- Persbericht 5 juni 2015 Meertens Instituut roept Rowwen Hèze fans op deel uit te maken van de
fototentoonstelling 'Dat heel Holland Limburgs lult'
In 2015 bestaat de populaire band
Rowwen Hèze dertig jaar. Een mooi
moment om aandacht te besteden aan de
liedteksten van deze grote band uit
Limburg. Het Meertens Instituut roept fans
op een foto in te sturen waarop ze hun
favoriete liedtekst vasthouden. Een selectie
van de foto's komt vanaf 2 oktober in een
tentoonstelling op het Meertens Instituut in
Amsterdam te hangen. De tentoonstelling
wordt geopend tijdens een lezingenmiddag
over muziekonderzoek aan het Meertens
Instituut. Zie voor meer informatie:
http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuw
s-agenda/rh.
Rowwen Hèze en het Meertens Instituut
Leonie Cornips (onderzoeker aan het Meertens Instituut en hoogleraar
Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit van Maastricht) over haar favoriete
liedtekst van Rowwen Hèze: "Ik was zeker al twintig jaar vanuit Heerlen naar
Amsterdam 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 bevrijdend. Een opluchting na al die jaren
Amsterdam waarin ik met humor opmerkingen over mijn zachte ‘g’ probeerde
te pareren, de dagelijkse oordelen en kleine pesterijtjes over mijn accent en
mijn persoon lankmoedig probeerde te verdragen."
Cornips stelde samen met Barbara Beckers het jubileumboek Het dorp en de
wereld samen (uitgeverij Vantilt) met daarin korte bijdragen van
wetenschappers, journalisten, fans en andere liefhebbers. Enkele
onderzoekers van het Meertens Instituut hebben een bijdrage geschreven.
Lokale identiteiten en culturele praktijken
Een dergelijke tentoonstelling sluit aan bij het onderzoeksproject op het
instituut rond 'lokale identiteiten en culturele praktijken' (Cornips, Stengs e.a).
De thematiek rond taalculturele constructies van lokale/regionale identeit(en),
het belang en de intense beleving van dialectmuziek als iets unieks en eigens
voor de regio, en de toepassing van dialect in muziekgenres zijn relevant voor
het onderzoeksveld van het instituut. Voor fans zijn liedteksten vaak erg
belangrijk en voor liefhebbers van Rowwen Hèze speelt daarbij het feit dat de
band in een Limburgs dialect zingt een grote rol.
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