
LIEDCOMPILATIE OVER GEERSBROEK EN 
BRABANT

Het koren op d'n akker
De hooischelf aan de straat
De maaier in de kèèrkooi
En oe pèèrd as kameraad
Het melken van de koeien
Da deede mee de haand
Zo moet da vroeger hier geweest zijn
Op Geersbroek, het plattelaand

refrein
Geersbroek, in Brabant, daor komen ze  
vandaon Alleen maor op Geersbroek daor  
kan da bestaon (2x)

In de wei stonden nog koeien
Kippen scharrelden rustig rond
D'r waren ok gin kassen
Ge had alleen maor kouwe grond
Daor moeste ve-rekkes hard op werken
Ge had da vak onder de knie
Maor as ge mijn vraagt, was da slechter
Nou beste mensen-da-geleuf-ik-nie

refrein
Geersbroek, in Brabant, daor komen ze  
vandaon Alleen maor op Geersbroek daor  
kan da bestaon (2x)

In de zomer de hitte In de winter de kou Mar 
dan namd'un bakske koffie Och dan deede nie 
zo flauw Ge gaf de koei' wat extra peejen En oe 
eige wa meer spek Meej gortepap en èèrpel En 
op zun tijd 'n builtje shag

refrein
Geersbroek, in Brabant daor komen ze  
vandaon Alleen maor op Geersbroek daor  
kan da bestaon (2x)

Mar de tijd die veraondert Veuls te snel naor 
oeë zin Ge moest specialiseren Of ge kwaam 
dur nie mir in ‘t Aantal koeien da moest groter ‘t 
Melken ging vort machinaal ‘t Warm eten op de 
middag Veranderde in avondmaal

refrein
Geersbroek, in Brabant daor komen ze van-
daon Alleen maor op Geersbroek daor kan da 
bestaon (2x)

MAAR OOK IN DE STAD VERANDERDE ER 
WAT
 
HOE BEZONG VADER ABRAHAM DAT....

De avondzon valt over straten en pleinen,
de gouden zon zakt in de stad.
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen,
ze hebben de dag weer gehad.
De neonreclame die knipoogt langs ramen,
het motregent zachtjes op straat.
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit 
een deur dienog wijd open staat.

Refrein:
Daar in dat kleine café aan de haven,
daar zijn de mensen gelijk en tevree.
Daar in dat kleine café aan de haven,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee.

En over Brabant kennen jullie dit lied ook:

Een muts op mijn hoofd
Mijn kraag staat omhoog
Het is hier ijskoud
Maar gelukkig wel droog
De dagen zijn kort hier
De nacht begint vroeg
De mensen zijn stug
En er is maar een kroeg
Als ik naar mijn hotel loop
Na een donkere dag
Dan voel ik mijn huissleutel
Diep in mijn zak
Ik loop hier alleen
In een te stille stad
Ik heb eigenlijk nooit last
Van heimwee gehad
Maar de mensen ze slapen
De wereld gaat dicht
En dan denk ik aan Brabant
Want daar brandt nog licht...



Zonder Brabant te vernoemen zong Gerard van Maasakkers er 
het volgende over....

Ik weet ‘n plaatske in ‘t Valkenburgse Broek
DY is nog niemand ooit geweest
Wij gaon d’r samen nou ‘s op bezoek
Dan maken wij mee alle plantjes
En alle vogelkes in ‘t Broek ‘n hul groot fist

Refrain:
Hee gaode mee dan gaon we’n eindje lopen
Hou toch op mee poetsen, kijk toch nie zo nauw Hee gaode mee, de bluumkes staon weer open 
Laot oewe jas mer hangen, ‘t is nie kou....

Hier komt nog een ouwetje over Brabant.

Het leven is goed in het Brabantse land Het land waar m’n wieg heeft gestaan Daar heb ik voor 
altijd m’n hart aan verpand Dat land doet m’n hart sneller slaan
De bossen, de vennen, de purperen hei ‘n Dorp dat past in je hand De Peel en de Kempen en de 
Meiereij M’n heerlijke Brabantse land...

En als Brabanders en Geersbroekers echt gaan feesten Dan zijn 
het net mensen en zingen ze net als iedereen in Nederland....

Mocht ik door de drank bezwijken Mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grafsteen prij-
ken “Hij kon niet meer op z’n benen staan”
Mocht ik door de drank bezwijken Mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grafsteen prij-
ken “Hij kon niet meer op z’n benen staan”


