Oost Vlaanderen
1
Leieland: nevelland van Cyriel Buysse en de
Planckaerts, waar het huis van ‘Het Gezin van
Paemel’ staat, en waar Erwin Mortier ‘alle dagen
samen’ is met Lieven die marcellekens draagt.
Vlaamse Ardennen: land van oude bergen die
amper heuvels zijn, waar padden en paters huizen,
en waar pientere mensen interessante cursiefjes
over hun eigen doen en laten, in De Beiaard lezen.
Scheldeland: van Buggenhout tot Gent,
een zo wazig gladde alen-in-’t-groen land.
Land van waterzooi en paardenworsten.
De Boomgaard der vogelen en der vruchten:
2
Karel Van de Woestijne kwam van Gent, de stad
van Flanders Technology, en geen mostaard is
zo fijn als die van Fernand Tierenteyn, schreef
Willem Elsschot. Hij streek hem op zijn Kaas.
In baksteenrode dorpen tussen Zottegem en
Oudenaarde wordt meestal kermis gevierd,
met kruiken klare uit Balegem of Wortegem.
Vraag hen nooit om nietjesmachine te zeggen,
want dit zal een Lokeraar zeker nooit verstaan.
In Sint-Niklaas woont Tom Lanoye, de nichter
met een speciale brol op de neus, die tracht
zijn verzen per letter aan ‘de man’ te brengen.
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In Lebbeke staat een peperkoekenbakkerij,
in Aalst echter wordt standvastig over ‘ajuin’
gesproken, en over de Dendermondenaars die
‘schriejv’n’ als ze na 10 jaar terug n’n ezel zien.

In Ninove wordt de provincie pas gesgrien.
Zo grien als ’t loof van de weutels die ze krabben.
In Geraardsbergen rijden ze op de Muur van de
straffe mattentaarten die ze eten, niet van ’t bier!

In Ronse eten ze graag ‘ejspe van vette vèrkies’,
terwijl de Brakelaars kraaien:‘da’ mesant nie’!
In Viane, helemaal in ‘t zuiden, is prit in de koffie
In Watervliet, dit ligt in het noorden, sicorei.
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Over hesp gesproken, in Hamme is Herman geboren,
aan zijn familienaam te horen zou je denken dat hij
van Brussel is. Hij… draagt wel een ‘bril’ maar
voetbalde bij S.K. Lokeren, waar ze dikwijls zijn
brol van zijn schone bakkens sjotten. Vandaar
dat hij Germaanse filologie studeerde. De man
vond werk als columnist, en werd beroemd met
de oer Oost-Vlaamse woorden: flamoes en toeter.

Wereldvermaard zijn d’ Oudenaardse wandtapijten,
het ‘Huis de Lalaing’ is rococo van stijl, en terwijl
de Pamelekerk haar gotiek weerspiegelt in de
Schelde, zoop ‘ik, Jan Bouwer’ zich Lazarus.
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Rond Impe woont uiteraard Van Impe da’ s
een oude 2 chevaux uit de Tour de France,
neen geen lelijke eend, maar een berggeit.
‘Klein maar dapper!’ roept Eddy vanuit een
‘vliegmachien’, dat over onze glooiende
provincie vliegt. Vanuit de hemel, zo blijkt,
observeer je alles nog veel beter: het Belfort
van Aalst, De Sint-Baafskathedraal van Gent,
de azalea’s van Lochristi, Panamarenko die
geutelingen bakt, en ‘Hoe de voorstad groeit’,
het stinkkot van Denderleeuw, de frietkoten.
‘Het is hier zo geweldig!’ zegt den Eddy.
Karel De Pelsemaeker

