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Limburg kleurt oranje 
 
Op mijn lagere school werd veel gezongen. Elke maandagochtend werden we in alle vroegte in de gymzaal 
bijeen gedreven, alwaar ons klassikaal en met een ronduit charmante meedogenloosheid urenlang een 
dikke bundel stokoude liederen werd aangeleerd: ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’ heette deze 
negentiende-eeuwse verzameling montere gezangen.  
 
Het was het Noord-Nederlandse equivalent van het in Vlaanderen lange tijd alom gekende ‘Singhet ende 
weset vro’, de liederenbundel die sinds het midden van de vorige eeuw voor de godsvruchtige, rechtschapen 
Vlaming de veilige leidraad vormde in het woelige bestaan.  
 
Eén van de liederen die er bij ons op school blijmoedig werd ingestampt, was het volkslied dat bijna 
tweehonderd jaar geleden onder onze prille koning Willem I werd gekozen als het lied dat onze volkeren 
aaneen moest smeden tot een nieuwe hechte natie.  
 
‘Wien Neerlands bloed door d’aderen vloeit, van vreemde smetten vrij,’ zongen wij, jong en ons van geen 
kwaad bewust, uit volle borst in de bedompte gymzaal van mijn jeugd.  
 
Op die maandagochtenden was overigens ook Limburg aanwezig, meer bepaald in het bronsgroen 
eikenhout, waar het nachtegaaltje zingt. Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit. Waar 
weelderig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit. Waar der vaaderen schone taal klinkt met heldere 
kracht. En waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht. 
Ronkende taal, gevangen in een gebeeldhouwde melodie die ik zeer graag zong, al had ik geen flauw idee 
van wat er bezongen werd. 
 
In het midden van de jaren ’80 leerde ik Vlaanderen daadwerkelijk kennen, inmiddels als zanger van de 
rockband de Tröckener Kecks. Eerder dan door Groningen, Zoetermeer of Doetinchem werden de Kecks 
door Vlaanderen omarmd en die liefde was geheel wederzijds. Wild en luidruchtig speelden we onze longen 
leeg in de parochiezalen van Lichtervelde tot Overpelt.  
De kloof tussen droom en daad werd traag maar gestaag gedicht door twee gitaren, een trommel en een 
bas, gekoppeld aan een ruime dosis jeugdig enthousiasme, dat de zeker zo grote hoeveelheid jeugdige 
onkunde diende te maskeren.  
 
Nu of nooit was ons devies, en nooit was voor mij nooit echt een optie.  
Na afloop van die concerten beproefde ik graag mijn geluk in de Vlaamse café’s. Vrolijke nachten waren het, 
lange nachten vooral. Als Nederlander was ik van jongs af aan gewend aan het strikte sluitingsuur dat werd 
gehanteerd in het Nederlandse uitgaansleven, een straf regime dat vooral in Amsterdam met een slaafse 
pennenlikkersmentaliteit werd nageleefd.  
Tegen twee uur ’s nachts hoorde je bij ons in de stad in de cafés op schelle toon de bel voor de laatste 
ronde weerklinken en sprong tien minuten later als op commando de tl-verlichting aan. Kil en onverbiddelijk.  
 
Vlaanderen daarentegen bleek op dit gebied geen noemenswaardig beleid te kennen. Hier sloot een café 
pas als de laatste klant het pand verlaten had. Dat had een verontrustende cirkelredenering tot gevolg:  
Ik wachtte, vrolijk drinkend, op die voor mij zo onvermijdelijke bel voor de laatste ronde, terwijl de cafébaas 
op zijn beurt de bar openhield zo lang als het drinken vrolijk verder ging. We waren gevangenen van elkaars 
gewoonten. Joseph Heller had voor zijn wereldberoemde roman Catch 22 ruim vijfhonderd pagina’s nodig 
om het status quo van de kip en het ei te beschrijven, wij konden volstaan met weinig meer dan een tap en 
de tijd. In de beperking toont zich soms de meester.  
 
Dit verschil in cafécultuur bracht ons overigens op tal van andere vlakken versneld samen, veel culturele 
verschillen werden in die late uren moeiteloos en liefdevol overbrugd of bezegeld. En bij het naar buiten 
gaan, wat uiteindelijk door geldgebrek of ander ongemak toch een onontkoombaarheid bleek, knipperden we 
met de ogen en zagen een nieuwe dag geboren worden. Een magistraal stralende ochtendzon kleurde de 
hemel. De dageraad was veelbelovend en geurig als lentebloesem. Limburg was een meisje toen, zoet en 
vochtig als de morgendauw. 

