
zaterdag, 29 januari 2005

Wat is nou typisch Limburgs? Volgens niet-Limburgers heel veel,
volgens de Limburgers zelf nog veel meer. Verkenningen in de marge

van taal, cultuur en het Limburg-gevoel. 
’t Limburgs kwarteerke,
dat is een sjtuk van ós kultoer.
’t Limburgs kwarteerke,
hant vier d’r tied, hant zie de oer.
’t Limburgs kwarteerke,
Dat kriet me ós neet aafgelierd.
’t Limburgs kwarteerke,
Zoeë weëd i Limburg ’t leëve ge-
vierd.

Het Limburgs kwartiertje. Het
is legendarisch. Maar is het ty-
pisch Limburgs?
Paul Münstermann en Leo
Keularts, samen het Heerlense
carnavalsduo Paul & Leo, be-
antwoorden die vraag met een
volmondig ‘ja’, neem ik aan.
Anders hadden ze ’t Limburgs
kwarteerke niet gekozen als on-
derwerp voor het liedje - bo-
venstaande tekst is het re-
frein - waarmee ze gisteravond
in Venray in de finale van het
Limburgs Vastelaovesleedjes
Konkoer stonden. Of ze gewon-
nen hebben, leest u elders in
deze krant. Daar gaat het nu
even niet om. Wat mij intri-
geert is de vraag in hoeverre
teksten van Limburgse tekst-
dichters, speciaal geschreven
voor de Limburgse vastelaovend,
iets verraden van wat wij zelf

‘typisch Limburgs’ vinden.
Het Limburgs kwartiertje.
Het bestaat. Dat is een erva-
ringsgegeven. Na bijna een
kwart eeuw beroepshalve ver-
gadertijgeren, congressen en
symposia bezoeken, durf ik er
mijn hand voor in het vuur te
steken. Niet dat buiten Lim-
burg alles op tijd begint,
maar binnen Limburg be-
gint veel meer te laat. Niet-
Limburgers hebben daar,
valt mij telkens weer op,
wat gemengde gevoelens
bij. Een gloeiende hekel aan
gebrek aan stiptheid (volgens
sommigen een symptoom van
algemene laksheid) strijdt om
voorrang met lichte jaloezie
ten opzichte van mensen die
zich (schijnbaar) zonder al te
veel gewetensproblemen aan
de knoet van de klok onttrek-
ken.

Wat mörge mót gebure, moeët gis-
tere veëdig zieë.
I Limburg hat ee sjtundje toch ee
kwarteerke mieë.

Het dilemma (met dank aan
Paul & Leo) samengevat in
twee zinnen.
De Limburgers zelf ? Die koket-
teren graag, en vaak tegen be-
ter weten in, met hun wat los-
sere benadering van het begrip
‘tijd’, als zijnde passend bij on-

ze Bourgondische levensstijl
- wat dat, behalve een smoes
om om het even welke afwij-
kende levenshouding goed te
praten, ook moge wezen - en
in het algemeen beter voor de
bloeddruk.
Goed. Het Limburgs kwar-

tiertje mag op het lijstje ‘ty-
pisch Limburgs’.
Hebben de Limburgse
tekstdichters dit jaar op
dat gebied nog meer te bie-
den?
De taal, natuurlijk. De Lim-

burgse taal. Met de zachte
gee, vanzelfsprekend. Die

doet het altijd. In 1978 schre-
ven Arnold Wassen en Jan
Theelen namens Reuver De
zaagte geej al naar de winst van
het Vastelaovesleedjes Kon-
koer, en sindsdien ontbreekt
ze maar zelden op het appèl.
Met ôs zaachte geej, zien geej en
weej d’r beej, zingen Thei & Ma-
rij (met dank aan tekstdichter
Wiel Hermans). Waar zijn we
dan bij? Bij de iërste, de beste,
Limburgs glorie ein veur ein. Want

umdet weej van heej zien, zien weej
neet van dao, hebbe weej gebôf me-
schien. En haal dat ‘misschien’
er maar vanaf, want als Lim-
burgers hun eigen lof zingen,
verzinken alle anderen in de
grauwe middenmoot. Wat ove-
rigens geen exclusief Limburg-
se eigenschap is. Fryslân boppe
en Hollân yn’e groppe, zeggen ze
in het noorden. In mijn (Friese)
schoonfamilie maken ze daar
met zichtbaar plezier Fryslân
boppe en Limburg naar de knoppe
van.
De taal mag wel op het lijstje
‘typisch Limburgs’. Chauvinis-
me niet.
Verder? Uitgebreide tekstanaly-
ses van ruim zestig LVK-num-
mers leveren vooral veel bier,
plezier, dansen en zingen, sjan-
sen en springen op. Algemeen
gangbare feestartikelen, 
wereldwijd verkrijgbaar. 
Vastelaovend typisch Limburgs?
Zelfs het Alaaf! hebben we uit
het Rijnland geleend.
Moeten we daarmee zitten? 
Er zijn provinciegenoten die
zich daar uren over kunnen
ensjele, die daarover tot 
vervelens toe in discussie 
kunnen blijven gaan. Dát zou
wel eens typisch Limburgs
kunnen zijn.
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