ErWeeKaaPeeAa, een dierbaor kedo
Van de week wou „k eefies wat opzoeke i m‟n boekekaomertie. Dan hè „k de gewoonte om
aaltijd mor eve zôômor wat te pakke, want „r zijn zôôvel leuke boeke waer ie faailijk nooit
aan toe komt. Oh jaot, die boeke mè rijmpies en vaarsies van vroeger. Voor ie ‟t weet zit jie
dan gerust een haalef uur of langer mè gezellige boeke op schôôt. Dà geef niks, dat is ‟t
voordêêl as ie van Drees trekt. Met ‟n zucht van voldoening en met ‟n glimlach zette ik ze
trug. Toe viel m‟n ôôg op ‟t paorse boeksie. Oh ja! ErWeeKaaPeeAa!
Enthousiaste schooljuffrouwe die in de jaere 8o in Dordt waarekte, vollegde een cursus Turks
vàwege de komst van veul Turkse kaainder in de klas. Toe die cursus nae „n paor jaer stopte,
beslote d‟r vijf van de cursiste mekaor te blijve zien. Buite Turks lere, hadde ze ok aaltijd zô
gelache mè mekaor. Dan zouwe ze nie aallêên bij mekaor op de koffie gaon, mor ok aaltijd
wà gaon doen. Aa was in d‟r vrije tijd dikkels met „r camerao in de weer. Van veul
ontmoetinge hà ze foto‟s gemaokt. In 2017 verraste ze d‟r vriendinne met een prachtig paors,
linne boek, vol mè gezellige plaetjies.
Dà boek begin met ‟n bezoek aan ‟t Slierechs meseum. Dan zie je ze in Den Witten Haen in
Dordt. As ie vedder blaodert kom ie ze tege in ‟n Sampan op de Giesse, in Villa Augustus, op
‟n fêêst in mole Kyck over den Dyck, in Zomerlust in Zwijndrecht, bij een High Tea, in ‟t
Wantijpaarek, bij de waotertoren van Dubbeldam, en nog veul meer. Mêêstal aaindigde zô ‟n
middag mè vedder bijpraote bij een baksie of ‟n dranksie. Wat een voorrecht om dat aamel
mee te magge maoke. Helaos zijn d‟r netuulijk ok dieptrieste belevinge gewist. Ziektes,
zurrege en draomao„s. Twêê van de vijf zijn al overleeje, ze worre gemist. Nou bestaot ‟t
groepie nog mor uit drie persone: WeeKaaAa.

Tegewoordig is ‟t maoke van foto‟s een fluitjie van ‟n cent. Onderlest zee d‟r iemand: “Maok
jij nog foto‟s met een fototoestel? Dà ‟s ouwerwets!” Hoe je ok foto‟s maokt doet „r nie toe,
mor doet „t. Maok een boek of slaot ‟t op, op de computer. Dà paorse boek is nie allêên een
boek mè plaetjies, mor veraal ok ‟n boek vol gevoel. Naest hêêl veul plezierige herinneringe
komme d‟r ok verdrietige bove. Dà geef nie, emosies hore bij ‟t leve. Voor mijn is dà paorse
boek een aareg dierbaor kedo!
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