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ACTUEEL

HET DNA VAN HÉT WEST-VLAAMS GEVOEL IS

Ons dialect, onze
DOOR BART CASTELEYN

OPINIE

Ja, ik wil
Ik zei het nog nooit voor een altaar, maar ik zeg het hier. Joak, ik
wil. En jij? Voel jij het ook?
Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt. Er is iets veranderd. Jouw
oude vertrouwde krant ziet er anders uit vandaag. Ze heeft… een
chique mantel. Rond jouw Weekbode, Wekelijks Nieuws, Zeewacht,
KW of Brugsch Handelsblad zit voortaan een nieuwe, extra krant: De
Krant van West-Vlaanderen. En vandaag vragen wij: wil jij met ons
in zee? In goede en kwade dagen?
Wij vonden dat het tijd was voor een volgende stap. We kennen
elkaar al jaren en eerlijk, de wetenschap zegt het ook: jij voelt je méér
West-Vlaming dan Belg. Gie ziet
preus. Het zit zelfs in jouw
DNA. Dat gaf ons kriebels. Of
waren het vlinders?
En ja, daarom maken wij
nu twee kranten voor de prijs
van één. Een krant met nog
steeds al het nieuws uit jouw
gemeente én een nieuwe krant
met de mooiste en strafste verhalen uit onze provincie. Als
huwelijkscadeautje krijg je er
elke week een opgefrist magazine bij.
Dit is een pakket waarvan
wij hopen dat West-Vlaanderen warm wordt. Nóg warmer. En als je
vandaag ja zegt, zeg je op zijn minst 498 keer ja. Want welgeteld
vierhonderd achtennegentig mensen maken deze krant. Voor en door
West-Vlamingen, bij ons is het alvast geen holle slogan.
Samen maken wij de meest West-Vlaamse krant ter wereld. En ja,
samen leven wij met je mee. Nog steeds. Wij willen er bij zijn als hier
een baby geboren wordt. Wij willen supporteren voor onze jonge voetballertjes. Wij willen meedrinken als er iets te vieren valt. Maar ook
als het leven even hard is, willen wij er zijn. Voor heel West-Vlaanderen.
Dus, ja, ik wil samen met een heel team enthousiaste medewerkers
de beste kranten maken. En de mooiste website met het meeste nieuws
uit jouw gemeente, dat ook. Voor jullie.

_________

Voor en door
West-Vlamingen,
bij ons is het
alvast geen
holle slogan
_________

Wat denk je. Mogen de wittebroodsweken beginnen?

Reageren? bart.casteleyn@kw.be

KINDERARBEID

Elke week zetten we hier een tekening van een jonge West-Vlaming in de etalage.
Lola Casteleyn (8) uit Ichtegem maakte deze alvast voor haar papa, omdat die zeer
goede kranten moet maken. Tekeningen zijn welkom via kinderarbeid@kw.be.

U kent het ongetwijfeld van de voorbije weken: de familietafel was
gegarandeerd meer dan eens overvol gedekt. Typisch. Hoezo typisch? Voor West-Vlamingen. Zeker. Want wij vrezen – als het om
eten en drinken gaat – dat er nooit genoeg voorhanden zal zijn. Dat
is onze vorm van gastvrijheid, die altijd gul is. Dat zeggen niet wij,
maar uitgeweken auteur en publicist Stijn Vanderhaeghe, die over
het DNA van dat West-Vlaams gevoel alles weet. En... het is ook
met die gulheid dat onze redactie haar lezers meer wil geven dan ze
verwachten. Juist, met De Krant van West-Vlaanderen.
DOOR JAN GHEYSEN
“Als ik hier in Vlaams-Brabant op café ga,
gebeurt het wel eens dat we op ons volgend
pintje moeten wachten. Je hebt zelf al getrakteerd en het is uitkijken naar wie de
volgende zal zijn. Kijk, dat overkomt me
nooit in West-Vlaanderen. Daar sta je voor
je het weet met twee of drie pintjes voor je
neus. Je hoeft nooit op een volgend traktaat
te wachten. Dat is typisch West-Vlaams”,
legt Stijn Vanderhaeghe uit.
Hij is de samensteller van Het Zilte Westen,
een
monumentaal
boek van de provincie
West-Vlaanderen
en
van uitgeverij Hannibal, waarin dat WestVlaamse DNA door wel
101 al of niet uitgeweken, aangespoelde of
geboren en getogen
West-Vlamingen,
op
geestige wijze wordt
uiteengerafeld.
“Wat ons nog het meest van al bindt, is ons
dialect”, weet Stijn Vanderhaeghe. “Vaak is
onze taal de aanleiding of zelfs de reden
waarom we gaan samenklitten als we ons
buiten West-Vlaanderen bevinden. Het
overkomt me altijd, als ik een gesprek voer
met iemand, dan doe ik dat in het algemeen Nederlands, maar zodra we van mekaar weten dat we West-Vlamingen zijn,
schakelen we vanzelf over op het dialect.”
En als dat niet gebeurt, dan is daar doorgaans ook een reden voor. “Ja, ooit interviewde ik Geike Arnaert. We zijn van de-

