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DE vERBEElDINg vaN ‘HEt lIMBURgs’ 
de tshirts van rowwen hèze

Leonie Cornips Leonie Cornips is als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam en sinds 2011 

bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Zij doet onderzoek naar de 

rol van taal in sociale en lokale identificaties en differentiaties in Limburg en de veranderingen hierin.

Het was zeker al twintig jaar geleden dat ik vanuit 

Heerlen naar Amsterdam was verhuisd toen ik voor 

het eerst van en over Rowwen Hèze hoorde. ‘Rustig 

wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult.’ 

Wat was deze tekst ergens eind jaren negentig be-

vrijdend. Een opluchting na al die jaren Amsterdam 

waarin ik met humor opmerkingen over mijn zach-

te g probeerde te pareren, de dagelijkse oordelen en 

kleine pesterijtjes over mijn accent en mijn persoon 

lankmoedig probeerde te verdragen. En ook maar 

wat lachte om al die Hollandse imitaties van mijn 

melodieuze manier van spreken. Dit refrein uit het 

lied ‘Limburg’ keerde ondersteboven wat iedereen 

kennelijk maar normaal en gewoon vond in het noor-

den. Het gesproken Nederlands in Amsterdam zoals 

‘hun kennen dat niet weten’ of ‘hij legt op 

bed’ vertegenwoordigt daar als natuurlijk 

of als vanzelfsprekend de nationale norm. 

Mijn Heerlens Nederlands hoorde daar 

duidelijk niet bij en was daarom, onuitge-

nodigd, voortdurend gespreksstof.

Felbegeerde T-shirts

Op mijn verzoek kocht mijn nichtje voor 

mij in Limburg het felbegeerde Rowwen 

Hèze-T-shirt. In mijn herinnering was 

het wit met die heerlijke tekst in rood. 

Maar ja, wat dan? Wat doe je met zo’n T-shirt als het 

eenmaal in je bezit is? Ik heb het een paar keer naar 

mijn werk op het Meertens Instituut gedragen en tij-

dens een taalkundige lezing in Utrecht, maar ik voel-

de me daar toch niet zo comfortabel bij. Ik was na al 

die jaren Amsterdam opgelucht dat de dagelijkse wat 

lacherige vraag: ‘Waar kom je vandaan?’ of ‘Je komt 

uit het zuiden, hè?’ een halfjaarlijkse was geworden. 

Ook was ik ergens benauwd dat mijn zachte g met 

het dragen van dit T-shirt weer onderwerp van imita-

tie zou worden. Het T-shirt verdween in de kast en ik 

kan het nu zelfs niet meer vinden.

Wat maakt het interessant om over Rowwen 

Hèze-T-shirts te schrijven? Geïnspireerd door de 

linguïstisch antropoloog Barbara Johnstone1 pro-

beer ik duidelijk te maken dat de teksten 

op deze shirts het idee kunnen voort-

brengen of bestendigen dat er zoiets als 

dé Limburgse taal of één Limburgs dia-

lect bestaat. Klompen, bandana’s, swea-

ters, een strijk embleem van de Limburgs 

leeuw met daaronder ‘’n Kwestie van ge-

duld’ werken daar allemaal aan mee. Wat 

mensen kopen als ze een Rowwen Hèze-

T-shirt aanschaffen, is niet alleen een 

kledingstuk maar ook de woorden, zin-

nen en beelden erop. De kopers van het 

ik heb het  

een paar keer 

naar mijn werk 

op het meertens 

instituut 

gedragen 

maar ik voelde 

me daar 

toch niet zo 

comfortabel bij.
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T-shirt weten hoe ze de tekst(en) op het shirt kunnen 

interpreteren, in welke situaties ze het T-shirt, net als 

ik, wel of niet kunnen dragen en wie de meest idea-

le lezers zijn.

