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Bappe en Bessie 2006 
(Jaap Boes, Klaas Commandeur, Adinda Dorland en Elbert Stoker) 

 

(Bap zit aan de tafel de krant te lezen, loep en kwispedoor erbij. 
Bessie is achter bezig met thee en rolator) 

 
lintje 

Bap:  Er waze er ook nag een paar op Mereke mit een lintje. 
Bessie: O, ja? Wie hewwe dr dan ien? 

Bap:  Dirk Schipper, uit ut Akkertje.  
             En 2 Boesies. 

Bessie: Welke Klaas Boes is dat dan? 

Bap:  Nou Klaas van Tijs. 
Bessie: O, et die er ok ien? 

       Die vent die altijd ouwe banden in de kachel gooit. 
       Die aalt ie uit Roemenie. 

 Bap:  Je binne toch niet mal wel? 
  Moar weer veur et die oare Klaas Boes nou een lintje e krege …. 

Bessie: Nou dat is natuurlijk deur de voetbal.  
 Bap:  Goh, dat de man nou een lintje krijgt… 

       Het geet u-gel nie zo best mit Mereke. 
         Wet valt er te vieren dan?  

Bessie: Hij krijgt ut fur ut schoonmoake, nie fur ut voetballe. 
Bap:  Oh, kijk dat scheelt.  

         Schoonmaoke, ja dat lukt wel elke week, moar  voetballe…. 
        Want kijk, nee 60 jeer 2 keer degraderen, dat ge je toch nie 

vieren…..  

 
(Bessie komt op.)  

 
Voetbal/ dijk 

Bap:  Weer blijft Luutje-Neeltje? Die had er toch allang moete weze? 
Bessie: Ja, we moete straks toch weer weg ok.       

Bessie: Hier drink je thee nou moar werem op, oars is ut weer koud.  
             Moar  weer adde we ut over…… oh ja, de foebal. 

             Hewwe ze die Volledammer  van der Poppie van der Pappie nou 
al is an de dijk uzet? 

Bap:  Ja, hij is nee de Dijk.  
Bessie: Nee welke dijk? De nuve dijk? De hoge dijk? De Bukdijk? De 

havedijk? 
Bap:    Nee, deer wunt die nuve trainer achter. Die volledammer is 

nee een voetbalvereniging de Dijk. 

Bessie: Besteet die ok dan? Ik hew ok gien verstaand van voetbal.   
            Moar ien ding weet ik wel… Ze vertrappe niet allien ut 

voetbalveld, ze vertappe ok de ijsbaan. 
 



 

2 
 

Ijsbaan/ samen op weg 

Bap:  De ijsbaan? 
Bessie: Ja, deer lope ze ok te renne. En ze hewwe ur een nuve stal e-

bouwt. 

            Dr hewwe ze toch nag geld fur op-e-haald? 
Bap:  Ut is gien stal, moar een k’tine weer je neebinne keen as je kouwe 

biene hewwe. Ik hew ur  
            nag dakpanne fur e-kocht. 

Bessie: He? 
Bap:  Joa, dat weet jij nie, moar dat ew ik mit konniginedag e-deen. 

Bessie: Jij geeft ok moar an iederien. Je mag trouwens ok wel an de kerk 
wet geve want ik geloof dat 

              uise dominee weg is 
Bap: Hoe kom je deer nou bij? 

Bessie: Nou hier lees ik ut toch: Hij is soame op weg mit die van de 
oare kerk en ze hewwe ut  

           kerkblaadje mee u nome.     
Bap: Je snappe dur niks van, moar soame op weg betekent dat we geen 

soamewerke, deerom is u  

 rok nag moar ien kerkbloadje.            
 

 Herindeling haven 
Bessie: Nou joa, ut is allegoar wet, moar wet ik zegge wou, wie krijgt 

er nou nag kouwe biene? Ik hew  
 ze temet nag nooit zien schoase op de ijsboan. 

Bap: Nee, deer e je gelijk in. D’r steet immer water op dat land. 
Bessie: Ja, ze kenne er eigenlijk net zo goed nag een hoave van moake. 

           Want op de hoave komme ze ruimte tekort.  
           Al die poale midden in de have is toch ok gien gezicht… 

 Die grote bote kenne mooi bij de ijsboan legge en dan kenne die 
kladdige poale weer weg. Bap:  Ja, jij binne zo gek nag nie. Ze hadde 

ut Mondriaan kanaal geweun dur moete trekke van de 
  have nee de ijsbaan. 

