
KAAIKE BOOVE 
 
 
1. 
Laank vordàtte houwe staossie 
En de soepschuur zijn gebouwd - 
En toenatter nog gin stierke 
Nor de mart ier waar gestouwd – 
Vor tue nog van grirfemeerde,  
Van soosjaole wier geprot – 
En n’n eelen tijd vor ’t raodtuis 
En vor Peer Lavoe z’n kot -   
Vor de schuive, vor de schoole 
Vor de braandspuit waar ut al: 
Kaaike boove, Kaaike boove 
 ’t Kaaike bovenal. 
 
2. 
Mneer pestoor die ee gezörregd 
Dasser meej begonne zijn 
Om oons aove uit te graove –  
Die waar toèn nog vûs te klein. 
Aon wirskaante laag n’n baareg 
De pestoor zeej “Röm mor op – 
Baarrege kund ièr nie pruime. 
Zet ze d’r mor in, de schop.” 
En zoo teeje zun aon ’t graove 
Van de baarreg, uit ut dal. 
En ze groove ‘Kaaike boove, 
 ’t Kaaike bovenal. 
 
3. 
Jan van Nassau in die tije 
Waar toen Heer van Roosendaol 
En van d’eere die regeerde 
Ist de flienkste van ammaol 
Geirre mooge zum ier lijje 
Want ij iellep oons aaltij 
En bij ’t graove van de aove 
Gaaf ie toen ut bier nog vrij! 
Nouw, de manne van ut Kaaike 
Tufte d’r toen ik niej in! 
“Nassau boove. Nassau boove”. 
 Da waar nor’dre zin. 
 
4. 
En daor lietjit niej bij zitte 
En ij zeej d’r nog wa bij: 
“Roosendaolers zijn gin slaove 
Ik verklaor oe ammaol vrij” 
(In die tijjje waar da deel wa 
Da ge doen kon wa ge wouw 
Da ge nie as slaof verkocht wier 
Aon ’n rijke weeduwvrouw) 
Toen – in veertien een en veftig 
Waar d’r feest in ’t rozendal: 
“Nassau boove, Nassau boove. 
 Zonge z’overal. 
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5. 
Toenat d’aove eemaol klaor waar 
En de kaai èemaol gerèed 
Wier ut zwaagat uitgegraove 
En de beek nog wa verbrèed. 
En gin sestig jaore naorda 
Roosendaolaon ’t vaore teej 
Aare d’ouwe Roosendaolders 
Feftig scheepen in de zeej. 
Schippers en d’r gaste n’aare 
Durrentuis ier aon de wal 
En toen waar uit: Kaaike boove. 
 ’t Kaaike bovenal. 
 
6. 
Mor toen kwaame de Spanjoole 
Mit d’n bloedraod in oons laand –  
Dier vergimde lammelienge 
Stooke Roosendaol in braand. 
En die lekkre laandgenoote 
De gepreeze Geuzen ook 
Zette toen ’t wir opgebouwd waar 
Alles wir in vuur en rook. 
Haarremoei wier toen geleeje 
Èel de beek kwaam in verval 
Niemand zong mir: Kaaike boover. 
 ’t Kaaike bovenal. 
 
7. 
Meej ’n zeeschip konde nie mir 
Dur de Beek nor Roosendaol 
Mor ze bouwde kleindre schuitte 
Op de Waarref bij de Waol. 
Daarme gaon ze nou de Maos op 
’t Scheldt, de Main, de Roer, de Rijn –  
Mor ze wulle dan ut liefste 
Wir mor vrom op ’t Kaaike zijn…. 
En in Dötslaand en innVlaondre 
Zienge z’oonder in de roef: 
“Kaaike boove.Kaaike boove. 
 Daor is ’t Kaaike troef. 
 
8. 
Overal die nuuwe diengers 
Ok al zijn ze nog zoo zot –  
Manne schaffe bier en vlèes af 
En de vrouwe durren dot. 
Mor al waaren aale meinse, 
Èel de wereld van de kook –  
’t Kaaike is de Kaain gebleeve 
En da mottet blijven ook. 
Van de Schuive tet den Ekster 
Op den dijk en overal: 
Kaaike boove. Kaaike boove. 
 ’t Kaaike bovenal. 


