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Bap en Bessie 2008 
(Jaap Boes, Klaas Commandeur, Adinda Dorland en Elbert Stoker) 

 
(Van achter het decor) 
Bessie: Joap van Eeft et ok z’n lintje at. 
Bap:  Weer-om was dat ok alweer? 
 
(Bap komt op, loopt naar bed en pakt de steek) 
Bessie: Feur ut leie legge op de grifemeerde kè-ruk.  
 Moar deer wil jij niks van wete, he moat? 
Bap: Feur uis kè-ruk et oars gienien un lintje at. 
         Nou joa, we misse ok gien lintjes, moar kusters die effe wille là-we as t nodig is. 
 
(Bap loopt met steek rustig aan naar zijkant) 
Bessie: Weer leve we in? Mè-reke et niks meer! Gien Oud Mè-reke  gien boer,  
 gien oofd van de school, gien kuster, gien zanguurtje mit Pietje Boneveld, en 
 Kloas van Jan van  Ouger et ok al gien steke-repe meer. 
Bap: Mè-reke is zoo-kende. 
Bessie: Geweun de weg kwijt. 
 50 jeer? Weg! 
Bap:  Zou uis maassie dat ok weze? Ze is er nag u-gel nie. 
(Geluid van kletterend water in de steek) 
Bessie Ik ew een dagtoak an al die eevende as we op moete passen. Weer moet je  dat 
maasie zooke?  
 Asse d’r nie is, ken ik u-gel nie slepe  
Bap: Voar en moer aldeur weg.  
 Wet moete ze ammoar weg doen te doen? 
Bessie: Ammoar de ort op, moat  en dat keind  mag nie meer allien tuis want ze  zade 
dat ze veurige week was an-u-schote.  Maor dat doet uis Luutje Neeltje  toch nie?  
  
(bap komt op en zet steek onder bed) 
Bap: Zo vaar ken Luutje Neeltje nie weze. Zaterdags steet ze op doel. En de 
  Zonnewijzer zocht nag jongelaaw feur achter de bar. Nou dan weet je ut wel! 
Bessie: Wet weet je dan wel?  
Bap: Barkeeper! 
Bessie: Wet valt deer dan te kiepe? 
Bap: Genog in de derde elluft. 
Bessie: Toch roar, Koa. Er voetballe temet meer maase dan jongus. 
Bap: Oe bewege die jongus dan? 
Bessie: Op de Wie. 
 
(Bessie komt op met nachtcreme,) 
Bap: Geet de mu-tor eigeluk nach, mu-ruge? Of scheit die ur ok mit uit? 
Bessie: Wet dan, Koa? 
Bap: Ik wil nach effe nee Volledam.  
 Bij Spoander stonde lest van die gnappe schilderijtjes buite.  
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 Rije dik.  
 Deer wil ik er nag wel een poar van. 
Bessie: Weerom gee je nie mit de bus? 
Bap: De busse waze immers elegoar uit u-schede mit raaie? 
         Nou adde we 50 jeer dijk, straks 50 jeer weg, moar gien bus.  
 Kom je nach nerugus. 
Bessie: Ik weet oars ok nie of die boot nach wel in de ave ken.  
 Die botter laaw magge ok al nie meer an de noordkant legge.. 
 Ze moake overal moar parkeervakke in de oave en  dan past er op ut lest gien 
 boot meer in. 
  As ut nach een keer geet friese ouw je gien boan meer over.  
 Mit twee klappe bin je an de oare kant. 
Bap: Pootje over allien nag moar bij Wout vandoan. (Gnignigni.) 
  
(Gaan op bed liggen. Bap kijkt naar glas en ziet witte steradent tabletje liggen. 
Bap: Ho, Wilhelmina peppremuntjes. 
(stopt in zijn mond, consternatie). 
Bessie: Oal je mound ope! Dat is un steradenttabletje.  
(Bessie friemelt tabletje uit Bap’s mond. Bap neemt slok en spuugt in de steek. Neemt snel iets om mee te 
spoelen).  
 
