijd in 2015. Maar Txemi 
gaf  niet op dus Txemi ging door met muziek maken.

Lieve Sjef, dat had je niet gedacht
drie jaar na je dood, negen kinderen
in Gebrook, die spreken over jou

je klarinet, je leven zonder stem
het sombere gemoed dat snakte
naar een lichte hemel 

die je vond, ver van thuis, Valencia, 
met zijn middeleeuwse torens, palmen, 
kleurrijke promenades, het warme strand

zoals Ahmed met zijn zwarte ogen zegt
’s zomers naar Marokko, onderweg word ik al blij -
en ook Brittney, Ashley, Deem, Devanio, Charissa
Amber, Dylano, Dana herkennen het zuidelijk geluk
je goede jaren, je gemis

dicht bijeen rond de laptop in de klas
horen ze jouw Rêverie, de saxofoon
eindeloos relaxed, vol vertrouwen als een kind.



12 Auvermoer
Math Mertens

Math vertelt ons hoe water leven gaf  en geeft.

Midde doer Gebrook
meandert sjtil ’n water
negerpiemele langsj de kant
trobbe aende, väöl gesjnater

De boere van oos dörp
höbste vreuger väöl gegaeve
jieëker jaor es ’t vuuërjaor kaoëm
leetste al opnuuj weer laeve

Doe zörgdes dat de bäöm
ummer vol weer wólle bleuje
en doer dich kós al oos fräöt
doezendvoudig blieve greuje 

Zónger water gaen besjtao
dat höbste good begrieëpe
water is vuuër ós de laevesaor
aone dat kós gaar nieks riepe.
                                                                
Wiej ’n moeëder vuuër häör kinjd
zörgs doe vuuër alle luuj
doe daes dat noe al ieuwelangk
vreuger, gister, aoch nog huuj

tekst: Math Mertens / muziek, piano: Ivo Rosbeek



13 Tussen Arvo en toen
de ganse kluur koor o.l.v. Ute Jobes

De kerk van Mariarade staat leeg. Het enige dat nog kleur brengt, zijn de ramen van Eugène Quanjel. Toen Hans ze zag, hoorde 
hij Oosterse klanken.

Pacem, Pacem

Tussen Arvo en toen
Nader ik een oever van licht (Pacem)
Door beroering van mijn vingers
Op het teer gevangen glas (Pacem)
En het verre oosten ontwaakt
Door helder goud
Doorschijnend blauw en rood
Door helder goud

Tussen Arvo en toen
Dwaal ik eenzaam
Door koude sombere gangen
En vind ik achter kille stalen deuren
‘God met groene ogen (Pacem)
Naast ‘Jager en zijn prooi’

En bij de geur van hout en steen
Hoor ik na talloze seizoenen
Nog steeds dissonante stemmen…

Tussen Arvo en toen
Is mijn lichaam koud gevangen (Da Pacem)
Maar door filters, zonnenlicht
Ligt mijn bron van inspiratie
Bij stemmen, zwart en wit, zwart en wit (Pacem, pacem)
Tussen de Sferen en latijn,
Tussen twijfel en zekere weten
Tussen Arvo en toen
Pacem
Pacem
Pacem

tekst: Hans Ermers / muziek: Ute Jobes
opgenomen in de voormalige kerk Heilig Hart van Jezus, Mariarade



14 Kleine Sint Jan
Marc Didden

Het was koud en het oude kerkje uit de veertiende eeuw was potdicht. En daar stond Marc naast de tanden van Goliath.

