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Het Limburggevoel 

 
Sapristi! Wil je het nog loochenen? Een recente peiling, uitgevoerd in opdracht van een 
Belgisch-Limburgse krant, heeft het nochtans aangetoond. Het Limburggevoel bestaat! 
Limburgers zijn er terecht trots op Limburger te zijn.  
 
Territoriale verbondenheid met onze gouw is overigens geen uiting van chauvinisme. Begrijp 
je dat niet? Wijd je dan wat meer aan de studie van onze geschiedenis en de linguïstische 
kenmerken van onze dialecten. Je zult verbouwereerd opkijken en niet langer weifelen. 
 
Te lang voelde het zich geknecht, dit wat gedweeë volk, dat niet snel choqueert of 
bruuskeert en inzake assertiviteit weleens overtroefd wordt. Het heeft trouwens geen reden 
om terneergedrukt in een cocon te kruipen. 
 
Nee, ik wil niet romanesk doen. Limburgers mogen fier zijn op hun pittoreske dorpen, hun 
sfeervolle stadscentra, hun valleien met hun weidse vergezichten. Wie benijdt hun niet hun 
landschappen waar je de grauwe klauwier of de rode wouw nog hoort, terwijl je je vermeit 
in het bewonderen van orchis en lobelia? 
 
En hoe zit het met je appetijt? Ben je toerist, autochtoon of allochtoon, dan likkebaard je al 
bij de gedachte aan het culinaire festijn dat eethuisjes en cafeetjes je bieden. Onze  
multi-etnische samenleving heeft aan onze bourgondische levensstijl overigens nog een 
extra dimensie toegevoegd.  
 
Immigranten uit zuidelijker streken brachten ons een nieuwe eetcultuur. Dat kun je 
telkenmale zelf ervaren. Heb je trek in chateaubriand, bavarois, mozzarella of ratatouille? 
Drink je daarbij graag geuzelambiek, beaujolais, ouzo of tequila; je kunt er naar hartenlust 
van proeven. 
 
Heel wat facetten liet ik in het mij toegemeten bestek terzijde. Enkel onze economie wil ik 
ten slotte nog te berde brengen. Niet-Limburgers moeten beseffen dat onze mijnen 
nauwelijks enkele decenniën dicht zijn. Reconversie vraagt meer tijd.  
 
Kortetermijnpolitiek van toentertijd kan warempel niet meer. Heden ten dage lijkt de 
boodschap dat bedrijven geüpdatet en producten geüpgraded worden en dat er 
geïnvesteerd wordt in micro-elektronica en geavanceerde technologieën. 
 
Heb ik je kunnen overreden? Pas wel op voor technostress. Geniet eerder van de goede 
dingen des levens. Dat is immers wis en waarachtig een wezenlijk kenmerk van het 
Limburggevoel. Allerlei muggenzifters en tuttebellen zullen ons dat te allen tijde benijden. 