Op 5 oktober 2014 speelde Rowwen Hèze voor 

de achttiende keer in Paradiso en ik was erbij. En 

ik zag vele verschillende Rowwen Hèze-T-shirts. Een 

jongen uit Wageningen heeft van zijn vrienden een 

rood poloshirt voor zijn verjaardag gekregen met de 

rugtekst ‘Blieve Loepe’. Zijn broer draagt een grijs 

T-shirt met een getekend portret van Christiaan 

Hesen waarop het piekerig, dun lang haar de aan-

dacht vangt, evenals zijn hand die met zijn vinger 

naar zijn lege, zwarte oogkas wijst. Ik spreek een jon-

gen gekleed in een zwart T-shirt met de tekst ‘Man-

ne van Staal’ op een witte achtergrond in een vorm 

die aan een bieretiket, Amerikaanse wapenbadge of 

sportembleem doet denken. Ik fotografeer een jon-

gen in een blauw shirt met op de achterkant in roze 

letters ‘Ach, bestel mar, bestel mar, bestel mar. Ge 

wet dat ik ’t neet kan loate. Nog efkes en dan be-

gin ik d’r wir duchtig langs te proate.’ Een meisje in 

een grijs T-shirt met op de voorkant ‘Official mem-

ber rowwen heze fanclub. Slotconcert 2013’ om-

zoomd door gele lauwerkransen vertelt me dat een 

dergelijk T-shirt alleen voorradig is voor leden van de 

fanclub. Een man met Rowwen Hèze op zijn T-shirt 

heeft bovendien als onderschrift Heineken Music 

Hall Amsterdam en komt uit Enkhuizen. En dan zijn 

er vele zwarte shirts die in drie tekstblokken onder 

elkaar meedelen dat:

 ’t Is een kwestIe van geduld 

 rustIg wachten op de dag 

 dat heel holland lImburgs lult 

Deze shirts zijn ook producten die economisch ge-

zien geld opleveren. Voor de ingang van de zaal van 

Paradiso staat ‘Merchandise Marc’ die de T-shirts 

verkoopt en bij wie menigeen die ik interview zijn 

of haar T-shirt gekocht heeft. Het T-shirt met bo-

venstaande opdruk (maat s tot en met xxxl) kost 

18 euro, het rode kindershirt (maat 110-146) 15 euro 

en opnaai- en strijkemblemen 5 euro.

Voor een fan is een Rowwen Hèze-shirt, gekocht 

tijdens of voor een speciaal concert, met liefde voor 

de band, met een speciaal doel meer waard dan het 

bedrag dat hij of zij in euro’s uitgeeft. Voor fans be-

tekent zo’n T-shirt meer dan zomaar een verhan-

delbaar product; het krijgt gebruikswaarde(n). Het 

shirt kan immers op allerlei plekken binnen en bui-

ten Limburg en Nederland gekocht, verkocht, weer 

verkocht, gedragen, geruild, verzameld, bekeken, ge-

fotografeerd, erover gepraat en geschreven, en met 

emotie omkleed worden. Zo’n T-shirt kan ook een 

exclusief bezit zijn waarmee een fan zich onder-

scheidt van andere fans; door zelfgemaakte of zeld-

zame T-shirts of shirts gekocht bij speciale concerten.

De fragmenten uit liedteksten van Rowwen Hèze 

zijn onlosmakelijk verbonden met het T-shirt. Deze 

shirts toveren ‘vluchtige’ spraak of taal om tot een 

‘ding’, tot een ‘object’ dat verhandelbaar is en van al-

les kan oproepen. Het kan commentaar leveren op 

gevestigde sociale, politieke en talige verhoudingen 

tussen Limburg en Holland, ingezet vanuit het verle-

den, vanuit Limburgs perspectief. Iemand kan door 

het dragen ervan uitdrukking geven aan zijn of haar 

bewustzijn van het lokaal eigene.

Ook maakt de tekst op het T-shirt ‘dat heel Hol-

land Limburgs lult’ dit ‘Limburgs’ onderwerp van 

gesprekken. Zo’n kant-en-klaar brokje tekst dat 
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velen zo kunnen oplepelen en waarover menigeen 

spreekt en schrijft, draagt bij aan en verstevigt het 

idee dat er zoiets als ‘het Limburgs’ bestaat en rela-

teert dat aan allerlei sociale betekenissen.2

Sociale betekenis

Voor zo’n sociale betekenis hoeven we niet ver te zoe-

ken. Jack Poels schreef die tekst uit verlangen naar 

toekomstige roem met Rowwen Hèze. 