Oos kirk waor ‘ns ‘n pakhoes
Mit zek vol terf  en vate äöl 
Wiej de bokkeriejesj dat hoerte
Kaome ze es ratte oet hun haol
 
Mit rammelende buuk
Beraofde ze oos kirk i de nach
Get later dach d’r sjlumme köster 
Get sjlaus te höbbe oetgedach

Hae wórp doew ‘ne dieke sjtae  
Doer de gotiese roet
En hae sjloop op moezeveutjes  
Mit ‘t aete de kirk weer oet

Woe d’r sjlumme köster doew
Allaen neet zoe biej sjtil sjtóng 
Is dat de roet van ’t klaen kirksjke 
Vol sjpinnegewaef  hóng

En daodoer zou ech gaene 
Nao binne zin gegaon
Dus moos d’r sjlaue köster
‘t Waal zelf  höbbe gedaon                               

Ich waor te good va vertroewe
Ich houw ’n groeëte blinj vlek
Ich geläöfde jieëkerein
Ich waor ‘ne gowe gek
Ich geläöfde i Sinterklaos, 
D’r Krisman en i God
Mer ouwer gewoere, waet ich neet mieë, 
Wae ich noe geläöve mót 

Biej oos kirk loge keije 
De groeëtste van ‘t land
De wirkluuj houwe ze gevónge
Mit ‘n drilbaor i de hand

Wiej ze de driejde baor finaal 
Kapot houwe gebaord
Doew zagte luuj:  dees keije zint
Väöl groeëter es in Amersfoort



En jieëkerein wól ze zieë 
Dus woerte ze oetgesjtald
En uëver alles woert gesjrieëve 
En oetgebreid gekald

D’r waore luuj die zagte: ‘t zint
De teng va Goliath
Mer wiej ste ’t drieës of  kiers
Oos Gebrook, houw ‘n echte sjat

Mer opins waore de keije weg  
Ich waet neet wae ‘t haat gedaon
Of  zouwe de auvermenkes 
Da toch ech höbbe besjtaon

tekst: Marc Didden / muziek, orgel: Ivo Rosbeek



15 De stroming
Egita Gielen

Als je opgroeit merk je dat het leven niet vanzelf  gaat. Dan kijk je naar het water en denkt: zo zou ik ook willen zijn.

Ik zie het water stromen
door de rivieren naar de zee
al de onmacht en dat wat ontvereden
drijft langzaam in dit water mee

ik voel de wind harder gaan waaien
en hoewel de mens moet vechten om vooruit te komen
geeft wind aan water de kracht
om steeds dichter naar zijn eindpunt toe te stromen

zo voert de mens oorlog en blijft maar streven
hunkert naar een gelukkig zijn
vergelijkt constant de verliezer met de winnaar
verwijt anderen hun angsten en hun pijn

het water stroomt maar verder
belandt uiteindelijk in de zee
het maakt niet uit waarheen onze wegen leiden
we stromen altijd met het water mee

tekst: Ricardo Frederiks / muziek: Harrie Spronken
piano: Harrie Spronken / clarinet: John Keulers



16 Vrienden
Ahmed Rebbik

Ahmed uit Marokko voelt zich thuis in Hoensbroek. Nu hij naar de middelbare school gaat, heeft hij met zijn oude klasgenoten 
een groepsapp.

Hoi ik ben Ahmed.
Ik zit in groep 8 en heb heel veel vrienden.
Ik heb vrienden en vriendinnetjes.
Bijna iedereen heeft vrienden nodig.
Vrienden heb je heel erg veel nodig.
Ze kunnen je helpen met alles en als je goede vrienden hebt, dan staan ze ook altijd voor jou klaar.
Als je wordt gepest bijvoorbeeld, dan, als je vrienden hebt, kunnen ze voor je opkomen.
En ze kunnen je helpen met alles, bijvoorbeeld als je met iets dwars zit of  als je je niet goed of  lekker voelt.
Met je vrienden is het ook altijd leuk, je kan grappen maken met ze, je kan lol met ze hebben.
Daarom heb je vrienden altijd nodig.
Met je vrienden heb je het ook leuk en het is zeker niet raar als jij een jongen bent en je gaat om met meisjes, 
dat is je eigen keus en het is zeker niet raar.
Als je op school zit en je denkt, ik heb straks een hele saaie les, daarvoor heb je vrienden nodig.

tekst: Ahmed Rebbik / muziek: Txemi Etxebarria



17 ‘n Welt op zich
Ivo Rosbeek

Op school leer je meer dan rekenen en schrijven.

