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Hetmoment dat Leonie
Cornips van deUni-
versiteitMaastricht
voor het eerst de tekst
‘Het is een kwestie
van geduld, rustig

wachten op de dag dat heel Holland
Limburgs lult’ hoorde, staat haar nog
helder voor de geest.
“Ikwoonde al twintig jaar inAm-

sterdam,maarwerd bijna dagelijks
geconfronteerdmetmijn Limburgse
roots –mensen diemijn accent nade-
den ofmij niet verstonden. En toen
hoorde ik eind jaren negentig dat
nummer, vol humor en ironie, gezon-
gen in dialectwaar de rollenwaren
omgedraaid. Hetwas een bevrij-
ding.”

RowwenHèze vind ik geen voor de
hand liggend onderwerp voorweten-
schappelijk onderzoek.
Cornips: “RowwenHèze is veel

meer danmuziek alleen, en voormij
als onderzoeker is het heel interes-
santwat die band doetmetmensen
in hundagelijkse leven. De groep
verbindt; op lokaal niveau, tussen
mannen en vrouwen, ongeacht leef-
tijd en afkomst, buiten of binnen
Limburg. Inmijn boek staat een tref-
fend voorbeeld van de kracht van de
band. Eenmanheeft nog amper echt
contactmet zijn dementerendemoe-
der,maar zij communiceren nog als
moeder en zoon via demuziek van
RowwenHèze.”

U roept fans op een foto van henzelf
op te sturenmet een liedtekst; wat
kunt umet deze data?
“Natuurlijk ben ik geïnteresseerd in

de teksten,maar nogmeer in de con-
text van de foto. Hoe kleden ze zich,
inwelke omgeving zijn ze? Ik ver-
wacht veel beelden vanmensen in
zeldzameRowwenHèze-T-shirts. Dat
is voor veel fans tastbaar en kost-
baar.”

Wordt u als Limburgse hoogleraar die
werkzaam is inAmsterdamnog steeds
geconfronteerdmet uwdialect?
“Zeker.Wiemobiel is, komt opplek-

kenwaar anderswordt gesproken en
dat brengt spanningmet zichmee. Je
moet je tot denieuweplek verhou-
den, ende andermoet dat ookdoen.”

Amsterdammers doen nogal eens ba-
dinerend over Limburgers en hun ac-
cent.Wat zegt dewetenschap hier-
over?
“Het is logisch.Amsterdam is het

centrumvandemacht; alleswat af-
wijkt, hoort daar niet bij. Vaakden-
ken ze dat je niet intelligent of zelfs

een idioot bent als je dialect spreekt.”

Hoe belangrijk zijn bands als Skik,
Bløf of RowwenHèze voor de emanci-
patie van de regio?
“Van zeer groot belang. Tot de jaren

zestigwerd er helemaal niet in het
Nederlands gezongen; datwas saai.
Veertig jaar geleden verbondNor-
maal popmuziekmet dialect, wat
een ironisch en absurdistisch resul-
taat had. Zij zongen letterlijk en fi-
guurlijkmet de stemvande gewone
man. Door in dialect te zingenmaak

je van je zwakte een kracht. Het ap-
pelleert aan authenticiteit en ver-
bindt aan een gevoel van veiligheid,
gezelligheid en geborgenheid.”

Zijn er nog andere voordelen aan dia-
lect spreken?
“Jonge kinderen die tweetaligwor-

den opgevoed, lijken beter hun aan-
dacht te kunnen richten en impulsen
te onderdrukken en zijn invoelzamer.
Het dialect schept een unieke band
die je alleenmet ‘soortgenoten’
hebt.”

Zijn taferelen bij RowwenHèzecon-
certen zoals pogoën en bier gooien,
ook geen onderzoekwaard?
“Het is interessant om te kijkenhoe

een concertwordt beleefd. Sommige
fans komenopklompen.Ookhet bier
gooienpast bij de plattelandscultuur.
Een concert is voor de fans eenma-
nier ombovenhet alledaagseuit te
stijgen. Ze voelen zich familie; Lim-
burgers nodigenHollanders uit. Ze
rakenbevriend,wordenverliefd. Al-
lemaal dankzij demuziek.”

