
Weune aan de revier 
 
As ie hêêl ie leve al in dezellefde buurt weunt, dan wil ie wel-is wat aanders. Me vrouw en ik 
komme aallebaai van d’n Ouwe Uibraaijng. ’t Is t’r ’n goeje buurt, de huize staon op ’t zand, 
en zijn drôôg en degelijk gebouwd. Ze zijn nie êêns onderhaaid. Je het ‘r wel ’n aareg dichte 
bebouwing. As ie wat ouwer wordt, wil ie gewoon wà vrijer en klaainder zitte. 
 
We zoche dus een huisie aan de revier. Ons huis in de Kraaijeveldstraet sting al ’n pôôsie te 
kôôp en we doche dà we ‘t wel gaauw zouwe verkôôpe. D’n Ouwe Uibraaijng sting ommers 
bekend as een goeje plek om te weune. We kwamme viao een tip uit bij een huisie op de 
Revierdijk. ’t Sting nog mor net te kôôp en we hadde de twêêde keus van bezichtige. We 
mosse goed kijke om ’t te zien, want ’t was hêêmel overwoekerd mè klimop. De beweunster 
had ’r zô ’n vijftig jaer geweund en wou trug naer de Veluwe. Ze was indertijd getrouwd met 
een Slierechter. Bij d’n bezichtiging wisse me nie wà me zagge. Dien klimplant vrat ’t hêêle 
huisie op van onder de vloer tot deur ’t dak heene. Êên gaskacheltjie perbeerde ’t ’n bietjie 
waarem te krijge. Vedders was aalles ouwerwets en we mosse faailijk aalles gaon vernieuwe 
om ’t voor deuze tijd beweunbaar te maoke. ’t Uitzicht was prachtig en het lag vrij en op ’t 
zoije en de tuin en ’t achteruit aan ’t waoter. Dut zoche we! Dut was onze leste kans al zee ’t 
verstand  neeje,  maor ’t gevoel zee ja. We beslote d’r een bod op te doen en tot onze 
verbaozing konne we ’t ’r nog voor kôôpe ok. D’n beweunster gunde ’t ons en ze wou ’r 
gaauw vanaf. Wan we d’r al nie aan hebbe gedaen en laete doen en ok onverwachs nog 
tegekwamme. We zijn d’r nog aaltijd in bezig en komme van lieverlee vedder. We houwe nog 
ketak met de vorige beweunster over wà me aamel aan ’t veraandere zijn en ze is vast van 
plan nog is te komme kijke. ’t Duurde bekant drie jaer eer we ons huis verkocht hadde, mor 
haalef juni konne we dan toch aan de verhuizing gaon beginne en gaon weune aan de revier! 
Dà verhuize is meschie wel ’n verhaol voor laeter!  
 
Ze hebben ’t aaltijd over as ’t schip mè dubbeltjies nog is verbij komt dan kà je kôôpe wà je 
wil. Nou, wij zien zat bôôte verbij komme op de revier,  maor d’r is t’r tot op d’n dag van 
vandaeg nog gêên êên aan komme legge.  
 
Tom Sturm. 
 