De ieësjte 12 jaor va mien laeve
waor dit de welt va mich
hiej woert mieë es les gegaeve
‘t waor ‘n welt op zich

woe ich vuuër ‘t ieësj gitare huërde
wiej Sinterklaos nog ech besjtóng
ich taekende riddesj mit bónte kluëre
wiej mien laeve ech begón

tösje klaslokale en d’r gymzaal gruijde greunten in oos welt
en in ‘t duuster keke v’r video va Michael Jackson oze held
i de bieb vóng ich de ieësjte beuksjkes uëver Rodin, Picasso en Renoir
en v’r woerte langksaam groeëter, mer’ t zoot nog sumpel in elkaar

achter de sjuufwand loog ’n kafeeke mit fel oranje leech
en ‘t kantoer va de logopediste die mich allaen dae daag neet sjreie deeg
EHBO les op d’r gangk en aoch vier jónge, vier lieërde breie
verhaolen i kriet op ‘t bord ómdat v’r doe de fantasie nog heije

en d’r linkspoeët dae kreeg biejles: ich sjreef  13 angesjóm
aa zösheukige dösjkes veulde ich mich efkes dóm
ieëker waek d’r duustere gangk doer vuuër die sjtómme sjport
en ich zoog de juf  doe dinke: “ik weet zeker dat het geen sportman wordt”

mer mit de krismes sjting ich op de planken in ‘t groeëte octagon
“Er is geen plaats hier in de herberg”,  mien theater dat begón
en ich sjpieëlde doa piano, vuuër ‘t ieësj vuuër ‘ne volle zaal
en ich taekende en ich sjpieëlde, lierde sjtap vuuër sjtap mien taal

dus de ieësjte twellef  jaor va mien laeve
waor dit de welt vuuër mich
hiej woert mieë es les gegaeve
‘t waor ‘n welt op zich

tekst en muziek: Ivo Rosbeek / blazersarrangement: Roel van Wijk
piano: Ivo Rosbeek / gitaar: Angelo Bombrini / blaasbas, trombone, bugel, trompet: Roel van Wijk



18 Bioscoop
Herman Coenen

Hoensbroek kende vroeger drie bioscopen. Palace, Royal en Luxor. Herman zat naast zijn moeder in de Luxor.

Ooit moet de kleur hemelsblauw zijn geweest
over de rechte rijen baksteen
omlijsting van twee vlakken, het een vaal roze
het andere mosgroen, vettig besmeurd

maar middenin als een donkerrood hart
in sierlijke letters LUXOR

op de stoep een vuilnisbak 
met een klein karton: verkocht

boven aan de gevel een plastic paneel
CHACHA TOUR 
krachteloze nasmaak van wilde jaren
toen binnen in de donkere zaal
niets meer herinnerde
aan het wereldwijde witte scherm

waarvoor we zaten
rij vijftien in het betoverend duister
ik naast mijn moeder
in de fluweelzachte stoelen 
naar adem snakkend van het lachen

d’r Kölsche Willy
die onophoudelijk zijn kinderlijke grollen
over ons uitstrooide, zijn hese stem 
steeds opnieuw de hoogte in katapulterend
uit het welgedane lijf

het bruisende leven
waarheen zij mij meenam
als herinnering vooraf  aan wat zich 
zo plotseling terug kan trekken

maar zich hardnekkig steeds weer opricht
toegejuicht door de echo’s
die het in ons achterlaat.

tekst: Herman Coenen / montage geluidsfragmenten: Ivo Rosbeek



19 Mien leef  Gebrook
Piet Boonstra

Piet Boonstra en Peter Vellinga gebruikten carnaval als alibi om bijzondere liedjes te schrijven. ‘Mien leef  Gebrook’ is al bijna 
veertig jaar een evergreen in de Hoensbroekse gemeenschap. Het was een plezier, Piet het opnieuw te zien zingen.