zelfde streek en ik stelde voor om het gesprek gewoon in het dialect te laten verlopen. Maar dat wou ze niet, want, zo zei ze,
‘dan ben ik misschien te openhartig’.”

ALTIJD DUBBEL
Het is ook altijd dubbel, vindt Stijn Vanderhaeghe. Want we moffelen ons dialect
ook wel eens weg. “We doen soms alles
aan onze taal om niet te laten merken dat
we West-Vlamingen zijn. Dan doen we zo
ons best om de g en
de h correct uit te
spreken, dat het knullig overkomt. Ik vind
het trouwens nooit
een compliment als
mensen zeggen dat ze
niet horen dat ik van
West-Vlaamse komaf
ben”, aldus Vanderhaeghe.
We zijn ook, zeggen
ze, recht-door-zee. No-nonsense. We maken er niet al te veel tierlantijntjes rond.
“Maar zoals ik daarnet zei, het is altijd
dubbel met ons. Sommigen durven ons
ook boertig en bruut noemen. En dat zijn
we ook wel eens, vanuit een zekere stroefheid, we zijn dan – zo zeggen ze – stug.
Maar... zodra we ons bij iemand of bij een
groep thuis voelen, breken we door die
stugheid en gaan we all the way. Dan is er
die typische gulle gastvrijheid. Als je bij
iemand op bezoek gaat in West-Vlaanderen, krijg je meteen een ‘Zet u en wuk ga je

_________

Alleen met
complimenten
kunnen we niet
goed overweg
_________

JOUW NIEUWE KRA
Da’s méééér
West-Vlaams
nieuws

Van Brugge tot Ieper en van
Oostende tot Kortrijk, we
zijn een beetje anders en
toch weer allemaal gelijk.
We zijn West-Vlamingen.
Dat gevoel herken je
voortaan in Dé Krant van
West-Vlaanderen.
Een nieuwe krant voor
West-Vlamingen met nieuws
en verhalen over WestVlamingen, geschreven
door de beste West-Vlaamse pennen.
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OOK HET DNA VAN ONZE VERNIEUWDE KRANT

no-nonsense én... onze arbeid

Warme taferelen met West-Vlaamse ijsberen én met de nieuwe Krant van West-Vlaanderen op de Nieuwjaarsduik, zaterdag in Oostende. (foto Christophe De Muynck)

drinken?’ Dat is nergens zoals het in WestVlaanderen is.”
“Ons DNA, dat is ons dialect, onze no-nonsense én... onze arbeid natuurlijk. Het cliché is onverwoestbaar: we zijn noeste werkers”, besluit Stijn Vanderhaeghe. “We
houden niet van half werk, we gooien ons
erin. Voortdoen, weet je wel. Maar ook hier
is het dubbel. We relativeren zo vaak zo
graag wat we doen. Als we een compliment
krijgen voor onze prestatie, zeggen WestVlamingen veel te vlug dat het niet zo’n
lastige klus was, dat het niet veel voorstelde. We zijn, helaas, niet altijd de beste verkopers van onszelf. Maar dat heeft ook
weer zijn positieve kant, want West-Vla-

mingen zijn vaak ook meesterlijk in de zelfspot. Het verhindert de West-Vlamingen in
elk geval niet om het overal te maken. Niet
alleen thuis, maar ook hier, in Vlaams-Brabant, in Brussel en eigenlijk kom je die succesvolle wroeters over de hele wereld tegen. Sterk, toch!”