 
Het was in die jaren dat, ook toen al, veel van onze vertrouwde wereldbeelden kantelden. Misschien wel 
meer nog dan in onze huidige wankele tijden zagen we onze gebetonneerde zekerheden één voor één 
vervliegen. Het ijzeren gordijn sloopte zichzelf, de Berlijnse muur brokkelde voor onze ogen af, het zo lang 
zo intens gevreesde communisme verdween door de achterdeur en Francis Fukuyama kondigde 
doodgemoedereerd de Westerse democratie aan als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur en 
markeerde daarmee gemakshalve het einde van de geschiedenis zoals wij die kenden.  
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Maar misschien wel nóg belangrijker dan al die gebeurtenissen samen, was wat aan die historische 
stroomversnelling ten grondslag lag: Identiteiten die eeuwenlang verankerd lagen, raakten op drift, het 
onmogelijke geachte werd werkelijk: de Rode Duivels werden vierde op het WK-voetbal in Mexico in 1986. 
De stille wereldrevolutie begon hier, in de lage landen. 
 
Want waar de Nederlandse samenleving generaties lang de loftrompet had gestoken van de zegeningen van 
het collectief, waar teamsporten als voetbal, volleybal, hockey, ja zelfs korfbal werden gezien als de 
verbeelding van een diep gevoelde volksaard van vereende krachten en gemeenschapszin, daar werd het 
plots overvleugeld door een samengeraapt zooitje dat schouder aan schouder in staat bleek wereldmachten 
als Spanje en de Sovjet Unie te verslaan. Aan beide zijden van onze grens groeide het ongeloof. De bijl 
werd gezet aan de wortels van onze eeuwenlang zo gekoesterde tegenstellingen.  
 
Want in Vlaanderen was het sinds mensenheugenis de verering van het individu geweest die centraal stond, 
en die zijn jaarlijks hoogtepunt vond in de Ronde van Vlaanderen, de hoogmis voor de dappere eenling, niet 
voor niets ieder jaar in het weekeinde van Pasen verreden. Het was de jaarlijkse verrijzenis van de kranige 
volksjongen, die sterk en sluw in zijn strijd tegen de elementen, door het slijk en de modder en achtervolgd 
door het jagende peloton, vooral had af te rekenen met zijn grootste vijand: zichzelf. Groot in zijn eenvoud, 
en op een koppige wijze bescheiden. Even stuurs als onoverwinnelijk. Dat was wat de Vlaming oprecht 
bewonderde, dat was waarvoor hij bereid was een volledige zondag in zijn zetel voor de televisie te blijven 
zitten.  
 
Maar zie, verandering is de enige constante in onze geschiedenis: de Vlaming en de Hollander, ze leren van 
elkaar en groeien naar elkaar toe.  
Want al leek Mexico ’86 een eenmalige bevlieging, onderhuids kon je voelen dat de kiem was gezaaid. 
‘Wacht maar,’ was bijna dertig jaar lang mijn antwoord, als een Vlaming mij er hoofdschuddend op wees dat 
de Oranjegekte die bij elk EK of WK weer in Nederland de kop opstak hem nooit zou overkomen. ‘Dat zal 
hier nooit gebeuren,’ zei hij dan en wees met nauwelijks verholen weerzin op de pruiken, de pakken, de 
vlaggen, de toeters, de bellen en al die andere smakeloosheid waarmee het Oranjelegioen zich worsten 
verorberend, blikken Heineken drinkend, luid zingend tooide. ‘Daar zijn wij veel te nuchter voor.’  
 
Zoals gezegd, dertig jaar lang was ‘wacht maar’ mijn antwoord, en in 2016 hebben we met z’n allen kunnen 
constateren dat hier ten lande een indrukwekkende inhaalslag plaats heeft gevonden. De totale gekte is niet 
langer exclusief voorbehouden aan de Oranje-fan. Of dat een ontwikkeling ten goede is, laat ik hier vandaag 
even in het midden. 
 
In de voorbije dertig jaar is Vlaanderen een deel van mij geworden. Hier heb ik liefdes gekend, 
vriendschappen gekoesterd, dierbaren ten grave gedragen, hier heb ik zalen doen volstromen en zalen doen 
leeglopen. Een stuk van mijn leven heeft zich hier stevig vastgezet en heeft me op een beslissende wijze 
minder Nederlander gemaakt, het heeft de zuiderziel doen ontwaken in een noorderling. Grenzeloos, en 
duurzaam ontheemd, in het blije besef dat wie met beide benen op de grond staat, nooit een stap vooruit 
komt. En het heeft me vooral geleerd dat het nóóit nooit is, maar altijd nu.  
 
Want de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen worden kleiner. En ze blijven even groot. En die 
verschillen groeien. Het is maar net wat je wil zien en veel hangt af van hoe scherp je inzoomt. Van grote 
hoogte gezien liggen we gebroederlijk naast elkaar aan weerszijden van de grens een potje vreedzaam te 
co-existeren.  
 