          Waze we in ien keer kloar u-weest. 

Bessie: Ut Mondriaan kanaal? Weer laat dat dan? 
Bap:  Dat is de weijer sloot.  

 Deer heb ik zelf ok nag an u-spit. 
Bessie: Man je binne gek in je hoofd. De weijersloot hewwe ze oars u-

grave ten de tijd van Napoleon.  
Bap:  Oh, nee… dan was ik er nie bij. Weer ew ik dan an lope spitte? 

Bessie: Je worre toch nie keins, wel?  
            Oars moete we nee buurthuis. 

 
(Lucinda komt stront chagrijnig en sms-end binnen).  

 
Arriva 

Bap:  He, Luutje Neeltje… 
Lucinda: Lucinda, bap. Ik heet Lucinda. 
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Bessie: Je binne gewun Luutje Neeltje.  

             As je moar weet dat je nee mij vernoemt binne. 
Bap:  Wet bin je loat. 

Lucinda: De bus reed weer 5 rondjes door Monnickendam.   

             Ik word er gek van.      
Bap:  Wet, get de NACO niet an ien stuk duur. 

Bessie: Nee, ut is allang geen Naco meer.  
             Ik had er zo un eruge moeilijke naam zien steen. 

            Connektie 
Bap:  Wet? Ewwe ze un oar dan? 

Lucinda: Arriva is het, Bessie. 
Bessie:  Arriva? 

Lucinda: Arriva. 
Bap:  Wet? Weer komt dat vandoan? 

Bessie: Ik hew hore zege, ergens uit Friesland. 
Bap:  Uit Friesland? 

        Gien wounder dat ze dan twee keer duur munnickedam rije. 
        Ze weten het hier geweun niet te vijnde. 

Bessie: Nou gelukkig bin je toch thuis e-komme. Je kenne toch wel 

geweun bij school opstappe? 
Lucinda: Nee, de bus stopt nu bij het winkelcentrum in Noord.  

              Dan moet ik eerst een stukje lopen van school naar het 
winkelcentrum. 

Bessie: He, je lope toch nie allien, wel…. 
             Je hore zukke roarighet de leste tijd. 

Lucinda: Ik kan niet op iedereen wachten, want we hebben allemaal 
andere lesroosters. 

Bessie: Nou, dat vijn ik roar. 
             Vroeger dede we alles met mekoar. 

Lucinda: Ik ga echt niet steeds op een ander wachten, hoor. Op een 
gegeven moment, wil ik wel 

  gewoon naar huis hoor, Bes. 
Bessie: Nou bap, dan was ut vroeger toch wel geweun makkelijker. 

             Jij ging nee de ambachtsschool en ik nee de huishoudschool en 

dat was ut. 
 

Lucinda: Hier bessie, je eau de cologne. 
Bessie: Oh, heerlijk. Mun a-ge luchie.  

  Masie, wil je een koppie thee van Bessie? 
Lucinda: Heb je cola? 

Bap:  As Luutje Neeltje nou prik wil dan hoal je toch effe prik. 
Lucinda: Lucinda, bap. Ik heet Lucinda. 

Bap:  Ja, ja. Al die nieuwerwisse noame.. 
Bessie: As je moar wete dat je nee mij vernoemt binne. 

             Ik vijn het moar roarigut al die buitenlandse noame. 
Lucinda: Laat de cola  maar zitten bessie,  ik hoef niet. 

              Ik heb niet zoveel tijd. Ik heb het erg druk. Ik moet zo weer 
weg.  



 

4 
 

Bap:  Drok, drok, ik weet nie weer jelaaw ut allegoar moar zo drok mit 

hewwe. 
 

(Bessie pakt een koektrommel en biedt een Maria-biscuitje aan). 

                  
Deen 

Lucinda: Nou ik heb een baantje, bij de Deen. O ja, bessie, de Deen blijft 
open. 

Bessie: Oh, maat, deer bin ik toch zo erug blij mit, dat de Centra blijft. 
Weer had ik oars heen e-moete.  

Lucinda: Bessie het is de Deen, en geen Centra. En de Deen heeft gezegd 
dat de winkel op Marken  

 blijft. 
Bap:  Wet? Ut moet toch afgelope weze met die vreemde op Mereke. 