Leonie Cornips stelde met Barbara
Beckers het boek Het dorp en de wereld.
Dertig jaar Rowwen Hèze samen (uitge-
verij Vantilt). Vanaf 2 oktober is er een
tentoonstelling in het Meertens Instituut
in Amsterdam met foto’s van fans met
hun favoriete Rowwen Hèzeliedtekst.
www.meertens.knaw.nl
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‘Amsterdam is het
centrum van de
macht; alles wat
afwijkt, hoort
daar niet bij’

Colofon
De wetenschapspagina’s worden
mede mogelijk gemaakt door New
Scientist (www.newscientist.nl).
Coördinatie: Jim Jansen. Met
medewerking van Yannick Fritschy
en Joris Janssen

Knaagdier
op eiland is
vaker reus
Knaagdierenop eilandenmaken
veel grotere kans gigantischepro-
porties te verkrijgendan elders.
Ook extreemkleine exemplaren
komenopeilandenvaker voor
danophet vasteland.

Dat volgt uit onderzoek van biologen
van deDukeUniversity in deVS.
Het resultaat is in lijn met de ‘ei-

landregel’, die stelt dat grote dieren
vaak kleiner worden als ze op eilan-
den terechtkomen, en kleine dieren
juist groter. Bij grote dieren komt dat
voornamelijk door een gebrek aan
voedsel, bij kleine dieren door een
gebrek aannatuurlijke vijanden.
Eerder onderzoek leek uit te wijzen

dat de eilandregel niet voor knaag-
dieren geldt. De biologenweerlegden
dat door wereldwijd meer dan dui-
zend knaagdierpopulaties te analy-
seren. Daaruit bleek dat meer dan de
helft van de populaties die op eilan-
den voorkomen, wat betreft grootte
bij de bovenste of onderste 2,5 pro-
cent hoort. Eilandknaagdieren vielen
met name binnen de grootste 2,5 pro-
cent, zoals de eilandregel voor kleine
dieren voorspelt.
Voorbeelden van reuzenknaagdie-

ren zijnmuizenvanhet geslachtpero-
myscus, die op eilanden nabij Van-
couver zo’n twee keer zo groot zijn als
ophetNoord-Amerikaansevasteland.

Peperstofje
helpt pijn
te begrijpen
Het stofje dat pepers pittigmaakt,
kanhelpenbij het ontwikkelen
van eenbetermedicijn tegenpijn.

Wetenschappers van deUniversity of
Californiamaakten computermodel-
len die laten zien hoe het peperstofje
aan zenuwcellen bindt. Ze publiceer-
den hun onderzoek inNature Chemi-
cal Biology.
De naam van het stofje dat je mond

in brand zet na een flinke hap peper,
is capsaïcine. Het bindt aan zenuw-
cellen, waarna een pijnsignaal rich-
ting je hersenen schiet. Wetenschap-
perswisten al hoe dit ongeveer in zijn
werk gaat, maar nog niet hoe de bin-
ding op de schaal van het molecuul
tot stand komt.
Deonderzoekersgebruiktennieuwe

computermodellen waarin ze kennis
over krachten op moleculaire schaal
combineerden met bestaande 3D-
modellen van de binding. Hierdoor
konden ze structuren aanwijzen die
de binding tussen capsaïcine en ze-
nuwcellen zo enorm sterkmaakt.
De manier waarop capsaïcine een

sensatievanwarmteoproept, lijkt erg
op hoe pijn ontstaat bij verwonding
of ontstekingsreacties. Onderzoeks-
leider Jie Zheng redeneert daarom
dat nieuwe moleculen zenuwcellen
minder gevoelig kunnen maken voor
pijnstimuli, net zoals zenuwcellen
na veel pittig eten minder gevoelig
worden.


