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Rowwen Hèze

taalcultuur

Leonie Cornips (1960, Heerlen), bijzonder hoogleraar
Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht, doet
onderzoek naar de relatie tussen de gesproken talen en
dialecten in Limburg en de identiteit die eraan ontleend wordt.
Hier doet ze tweewekelijks persoonlijk verslag van haar
zoektocht.

Brand Consultancy ver-
klapte een jaar geleden
dat popmuziek het sterk-
ste cultuurmerk in Lim-
burg is. Limburgers zet-

ten Rowwen Hèze met een stip op
één, gevolgd door Pinkpop. Theo
Joosten, de gitarist van Rowwen
Hèze, vertelt aan L1 dat Rowwen
Hèze zich jarenlang ‘het best bewaar-
de geheim van Limburg’ noemde en
‘gelukkig is toch blijkbaar dat geheim
dan ontvouwen’.

Begin oktober speelde de band in
Paradiso en ik was erbij. Ik was
nieuwsgierig hoe dit sterke Limburg-
se ‘cultuurmerk’ in
Amsterdam ontvan- TAALCULAmsterdam ontvan-
gen zou worden. Ik
genoot van de mu-
ziek en ik keek
mijn ogen uit. Bier
landde op mijn
hoofd en schou-
ders in plaats van
in dorstige kelen.
Vooraan bij de tri-
bune ontstond een
moshpit, waarbij
fans bij het snellere
‘Bestel mar’ sprin-
gend maar ontspan-
nen tegen elkaar
duwden. Ik zag be-
zoekers in zelfge-
maakte blauwe
klompen. Opeens
hing in Paradiso,
toch een grootste-
delijk poppodium, eendelijk poppodium, een goedmoedige
landelijke sfeer. Veel fans waren af-
komstig uit Noord-Limburg, maar
ook uit Wageningen, Zwolle en
Noordwijk. Niet echt grote steden
dus, maar plaatsen die zich vooral op
het platteland oriënteren. Een jonge
bezoeker vertelt me dat hij zijn Row-
wen Hèze- T-shirt gekocht heeft tij-
dens de Zwarte Cross die door de
Achterhoekse rockformatie Jovink &
the Voederbietels opgericht is.

Rowwen Hèze zingt over het dorp
en vooral over bier: ‘Bestel mar’ en
‘Heej kos gen glaas loate stoan, Heej
zoop ze allemoal leg’ (Bertje) om
maar twee uit vele voorbeelden te
noemen. En fans gooien bier tijdens
de concerten. Geen wonder dat Gul-
pen Bierbrouwerij eind mei 2005 sa-
men met de band het Rowwen
Hèze-bier presenteerde dat ruim
twee jaar lang op de markt bleef. Het
doel was, zo meldt de bierbrouwerij,
om ‘eenieders bekendheid te verster-
ken. Dit zowel landelijk alsmede, en
uiteraard in het bijzonder, aan het
Limburgse thuisfront.’ Het is hele-
maal goed gekomen met die bekend-
heid. Met het Rowwen Hèze-bier
haalde een koper ook een bijzondere
bierfles in huis. Hij of zij kon kiezen
uit zes verschillende bieretiketten,

van ieder bandlid één, voorzien van
portretten gemaakt door Jack Poels.
Niet alleen de band, maar ook het
eigen merk bier veroverde een natio-
naal podium. Toen Rowwen Hèze in
de Heineken Music Hall speelde,
werd daar ook het Rowwen
Hèze-bier gepromoot; nota bene in
het Heineken-bolwerk.

Iets wat we dierbaar vinden, zo-
als Rowwen Hèze en de muziek, bele-
ven we - ook omdat ze zo dicht bij
zichzelf blijven - als authentiek. Theo
Joosten zegt op L1: ‘We hebben ge-
woon altijd gedaan wat we het best
konden en wat het dichtste bij ons

hart stond om zo
eerlijk mogelijkCULTUUR eerlijk mogelijk
muziek te mogen
maken.’

Vaak wringt
het als iets wat we
koesteren op com-
merciële wijze in-
gezet wordt om-
dat dat zo onecht
lijkt. We denken
niet graag aan car-
naval als een com-
mercieel feest.
Maar producten
die samenhangen
met een ‘sterk cul-
tuurmerk’ als Row-
wen Hèze zijn
meer waard dan
hun economische
waarde. Ze wor-
den een felbegeerd

e band en de muziekbezit voor wie de band en de muziek
koestert. Supermarkt Jan Linders
speelde hier ook op in door de uitgif-
te van zegels waarmee slotcon-
cert-T-shirts en Rowwen Hèze-zon-
nehoedjes te sparen vielen. En dat
werkte. Jan Linders kon zich daar-
door extra afficheren als supermarkt
van het zuiden (met vestigingen tot
net onder
Arnhem) en fans op Facebook schre-
ven: ‘Ja jammer dat ze in Noord-Hol-
land niet te krijgen zijn’ en ‘Hier
Wageningen en geen Jan Linders te
bekennen in de omgeving, helaas’.

Voor mij is interessant dat
door de commerciële markt ook het
dialect waarin Rowwen Hèze zingt
gebruikswaarde en nieuwe sociale be-
tekenissen krijgt. Het dialect van
America is een verhandelbaar ‘pro-
duct’ geworden dat te beluisteren
valt van
Paradiso tot Groningen en van Vlis-
singen tot Maastricht. Het heeft dus
een nationaal platform veroverd, een
nieuwe status en prestige dankzij
Rowwen Hèze. Voor buitenstaan-
ders begerenswaardig om te zingen,
misschien om te spreken en zeker
om zegeltjes voor te sparen. Zal
daardoor het dialectlandschap in
Noord-Limburg veranderen?
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