
Onze nieuwste single-cd: "W'hadde wille wete" 

Dit bericht hebben de Strangers naar de media gestuurd: 

DE STRANGERS 

Dialekkers voor dialectuelen 

  

  

Ontbloten de Strangers de Kroon? 

Iedereen spreekt er al maanden over: 

Voor wanneer is het?  
Wat zal het worden?  
En hoe gaat het er uitzien?  
En op welke manier gaat het gebeuren?  
Is het er maar 1 of zijn het er 2?" 

  

Waarover hebben de Strangers het? 

Neen, het gaat niet over onze nieuwste single (toch niet rechtstreeks), maar wel over… juist, 
ja …onze toekomstige troonopvolger die in november wordt verwacht. 

‘t Is al in alle ‘boekskes’ in het lang en het breed ‘uit de doeken gedaan’ en mede daardoor 
werden we zo ‘kerjeus’ dat we zelf al van een leuke tekst over dit heikele onderwerp kwamen 
te bevallen. 

Kleef dat op de tonen van "Everybody", het winnend liedje van het voorbije Songfestival en 
je krijgt: "www" ofwel : "W’hadde Wille Wete".  

Het is een typisch Strangersproduct: een hedendaagse melodie voorzien van een grappige tot 
ondeugende tekst, geënt op de actualiteit. (Leuk om weten; het is onze 32ste 
Eurosongpersiflage) 

Kregen we vroeger te horen dat de Strangers op veilig, en enkel onschuldige nummertjes 
speelden (ref. "De kwakkelbak" uit 1995), dan zijn we nu lekker stout. 

…Moet kunne… maar het moet wel plezant blijven en… de kroon mag zeker niet ontbloot 
worden. De Strangers denken dat ze daarin wonderwel zijn geslaagd. 

Niet overtuigd? 



Surf dan naar www.destrangers.com alwaar je ons een fragment ten beste hoort geven. 

  

Voor de zogenaamde "B-kant" is een nummer uit 1998 heropgevist: "Zie da", eveneens een 
Eurosongpersiflage gebaseerd op "Diva" van Dana International. 

Daarin belooft Prins Laurent aan de Strangers dat zij het volgend jaar mogen meedoen aan het 
Songfestival. Zij zullen zich dan wel moeten laten transplanteren tot "Strangerinnen" en dan 
zullen "Axelle Redje", "Jeannineke", "Ernestinneke" en "Babetje" zeker zegevieren, want met 
"volk in de statie" wint een vrouw immers altijd… 

Volgens ons, een heel goed nummer maar ja…weinig of geen publiciteit… en dus onbekend 
voor het grote publiek. Tijdens een recent interview zei een journaliste van een 
gerenommeerd dagblad ons nog: "Zie da ?… Piet Snot?… nooit van gehoord!" 

Met het U voorliggend bericht aan de media willen wij hieraan verhelpen, zodat niemand kan 
zeggen: "w’hebbe ‘t ni gewete (wa w’hadde wille wete)". 

  

De toekomst. 

Ook al komt het einde (van de Strangers) nu echt in zicht, toch zitten we niet stil. 
Alex heeft nog zo’n 20-tal teksten in de la, klaar om opgenomen te worden, goed voor een 
nieuwe fullCD "Ons leste … Nief!" 
We gaan zeker nog 3 keer de opnamestudio induiken en een compilatiebox "extra-large" zou 
tegen mei volgend jaar klaar moeten zijn. 

De reacties op het bericht dat de Strangers in mei 2002 stoppen, waren zo overweldigend dat 
dit voor ons een extra aanmoediging betekent om voor onze laatste 9 Strangers-maanden er 
nog eens flink tegen aan te gaan.  
De mensen vinden het wel spijtig dat we stoppen maar ze begrijpen ons standpunt. 

En voor diegenen die de Strangers nog eens willen zien…er is niet veel plaats meer op de 
Strangers-agenda!  

  

Jammer genoeg moesten de mensen nog een week langer geduld hebben: 

  

De Strangers stellen de bevalling uit. 
  

Er is niets zo moeilijk te voorspellen als de datum van een bevalling, of het nu om de 
toekomstige kroonprins gaat, dan wel om onze nieuwste CD-single. 
 



Inderdaad, wegens onvoorziene omstandigheden hebben de Strangers de release van 
"W’hadde Wille Wete" met 1 week moeten uitstellen. (zie ons bericht van vorige week) 
"WWW" ligt pas vanaf vrijdag 26 oktober in de rekken. 

Als compensatie hiervoor krijg je van de Strangers de unieke gelegenheid om de liedjes 
"WWW" en "Zie da", in mp3-formaat, volledig te downloaden. 
Dit kan, vanaf zaterdag 27 oktober, op (en alleen maar) de volgende locatie: 
 
Let wel: deze gelegenheid geldt maar voor 1 week, tot zaterdag 3 november. 
 
Wil je een versie op CD, dan volstaat een seintje via ons emailadres : 
destrangers@hotmail.com . 
En wil je een praatje met ons slaan, al dan niet voor de micro, dan komen we onze single 
persoonlijk bij je afgeven. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Alex, Bob, John en Nest 

 


