
Een variatie op ’t Roosendaals liedje. 
De auteur is onbekend 
’t Roosendaals liedje 
I 
Kende gij ’t Vrouwenhof 
Da gekocht is op de pof, 
Mar nou em ik hore zège 
Dasse daar geld bij motte lège. 
Witte gij de Kroningswijk 
Mee z’n nieuwe huizen 
En de Brug- en Meulenstraat 
Mee z’n TL buizen. 
Mar wit ok de pastorie 
Rommedom met grachten, 
Water zie d’r ’s zomers nie 
Wel veul baggervrachten. 
Da’s wel nie bij’t voorportaal 
Toch kunde da nie slikke, 
Zoiets zie d’in ons Roosendaal 
Zegt de tourist en ikke. 
 
II 
Da’s iets voor ons V.V.V. 
Of telt da soms ook weer niet mee, 
Asse Visdonk gaan bekijken 
Waar al die woonwagens prijken. 
Op de Mart staat n’n kiosk 
Die heeft ons al veul geld gekost 
Altijd midden in de blomme 
Mee ’n bord “Wees wellekomme” 
Maar waar is die goeie tijd 
Da d’ons armoniën 
Mee lawaai en veel laweid 
Der concerte hieuwen. 
En kende ze allemaal 
Vlijt, Erato, Gildeknikkers 
Dan zijde gij van Roosendaal 
Dan zijde net als ikke. 
 
III 
Nou ’t weer vakantie is 
Gaan we naar de duine 
Omdat ’t hier niet te houwe is  
Van de stank van juine 
En ok in de bammus tijd 
Is ’t nie om te kere 
Want de staank van de Coöperatief 
Hangt in oewe klere 
En de Vliet z’n frisse geur 
Is niet te genaken 
Ook de Rubber en Kandij 
Kunne luchtjes make 
En merkte gij ‘t allemaal 
De staank van ??????? 
Dan zijde gij van Roosendaal 
Dan zijde net as ikke 
 

 
IV 
Kom dier aan al met de trein 
Sput’er vor oe n’en fontein 
’t is een spoorstad erfenis 
Die daar ook gebleve is 
Kende gullie soms deze ok 
De Trommelaire d’r ’n bok 
Ons garnizoen mee groene baretten 
Waar ze n’n ezel tussen zetten 
Kom d’ok op de Nieuwe Markt 
’t is ter vor niks wonen 
Fietste jullie wel eer hard 
Dan meude op ’t stadhuis trone 
En witte gij da allemaal 
Van ook er van stikke 
Dan zijde gij van Roosendaal 
Dan zijde net as ikke 
 
V 
W’emme ok n’n nieuwe Kring 
Naovenant er was ping-ping 
We zulle nog ne tunnel krijge 
Mar daar zulle we over zwijgen 
Vor de schetsers n’n ijsbaan 
Atter water op blijft staan 
Dankzij Vos dan ok dit jaar 
Ne goeie rappe abatoir 
En van Beek zurgt vor de sport 
Komde dan ok wa te kort 
Kan Simons daar ok bij lège 
“Anders wij” zal Theunissen zège 
Ach ge kent ze allemaal 
Vrouwke Schuit en Arie Aaie 
Dan komde gij van Rosendaal 
Dan kunde da wel raaie. 
 
VI 
Kende gij de Parklaan 
Waar veul nieuwe huizen staan 
Hele grote, hele mooie 
Mee d’r tusse tietenkooien 
Witte dawe un badhuis emme 
Waar g’oe af kunt wassen 
Da ge nou gemengd moet zwemmen 
Toon Raaij zal d’r wel op passen 
Witte gullie de Westrand 
De Televisietoren 
Daar vanaf kijkte mekant 
Binnen bij de Sinjoren 
Kende gullie ze allemaal 
De Buinster en Sjaan Kwikke 
Dan zijde gij van Roosendaal 
Dan zijde net as ikke. 


