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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.

Succes in dialect

I

zijn cruciaal. Hollandse fans identifin de jaren vijftig zou het voor
ceren zich niet zozeer met America
Rowwen Hèze, Ivo Rosbeek,
of de Peel, maar met de stereotype
Normaal of Nynke Laverman
onmogelijk geweest zijn om in beelden waar Limburg voor hen
staat: voor warmte, gezelligheid
het Nederlands, dialect of
Fries te zingen. Nederlandstalige mu- bourgondische sfeer, onderlinge verbondenheid en een positief levensgeziek was toen oubollig en dialecttalige muziek te eenvoudig en uitermate voel.
Er zijn coverbands van
braaf.
Rowwen Hèze die op Ameland zonMaar volgens Hans op de Coul en
Ine Sijben kantelt ‘het beeld van dia- gen in het dialect van Jack Poels. Een
van deze coverbands met de naam
lect als museumstuk’ in de jaren zeGang is alles (gang is het Amelandse
ventig volledig. De Worried Men
Skiffle Group uit Wenen verbindt in dialectwoord voor ‘vaart’ of ‘snelheid’) is door Mathilde Jansen geïn1970 als eerste muziekgroep dialect
terviewd. De zanger Daniël Metz
aan popmuziek.
kijkt met veel pleUitgerekend de
zier terug: ‘Toen
babyboomers gaan
we gingen sounddialect in popmuchecken, wilden er
ziek gebruiken
fans door de deur
waardoor een
heen komen, omabsurdistisch,
dat ze dachten dat
ironisch en humoRowwen Hèze aan
ristisch effect onthet spelen was. Die
staat. Het dialect,
wisten niet dat
zo schrijven Op de
daar vier AmelanCoul en Sijben, is
ders stonden: noorimmers de taal
delijker kan niet.
van de gewone
Onze g was absoman, die de babyluut niet zacht geboomers in gaan
noeg, maar we zonzetten tegen die
gen toch alles in
van de culturele
het Limburgs. We
elite.
wisten eigenlijk
Zo begint in
ook niet precies
1973 ook Normaal
wat we zongen.’
(Bennie Jolink, stul.cornips@mgl.nl
Daniël Metz
dent kunstacadegeeft aan waarom
mie en Jan Manschot, student sociale academie): ‘be- zingen in een dialect toch succesvol
buiten de lokale regio kan worden:
reik de gewone man, met kritische
‘Als je als muzikant wilt doorbreken,
liedteksten, in zijn eigen dialect’. De
moet je zorgen dat je een eigen gegroep heet Normaal, een sneer naar
luid hebt.’
de oudere generatie waarvan ze
Dat eigen geluid is belangrijk,
steeds te horen kregen: ‘Doe toch
want voor succes behoor je als band
eens normaal man!’
dus authentiek over te komen. Die
De culturele en talige invloed
authenticiteit is nog belangrijker dan
van de populaire muziek op onze
de taal waarin je zingt. Een authensamenleving sinds de jaren vijftig is
tieke Rembrandt is immers ook veel
overweldigend. Elvis Presley, The
waardevoller dan een nabootsing.
Beatles, The Rolling Stones en Bob
Dylan raken met hun teksten en mu- Authentieke muziek en teksten vinziek. Zij zingen over de fundamente- den we puur, echt, origineel en van
le menselijke thema’s: over romanti- grote waarde. Zoals ex-bassist Jan
Philipsen van Rowwen Hèze het forsche liefde, de zoektocht ernaar of
muleert: ‘Straal je uit wie of wat je
liefdesverdriet, in de put zitten en
extase, verdriet en rouw, hoop en ge- bent? Dat is de toets waaraan het publiek ons keurt’ en ‘authenticiteit (is)
loof, triomf en seks, vrijheid, verzet
de noodzakelijke brug op weg naar
en oorlog.
Menigeen denkt dat het zingen succes. Met de identiteit van de Peel
als basis.’
in dialect onontkoombaar aan een
Als er eenmaal een goede formule
kleine regio verbonden is. Maar de
gedachte dat fans, liefhebbers en luis- gevonden is voor authenticiteit, dan
kan die werken voor alle regio’s waar
teraars zich automatisch met America, de Peel of (Noord-)Limburg iden- liefde voor de eigen streek heerst, zotificeren doordat Jack Poels in het dia- als ook op Ameland. En het overlect van America zingt, is te gemakke- brugt sociale en regionale verschillen.
Maar succes is onlosmakelijk verbonlijk. De fans van Rowwen Hèze zinden met de kwaliteit van de muziek
gen dit dialect tot ver buiten Amerien de poëtische schoonheid van de
ca en zelfs tot in de verste uithoeken
liedteksten. Succes komt niet zomaar
in Nederland. Sociale identificaties
uit de lucht vallen.
met de muziek van Rowwen Hèze
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