Voor de fans is zo’n T-shirt met brokje 

tekst een uiting van liefde voor de band, 

voor hun muziek, de onderwerpen en de 

taal waarin en waarover Rowwen Hèze 

zingt en voor de binding met elkaar. Voor 

anderen is het een instrument om zich 

te identificeren met het Limburgse en zich tegelij-

kertijd van Holland te distantiëren wanneer zij dat 

willen (wanneer ze het T-shirt dragen bijvoorbeeld). 

Het drukt voor mij humor uit over de asymmetrische 

machtsverhoudingen tussen Limburg en Holland. Ik 

heb de tekst in Paradiso weer eens heel hard en met 

zelfspot meegezongen, ja, me zelfs hees gezongen, 

wetend dat er nog heel wat water door de Maas en de 

Amstel moet vloeien voordat het zover is.

‘Blieve Loepe’ en ‘Bestel Mar’ als rug-

teksten op Rowwen Hèze-T-shirts ver-

binden het dialect met het Nederlands 

in ‘dat heel Holland Limburgs lult’ en 

met lokale praktijken tijdens concerten. 

Wat ik gezien (en gemerkt!) heb tijdens 

de tshirts 

verbeelden het 

‘limburgs’ als 

één taal 
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het concert in Paradiso is dat fans met 

bier gooien, dat er moshpitten zijn, dat 

fans op klompen lopen, hun T-shirt uit-

trekken en op de schouders van vrienden 

met ontbloot bovenlijf de Limburgse vlag 

zwaaien. Een fan drapeerde de vlag over 

zijn schouders en bewoog zich aan het 

eind van concert, gezeten op de schou-

ders van zijn vriend, met de punten van 

de vlag tussen wijd uitgestrekte armen 

langzaam heen en weer bewegend naar 

voren, naar het podium.

Het Limburgs

De T-shirts verbeelden het ‘Limburgs’ bo-

vendien als één taal omdat de afgebeel-

de teksten in het dialect, allemaal tot het 

dialect van America behoren. Juist omdat 

dit dialect is ingezet in de oppositie tus-

sen Limburg en Holland, ontstaat de in-

druk dat dit dialect het Limburgs is waar-

over Rowwen Hèze in ‘Limburg’ zingt. 

Een Limburgs zonder verschillen wel-

teverstaan. Maar de tekst ‘Blieve Loepe’ 

zou in het Heerlens ‘blieve lo(o)pe’ zijn 

en in het Thorns ‘blieve loupe’ om maar 

wat voorbeelden te noemen. Het werk-

woord ‘bestel’ zou in het oosten ‘besjtel 

en ‘ik’ is overal onder Venlo ‘ich’; ‘ge’ is 

‘doe’, ‘du’ of ‘dich’ afhankelijk van waar 

je je bevindt.3

De productie en voortdurende circu-

latie van de Rowwen Hèze-T-shirts is een 

van de vele manieren waarop (ex-)Lim-

burgers en (ex-)Hollanders gezamenlijk 

ideeën ontwikkelen en verspreiden wel-

ke talige elementen deel uitmaken van 

het Limburgs. Het dialect transformeert 

daardoor tot een verhandelbaar ‘pro-

duct’ ver buiten Limburg. De navelstreng 

tussen het dialect en de plaats America 

wordt zodoende rigoureus doorgeknipt of 

‘gedelokaliseerd’ en (ook door Rowwen 

Hèze) uit de marges gehaald. Daardoor 

ontstaat er ruimte voor iedereen om met 

dit dialect, dit Limburgs, te experimen-

teren, het in te zetten in nieuwe sociale 

identificaties (en differentiaties) en zich 

daartoe te verhouden. Zonder Rowwen 

Hèze-T-shirts was heel waarschijnlijk de 

tekst ‘dat heel Limburg Hollands lult’ 

niet zo intensief en zo lang in omloop ge-

weest met zoveel variërende en naast el-

kaar bestaande interpretaties. Jammer 

toch dat ik in Paradiso geen nieuw T-shirt 

bij Marc gekocht heb, maar vooral dat ik 

mijn eerstgekochte niet meer kan vinden!

1 Barbara Johnstone (2009), ‘Pittsburghese shirts. Commodification and the 

enregisterment of an urban dialect’, in: American Speech 84, 2: p. 157-175.

2 Leonie Cornips (2013), ‘Talen in beweging’, oratie, 

http://www.dbnl.org/tekst/corn033tale01_01/.

3 Zie de bijdrage van Crompvoets en Hermans in dit boek.