         Is er nou ok al een deen? 
         Feitelijk zouwe al die vreemde zich moete verstelle.  

         Ik ken er gienien meer 
        Mit Koninginnedag… 

        Op de street….. 

       Mit de tuut…. 
       Fur ut Gemeentehuis  

 
Gemeentehuis 

Bessie: Ja, ik ew e-hoord dat je deer ok e gel nie meer ken trouwe. 
Lucinda: Ik wil niet eens trouwen. 

Bessie: Nie trouwe? 
Lucinda: Nee, ik wil eerst op mij zelf en later misschien een keertje 

samenwonen.. 
Bessie: Je moake uis toch zeker nie te schaande…. 

Lucinda: Eerst wil ik op mezelf. Ik ga wel op zo’n Bennewerfie zitten of zo. 
Bessie: Ik heb het er nag met Bap over at.  

            Ik sa: Bap, ik hoop dat uis die ellende bespoart blijft.  
            En  je beginne metien al over soameweune. 

Bap:  Een masie vaneus geet toch nie okke, wel?     

         Nie op een Bennewerf en nie in een Vinex lokasie in de Minneweg 
mit een begroafploas er 

         neest. 
Lucinda: Bap, ik heb niet eens verkering, dus laat je niet gek maken. 

  Als dit zo blijft moet ik mij straks nog opgeven voor “boer zoekt 
vrouw”. 

 
Marken zoekt boer 

Bap:  Ik las ut net in de krant. Zij zoke er nag ientje op Mereku. 
Bessie: Wet.. een vrouw? 

Lucinda: Nee, bes, voor Marken zoeken ze  een boer, geen vrouw. 
Bap:  Weerom zege ze dat dan nie? Dat moet ze dan toch geweun zege? 

 
Jantje Smit/ kinderlokker 
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Bessie: Hoe was het bij Jantje Smit?     

Lucinda: Erg leuk. 
Bap:  En ik docht dat je geen verkering had. 

Bessie: Nee, dat is dat jongetje dat zo erug lief over z’n bessie zingt. 

Bap:  Oh ja. Hij was mee u-weest met een kinderlokker ew ik u-hoord. 
Bessie: Zou dat dan dezelfde kinderlokker u-weest ewe van ut Zerei? 

            As jij maor goed uitkijke en nooit met vreemde vende meegeet 
hoor, masie. 

Lucinda: Nee, bessie. Ik ken ze allemaal. 
Bap:  Nee, uis Luutje Neeltje is een gnappe maat. 

Lucinda: Lucinda Bap. Ik heet Lucinda. 
Bessie: As je moar weet dat je nee mij vernoemt bint. 

 
(Telefoon gaat trillend af. Lucinda pakt de telefoon en begint een gesprek 

met haar moeder)  
 

Defibrilator/ begraafplaats 
Bessie: hoe wist je nou dat ie ging? Ik ew um nie u-hoord. 

Lucinda: Hij stond op trillen. 

Bap:  Is dat nou een defi… defibrillator?  
Bessie: Nou bap, nie van die kladdige woorden. 

Bap:  Dat is toch ok een trilstok. Ik hew ze wel us zien steen in de 
Termeulen Post. 

         Ik docht, dat moet er vast ok ientje weze. Ze verzinne ammoar wet 
oars.   

Bessie: Nee, wet jij bedoelt is om teuge je wang an te houwe. 
            Die ew je toch wel us  u-zien. 

            Ik ew er ok ien.  
Lucinda: Bap een defibrillator is voor het geven van hartmassages.  

            Als we daar een paar van op Marken hebben, hoef je niet te 
wachten op ambulance  

 personeel.  
            Dan kan je iemand reanimeren.  

 Ik kan dat ook. Heb ik geleerd bij de EHBO. 

Bap:  Dat hoef jij toch nie te doen. Deer ewe we toch dokters fur. Die ewe 
er fur deur u-leert.  

         Ze lijke wel bebliksemt tuguwoordig. Je moet ut allegoar moar zelf 
kenne doen.  

          Die roare nuweget. Dat hadde we nie, vroeger   
Bessie: Wees blij dat ut er is. Vroeger ging je geweun dood en kon je weg 

e brocht worde nee ut  
 kerkhof, bap.  

Bap   As je moar weet dat ik deer ok kom te lege, en nie achter het 
Trefpunt. 

Bessie: Joa, want achter trefpunt leg je te  dreune in je kist. 
 