Aene Gebreuker laeft zien laeve neet allaen, 
Pakt ummer same en daet good gaer óm zich heen,
Hae wilt zich tuëne óm vuëral toch miensj te zin,
Wilt gier Gebreuker zin dan ligkt vuër uch de kans hiej dus begin

Mien leef  Gebrook doe bis oos paradies
Me’is op dich gruëtsj van jóngk bis gries
Mien leef  Gebrook doe bis oos paradies
Zoeë mót ’t blieve, tot elke pries

Aoch al is zoeëväöl verangerd doe bliefs in oos hart,
Gebrook dat blieft Gebrook ech gans apart,
Al waert ’t noe Parksjtad in dizze nuuje tied,
‘ne Gebreuker laeft zien laeve hiej en wilt dees plek neet kwiet.

tekst en muziek: Piet Boonstra / Peter Vellinga
piano, achtergrondzang: Ivo Rosbeek





studioivorosbeek
Maat-werk voor de Muzen: van Architectuur tot Muziek

Groene Kruis Heerlen-Hoensbroek
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de ganse kluur is een initiatief  van Hoensbroekse Amateur Kunst
dit project is gerealiseerd dankzij: Gemeente Heerlen en de 4 stichtingen voor buurtgericht werken in 
Hoensbroek; IBA Parkstad; 106 donateurs die de crowdfunding via voordekunst ondersteunden; 
de Provincie Limburg.

initiatief  en idee vanaf  2015: Lian Strijards, Herman Coenen
concept plekken en hun verhalen 2017: Ivo Rosbeek
regieteam 2017-2018: Lian Strijards, Herman Coenen, Peter Sikora, Ivo Rosbeek, Angelo Bombrini
uitgave 2018: LN Records, catalogusnummer LNR1836

bijeenkomsten en workshops:
08.03.2017 Hoofdstraat, startbijeenkomst d’Engelensael
02.07.2017 Koumerberg o.l.v. Yvonne Knobel
06.08.2017 Koumerberg 
03.09.2017 Kouvenderstraat, voormalige bloemenwinkel Mille Fleurs
01.10.2017 Kouvenderstraat, voormalige bloemenwinkel Mille Fleurs
07.10.2017 Akerstraat, optreden tijdens opening
03.12.2017 Mariarade, voormalige kerk Heilig Hart van Jezus
07.01.2018 Mariagewandenstraat, Basisschool de Vlieger, tussenstand tijdens nieuwjaarsborrel
18.01.2018 Mariagewandenstraat, Basisschool de Vlieger, overleg met componisten
04.02.2018 Hoofdstraat, café Fer en Coba
18.03.2018 Prinsenstraat, MFC Gebrook
23.03.2018 Mariagewandenstraat, Basisschool de Vlieger, workshop met kinderen
15.04.2018 Mariagewandenstraat, Basisschool de Vlieger
06.05.2018 Sint Josephstraat, Harrie Meershuis
03.06.2018 Schuinstraat, speeltuin en heemkundevereniging
27.08.2018 Markt, café Amicitia, opname harmonie St. Caecilia en ‘Vrienden’ Txemi Etxebarria
02.09.2018 Mariarade, kerk Heilig Hart van Jezus, opname koorwerken Harrie Spronken/Ute Jobes
23.09.2018 Kasteel Hoensbroek cd-presentatie

leiding tekstworkshops en schrijfcoaching: Herman Coenen
productie, muzikale coördinatie: Angelo Bombrini en Ivo Rosbeek
de ganse kluur werd opgenomen van mei tot september 2018 in de Husky Studio Heerlen van Angelo 
Bombrini en Studioivorosbeek Kerkrade.

vormgeving tekstboek: studioivorosbeek @carbon6 Heerlen, Herman Coenen
fotografie glasapplique uit 1964 van Eugène Quanjel in de kerk van Mariarade: Hans Ermers
fotografie sessies: Jan Pillaerds (Limbomedia), Peter Sikora, Ivo Rosbeek, Angelo Bombrini
films en beeldmateriaal proces: Peter Sikora

met dank aan:
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
Basisschool de Vlieger: Sven van der Linden en May Smeets
ambassadeurs: Remco Offermans, Hub Houben, Lex Nelissen, Wim van Straten, Theo Kleiweg
L1 radio-tv voor de archiefopnames van Sjef  Diederen en Fientje Heyboer-Kremers
Arons muziek Heerlen
Radio Transit Recording Service: Jo Smeets
Van Melick culinair: Jos en Jorrit van Melick