Je moet al een heel scherp oog hebben om van die afstand de verschillen op te kunnen merken tussen de 
letterlijke, calvinistische, niet-mystieke, hyper-realistische mens van boven de rivieren en zijn zachtaardiger, 
meer omfloerste, bij voorkeur de confrontatie uit de weg gaande zuiderbuur. En zo simpel is het: wie de 
overeenkomsten wil zien, ziet ze, wie de verschillen wil zien, ziet ze evenzeer.  
 
Als je niets beters te doen hebt, kan je je daar natuurlijk enorm druk om maken, maar de rijkdom schuilt 
uiteindelijk juist in dat voortdurend zich wijzigende landschap van schijnbare gelijkenis en kennelijk verschil.  
 
Want als we over elkaar praten, doen we dat nog regelmatig in stereotypen, daar zijn we nu eenmaal mee 
opgegroeid. De onnozele Vlaming, de gierige Hollander, we kennen ze allemaal, van haver tot gort. Nog 
altijd proberen we elkaar soms te beschrijven aan de hand van die paar sleetse en nogal obligate 
algemeenheden.  
Terwijl wat ons vandaag de dag vooral verbindt, is het simpele feit dat we ons geen van beiden meer 
herkennen in het beeld dat de ander van ons heeft. Dit wederzijdse misverstand schept stilaan een nieuwe, 
nog wonderlijker band tussen ons.  
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De gierige Vlaming, als je maar lang genoeg zoekt vind je er vroeg of laat wel eentje, voor een onnozele 
Hollander hoef je in elk geval vandaag niet zo heel ver te gaan.  
 
De gelijkenissen tussen Nederland en Vlaanderen zijn inmiddels overweldigend. Want al zingen we uit 
verschillende bundels, onze dromen, onze benauwdheden en onze verlangens zijn nagenoeg gelijkluidend. 
En aan de verschillen, die er gelukkig nog altijd bestaan, kunnen we ons warmen, wrijving is immers energie, 
en die kleine verschillen leggen bovendien af en toe iets groters bloot.  
 
Een voorbeeld? Een voorbeeld: 
 
In Nederland wordt een verkeerslicht vaak abusievelijk een ‘stoplicht’ genoemd, alsof zo’n ding de hele dag 
alleen maar op rood staat. Je hoort de Nederlander trouwens nooit spreken van een ‘doorrijlicht’, dus het is 
waarschijnlijk méér dan alleen een simpele constatering. En er zit natuurlijk ook wel iets in: ons verplaatsen 
is waarvoor we in de eerste plaats in het verkeer aanwezig zijn, en het verkeerslicht valt ons pas op wanneer 
het ons op hinderlijke wijze dwingt om te stoppen met doorrijden. Pas als we weer verder mogen is de door 
ons gewenste toestand hersteld. Het is het één of het ander, stoppen of doorrijden, en de Nederlander houdt 
van die vorm van overzichtelijke helderheid, niet lullen maar poetsen. Groen of rood. Aan of uit. Nu of nooit.  
 
De Vlaming daarentegen voelt zich meer op zijn gemak in die kleine ruimtes tussen de grote zekerheden in. 
In de milde chaos die hij graag rondom zich creëert, zoals een boer de grond duchtig omploegt voordat hij 
zaaien gaat. De Vlaming voelt zich op zijn plek in de spannende zone die ligt tussen het stoppen en het 
doorrijden in. In die weelderige rijkdom van de derde mogelijkheid. Waar alles, al is het maar voor de fractie 
van een moment, even mogelijk lijkt. Waar de sprankelende suggestie geboden wordt dat er misschien een 
uitweg is aan de knellende ketens van onze lineaire werkelijkheid.  
 
Inderdaad: niet groen, niet rood, maar oranje.  
 
En misschien is het wel dát oranje wat we vandaag hier met z’n allen delen. Het oranje waarin we ons 
vandaag – al is het maar voor heel even – kunnen verenigen. Een oranje dat deuren opent die anders 
gesloten blijven. Want misschien is het wel dát wat Limburg voor mij Limburg maakt. De streek waar je altijd 
het onverwachte kan verwachten.  
 
Het Limburg waar het altijd nu is en het nooit nooit zal zijn. Het Limburg dat ademt, dat leeft en telkens 
nieuwe horizonten schetst. Het Limburg dat al lang geen meisje meer is voor mij, ze is een dame, mooi en 
mysterieus. Een koningin, een koning waardig, met een bont verleden en een tintelende toekomst. Een 
toekomst waar ik graag deel van uitmaak. 
 
Want Limburg kleurt niet alleen oranje, Limburg kleurt ons allemaal. Laat het feest dus maar beginnen, we 
zijn er klaar voor. Dank u. 

 

 

 
(tekst Rick de Leeuw – presentatie Onderwijsdag 1 maart 2018 – PXL) 


