‘Me klauwe benne vuil’

Algemeen beschaafd Westlands voor beginners
Als er in Nederland één streek over een zeer eigen idioom
beschikt, dan is dit het Westland wel. Honderden woorden
en uitdrukkingen zijn in de loop der jaren onderdeel uit gaan
maken van dit speciale dialect, waarmee veel Westlanders
vanaf hun geboorte worden grootgebracht.
Het ‘Westlands’ is inmiddels een onmiskenbaar onderdeel
van de Westlandse identiteit. Een identiteit die, naast dus
een zeer eigen taalgebruik, de Westlander bekend doet staan
als hardwerkend, eensgezind, gezellig en betrouwbaar. Het
maakt Westlanders tot beste lui!
Veel woorden en zegswijzen zijn direct of indirect gerelateerd aan het werken in de tuinbouw of aan het uitgaan in
het Westland. Het zegt iets over de Westlander, die veel tijd
besteedt aan brood op de plank en/of eﬀe een bodempie leggûh. Hoe dan ook: of het nu een bakkie pleur is of zo’n bruine
jongen, met zaike zal ie niks bereike! En zo is het maar net!
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En honderden andere
Westlandse woorden en
uitdrukkingen
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Geachte relatie van Beleeftotaal,
Het is ons een genoegen u ‘Me klauwe benne vuil’ aan te mogen bieden. Een
uitgave met daarin heel veel typische Westlandse woorden en uitdrukkingen.
Onder andere deze streektaal geeft het Westland zijn bijzondere identiteit,
die ik als geboren breeje durper (’s-Gravenzande) maar al te goed ken. Een
mentaliteit die zegt dat je niet te veel moet zeuren, maar gewoon aan de slag
moet gaan. Geen dure woorden gebruiken; houd het simpel, zodat iedereen
het begrijpt. En soms even een stappie harder lopen, voor een nóg beter
resultaat.
Wat dat betreft zie ik een parallel met Beleeftotaal. Deze onderneming en
ondernemers herkennen zich in de hierboven genoemde eigenschappen. In
ons vakgebied doen we er ook alles aan om op klantvriendelijke wijze en met
de juiste inspanningen het beste resultaat te bereiken. Voor u! Zodat u als
relatie van Beleeftotaal straks écht kan genieten van een optimale woon- en/of
werkomgeving.
Bij Beleeftotaal is op het gebied van wonen en werken werkelijk alles mogelijk.
Dat zult u ervaren als u nader met ons kennis gaat maken. En de Westlander
zou de Westlander niet zijn, als hij ook daar een geheel eigen uitdrukking voor
had verzonnen: ‘Kannie leg op ut kerkhof, kennie leg tur naast’.
Ik wens u veel leesplezier toe!

Gijs van Eijsden, directeur Beleeftotaal
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