ROMANTISCH
“Toch moet je oppassen”, waarschuwt Anne Provoost. Zij is afkomstig uit de Westhoek, maar woont in Antwerpen. Deze
maand verblijft ze in de schrijversresidentie vlakbij het kasteel van Beauvoorde. Ze
werkt er aan een boek over haar grootmoeder en over de Eerste Wereldoorlog. “Dat

gevoel, die identiteit, we kunnen daar romantisch over doen en dat doe ik wel eens,
maar het is op de een of andere manier ook
altijd een constructie. Iets waarin we graag
willen geloven. Ik heb me nu verdiept in
dat leven van mijn grootmoeder, hier in de
streek, en in die tijd – in het begin van de
vorige eeuw – was die vraag naar identiteit
er helemaal niet. De mensen waren daar
toen totaal niet mee bezig. Dat is iets
nieuws dus en we moeten er toch mee oppassen. Het kan misbruikt worden om andere mensen uit te sluiten. Maar anderzijds
geef ik grif toe dat ik graag naar de Westhoek, naar West-Vlaanderen kom. Omdat
ik mij er altijd comfortabel voel. En dat

komt, denk ik, omdat ik het hier ken, ik ken
de codes waarmee mensen met mekaar
omgaan, ik kan de nuances van wat gezegd
wordt, correct inschatten. Ik weet wat het
betekent als iemand ineens zijn schouder
wegdraait, bij wijze van spreken. Ik ben van
hier, ik ken het.”
En wat denken West-Vlamingen zelf over
dat West-Vlaamse gevoel? Opmerkelijk, of
ze nu van Kortrijk, Koekelare, Kortemark of
Keiem zijn, het maakt niet uit, ze voelen
zich vooral West-Vlaming. Het is dus geen
toeval dat KW uitpakt met De Krant van
West-Vlaanderen. Een krant die WestVlaanderen ademt en die het West-Vlaamse gevoel wil voeden en kleuren.

ANT VAN WEST-VLAANDEREN
Da’s mééér
nieuws uit
jouw buurt

Da’s méééééér
van ’t goeie WestVlaamse leven

Da’s nog
méééééér
kw.be

De geboorte van een
kind, het overlijden van
een buur, het huwelijksjubileum van een collega,
de sportresultaten van
een kleinkind, de tiende
voorstelling van de lokale
toneelgroep, de wafelenbak van de scouts, de
beslissingen van de gemeenteraad… Je vindt het
allemaal in jouw vernieuwde lokale krant.

Verrassende interieurs, gezellige
plekjes, inspirerende tips, authentieke gerechten, bijzondere verhalen en portretten, hippe mode,
de pakkendste beelden… Kortom,
West-Vlaanderen op zijn mooist.
Je vindt het allemaal en meer in
jouw vernieuwde KW Weekend.
Daarbovenop krijg je dit jaar
opnieuw een aantal speciale KW
Weekends met extra aandacht
voor mode, tuinen, feesten en
design. En natuurlijk zijn er ook
nog onze unieke vakantiemagazines en babyspecial.

De Krant van WestVlaanderen heb je
voortaan ook digitaal
op zak. Altijd en overal
vind je al het lokaal en
provinciaal nieuws op
onze vernieuwde KW
website. Elke dag
nieuws over jouw gemeente of stad, da’s
beloofd. Op kw.be kan
je als abonnee alle
plus-artikels lezen én
krijg je toegang tot al
onze lokale kranten.

Ben jij ook tevreden?
Op onze redactie zijn wij erg tevreden
over onze eerste nieuwe Krant van
West-Vlaanderen. Maar alles kan beter,
daarom vernemen we ook graag jouw
mening. Ben jij ook tevreden?
Laat het ons graag weten via
pascal.kerkhove@kw.be