Bomen 
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Bap:  Moar as ur een kerkhof komt achter trepunt, worre deer dan ok 

bome u-zet? 
Bessie: Ik hoop ut nie. Die kladdige bome. Mereku is altijd zounder bome 

u-weest.  

             En nou zoue ur overal bome neer u-zet moete worre.  
             Mereku lijkt wel een bos. 

Bap:  Ja, de Eiland Raad was net lekker an ut kappe, kome er weer bome. 
         Er hore gien bome. Die binne hier nooit u-weest. 

         Ze moete gien bome neerzette, maar poale. 
         Ik ew nag goeie herinneringen an poal 60. 

Bessie: Nou, dat was dan van fur mijn tijd, want deer weet ik nie van…. 
         Maar al die kladdiget van bome, deer bin ik ok nie fur. 

 
Wietplantage/ drugs 

Bap:  Eerst hew je bome en nou lees ik hier dat we ok wietplantages hewe 
in de Minneweg. 

          Een heel land vol. 
Bessie: Ik ew e-hoord dat de polizie plante in de roame hadde zien steen. 

Toen binnen ze geen kijken   

Bap:  Vroeger hadde we lol mit 1 kannetje boerejongens bij Koa Zeeman. 
En hadde we lol fur 10. 

Bessie: Joa, zo is het. Wij hadde dat allegoar nie nodig. 
            Je hoort zulke roarigut over dat spul. Ze springe je boven je kop 

uit. 
Bap:  Deer doe jij toch niet an  he. Luutje Neeltje… 

Lucinda: Nee, bap. (veegt aan haar neus, laat een pakje sigaretten vallen 
en raapt dat op) 

              Maar het is Lucinda. 
Bessie: As je moar weet dat je nee mij vernoemt binne. Jij roke toch nie, 

wel? 
Lucinda: Eh… nee, bessie. Dit is van een vriendin en  het kost mij ook te 

veel. 
 

Trefpunt diefstal  

Bessie: Deerom wordt er ok zoveel u-stole tuguwoordig. 
             Bij ut Trefpunt binne ze ok zo nee binne u-lope. 

             Bap vergeet af en toe de deur op slot te doen. 
             Ik moet amoar achter z’n gat an. 

 
Bap:  Je zegge wel dat ik vergeetachtig bin, moar die dieve ok, want die 

binne nag een keer terug u-weest. 
Bessie: Binne ze terug u-weest? 

Lucinda: Ja, ze zijn 2 keer in het Trefpunt geweest. 
Bap:  Volgens mij zit de Gemeente er achter. 

         Moat, ze moste zoveel alimentatie betoale aan de eiland raad, die 
woue op hun aache, dat ze 

        doachte: we ale wet terug. 
Bessie: In wet fur tijd leven we? 
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Lucinda: De hoogste tijd. Ik moet naar huis. Ik ga weer. Dag bes, dag 

bap. 
Bap:  Geeh je al, maat? Weet je moer al dat je thuis binne? 

Lucinda: Ja, ik had haar al gesmst. 

 
Stemmen 

Bessie: Dat is toch een gemakkelijk apparaatje. Zou je deer ok mit kenne 
stemme? 

Bap:  Stemmen? De verkiezingen binne toch al u-weest? 
         Die jonge van Hein Kaars, Jelle iet ie geloof ik, zit in de Roat. 

Bessie: Nou in het Trefpunt waze oars weer an ut stemme fur een man, 
een vrouw en een elftal. 

Bap:  Als dat ok allegoar nag in de Road moet, begrijp ik wel dat de 
Gemiente twee keer langs 

 u-weest is in ut Trefpunt. Zij moeten uitbreiden in Monnickendam.     
Bessie: Nou je ut zegt, tegenover ut bejaardehuis in Munnikedam binne ze 

al bezig. 
             Nou ik gee nag effies schoonmake in het trefpunt, want deer ad 

ik me agen veur op e-geve. 

 Dan zal ik dernee wel kijke of alles goed opslot geet. 
Bap: Dan gee ik nag effies nee fur Anker, een biljartje legge.. 

        Ik neem ut er nou nag effies van.          
        Straks is dat ok weer weg 

Bessie: As je dan thuis komme en ik bin nag nie thuis, dan moet je een 
schone ounderbroak antrekke,  

 want murege geen ik weske. 
  

 
   


