
ASSELT IN VRÔGGER JAER’N 

door: dialectgroep Asselt 

OE GAIT VAN ALE AN ZIEN VERJAORDAGSBORREL KWAM. (1) 

Nee, “t was niet allenig ‘t slechte weer van de leste daag’n dat de altied opgeruumde Gait van Ale, 

die anders altied in was veur ien of ander geintien en die ok nooit verleeg’n zat um een gepast 

weerwoord, now met een gezichte as een oorworm aover straote liep, ‘t was net of e vôlle te 

prakkeseer’n ad en ‘t was ok goed te zien, dat det waor was. Um oe ien en andere uut te leg’n, mu’k 

oe met mekare eèm metnêm’n  naor de dartigerjaor’n, de zogenaamde crisisjaor’n. 

in die tied was ‘t er grote warklooseid onder de arrebeidersbevolking en werd ‘t er ok vôlle 

arremoede elëd’n. Now ad Gait ‘t geluk dat e met een ploegien z.g. lôsse arrebeiders warkt’n in “t 

aoverslaon van de lading uut grote skep’n, die tôt an Asselt kond’n komm’n en dan elôst moss’n 

word’n in kleine skep’n, die de lading de vaort op bracht’n. De Asselters onder jullie wet’n natuurlijk 

wel da’k ier met de Dedemsvaort bedoele, maar veur de buutenstaonders zet ik det ‘ter effen beij. 

Over ‘t Zwartewater kwaam de Rijnak’n veur de lôswall’n in Asselt zoas daor waar’n De Kaai, de 

Grendwal en “t zanddiekien. Dan kwaam Gait en zien maot’n in aktie um die skep’n te lôss’n.( ‘t 

zogenaamde aoverslaon) in binn’nskep’n die de vaort opvoer’n. Wanneer de veurman van de ploeg 

dan met de skipper akkoord emaakt ad ôver de verdienst’n van de warklui dan trommel’n e zo’n 

ploegien beij mekar en dan ging’n z’an de slag. Zie warkt’n dan vake in ‘t angenôm’n, oe gauwer as ‘t 

skip lêeg was, oe meer ze in ‘t uur verdiend’n. Soms beij nacht en ontie. 

Ok de skipper van de rijnake ad ‘ter belang beij dat zien skip zo gauw meugelijk lêeg was, want dan 

kon e weer neije vracht al’n en daorumme adden ze de gewoonte um de warklui um alftwaaleme 

een borrel te geem det vergroott’ de warklust nog wel ies. ‘T spreekwoord zeg niet veur niks daij 

meervlieg’n vang’n met stroop dan met azien. Ok wol zo’n skipper niet graag dename em dat e 

krenterig was. Zo’n borrel nuumd’n ze een alftwaalmpien en viel d’r altied goed in beij de warklui. 

Maar zo’n borrel kreeng ze jammer genog niet alle daag’n en daorumme was ‘t er een stilzwiengde 

aofspraak dat as ‘t er iene van de maot’n jaong was dat die keerl dan veur een alftwaaimpien mos 

zûrg’n. En det was now net de red’n van Gait zien slechte umeur, ij ad ier grote zûrg’n over. Wat was 

‘t geval ? Jannus, de veurman, ad um an e skeuten met de bosskop, dat e de volgende morg’ num zes 

uur an de grendwal mos wêen. Det was de lûswal achter ‘t Eiland. Now det kwam Gait wel van pas, al 

was t zwaor wark in de basaltblokk’n waor det grote skip met elad’n was. Tut zovarre was t er dan ok 

niks an d’and,  maar wat Jannus nog meer teeg’n um zei det kwam Gait elemaole niet uut. ‘t Bleek 

namelijk dat Jannus op de eugte was vant feit dat Gait de volgende dag zien geboortedag zol 

gedenk’n en det ad e now net graag will’n verzwieg’n. Niet umdat e niet wol trakteer’n maar ij ad 

gien geld um een verjaorsborrel te kop’n. Hoe e daor toch nog an kwam ?  Det vertel ik jullie de 

volgende keer. 
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