
 

Klaor met ABBA 

In de waarekgroep diëlect is afgesproke nie te schrijve over poletiek of gelôôf. 

Dat leet binne de verêêniging en ons durrep gevoelig. Ik het ervaering, want 

toe ‘k êêns ’jxxtje’ gebruikte, wier ‘k daerop aangesproke. Trewaail ‘k me van 

gêên kwaod bewust was. ‘k Weet nie of u ’t ok wis, mor ‘k was tò voor kort 

geleeje gemêênteraedslid. End oktober stopte ik. Bij ’t vertrek hiew d’n 

burregemêêster ’n afschaaidsspeech. Dà ’s in Slierecht, sund d’n vorige naer de 

Hoekse Waerd vertrok, ’n tijjelijke vervanger. Veul weet ie nie over de 

geschiedenis van ons durrep, mor as ‘t ‘r over gaot, leest ie z’n aaige goed in en 

laet ie zich ok goed infermere. Zô vong ‘k ’t verhaol bij de onthulling van ’t 

monement voor de Maarewedegijzelaers klasse. Voor ’t verhaoltjie bij mijn 

vertrek (nae bekant 32 jaer) kreeg tie infermaosie van de griffier. De griffier, 

êên van de mense die raedsleeje hellept hullies waarek te kanne doen, 

vertelde-omdat ie ok nie beterder wis- dà ‘k fan zou zijn van ABBA. Nou, dát hè 

‘k gewete! ‘k Zee ooit tege hum dà m’n vrouw en ik naer Stockhollem zouwe 

gaon en datte me zouwe logere in ’t ABBA-hotel, bove ’t ABBA-meseum en dà 

me dat meseum ok zouwe bezoeke. Hum z’n conclusie: Gert is ABBA-fan. Maor 

ik wou veraal m’n vrouw pleziere. Dus om aalle misverstande te verkomme en 

in ’n toekomstige afstudeerscriptie over: ’De meziekvoorkeur van ouwe (of 



oud) gemêênteraedsleeje’ nie te boek te komme staon as ABBA-fan, hier ’t 

lijsie van wà ‘k in ieder gevaal wél graeg hoor: Beatles, Cohen, Rowwen Hèze 

(uit Limburreg) en nie te vergete Cornelis Vreeswijk.Knelis Vrêêswijk? Ja, dan 

mò je een end trug in de tijd. Gebore op 8 augustus 1937 in IJmoije, waer ’n 

stambeeld voor hum staot, mor toe die 10 jaer oud was verhuisde die al naer 

Zwede. Daer wier die een legende. Ze hebbe ’n naer Kneleze vernoemd 

Gezelschap en Stichting, ’n jaerlijks festival rond z’n meziek en ’n Vrêêswijk 

cultuurprijs. D’r is zellefs ’n parrek naer hum vernoemd. In ons land kanne we 

hum veraal van ‘De Nozem en de Non’, ‘Veronicao’ en ‘Meschie wordt ’t 

maarege beter’. Dat zou voor de poletiek in ons durrep ok best kanne gelde: 

“Meschie wordt ’t maarege beterder, maor ’t wor tò nooit goed”. As dut leste 

nou mor deur de tekstballetaozie wor goedgekeurd. 

Gert 