Bap (kijkt gelukzalig, en komt heel dicht bij Bessie liggen. Maakt smakkende geluiden): Weet je 
weer ik wel weer-us verlang nee ew? 
Bessie (blozend en verheugd): Oh Koa! 
Bap: Een stukkie Mè-reker toart. 
Bessie (licht geïrriteerd) : Jullie vende denken ok moar an ien ding. 
  Wie bakt er nou nach echte goeie Mè-reke toarte? 
Bap: Jij toch?  
Bessie:. Vroower,  maar nou ew ik het veul te drok.  
Bap: Ken je dr dan nie een poar winne mit kiene? Dan vrieze we ze in. 
Bessie: Nee, Koa. Ur bakt er gienien meer feur de bu-zar, want ze ewwe nie de  goeie 
aare.  
Bap: Dan most ik  moar  aande aare geen zooke.  
 Dan ken je zelf weer bakke. 
Bessie: Je binne te laaw om aare te zoo-ke.  
 Vende denke moar dat alles vanzelf geet.  
Bap: In’t Noordwest legge ze oars nie. 
Bessie: nie??  ze schijten heel Mè-reke ounder  
 Dus dr binne aare genog! 
  En joage doen ze ur ok al nie meer op. 
Bap:    Ik bien nie meer zo gank. 
Bessie: Mijn kniee binne verrot van ut fale en dat geloop mit die stokke nee de Nes, 
 moar weer ken jij nou van u-slete weze?  
Bap: Ik ew oars wel de biezboz uit u-baggert. 
 Dat was zo’n mooi stukkie ground. 
Bessie: ’t is toch allegoar water, Koa? 
Bap: Nou wel. Ik bin zelfs u-vreegt om te ellupe bij ut k’noal saomen mit Jaap en tie 
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Bessie: Hè? 
Bap: We kooje Mè-ruke geweun weer ope. 
 Jouw Zanker lag er nag. En je petroliestel ew ik weer terug. ….. 
 En uis tenkie van an ut schot. 
 Ik ew moar nie u zaad dat dat van uis u-weest was. 
Bessie: Weerom nie? 
Bap: Ut ad deporteert moete worre nee Munnickedam, moar ut paste nie op mun 
 karretje.  
 Toen ew ik ut op de esbult u-gooit. 
  Zag toch gien sterfeling.  
 De rest ok: m’n teer, vè-ruf, ouwe terepetine en je buisies Chevarientjes. 
 Moar je moer’s kunstgebit  die ew ik u-ouwe..(haalt uit mond en stopt in glas)..  past 
prachtig.  
Bessie: Et dat gebit ut Kruis nie u-oalt? 
  Jij binne wet, oor. Wet bin je toch een oundeugende man. 
 
Bessie: Ad je nag meer u-vonde, Koa? 
Bap: Errug veul katte  mit een stuk roop en een stien d’ran. Die lagge er nag nie zo  gek 
lang en o joa en wet denk je?  
Bessie: Nou? 
Bap: Een ijsschuit. Ut leek weremmpel m’n aage wel. 
Bessie: Koa, wet moet je mit dat kladdige ding? 
Bap:  Die knap ik op. 
 Net as je Zanker en dan verkoop ik um an de Snoepwinkel op de oa-ve.  
 Die wil allien moar ouwe bakke rommel.  
 IJ is ur grif op. 
Bessie: Ik hew nag een poar rangetjes lè-ge. Over de datum. Zou ie deer ok zin in  ewe? 
Bap: Ij doet nie meer in snoei, moar jouw panne wil ie vast wel è-we. 
Bessie: Moar die ew ik u-spoart op de zegels! Feur ut visbakke. 
Bap: An ien vispan ad ik genog at, moar wet moet ik mit die  oare 25?  
Bessie: Kao, doe me een lol: gien troep meer in ut ounderuis.  
Bap: Deer steet ut ok nie. 
Bessie: Weer dan? 
Bap: In de steeg.  
 
(rommeldebommeldebom)  
Bessie: Wet was dat? Koa geen is ff kijke.  
 Straks stele ze uis nag è-rum. 
Bap: Zo mu-tien (trekt deken hoger op), want je kenne de Plisie toch immers u-gel  nie 
meer belle? 
Bessie: Wettan nie? 
Bap: Freegu ze: Weer bel je vandoan? 
 Zeg je: Mè-ruke.  
 Freegu ze: Weer bin je? 
 Zeg jij: Binne. 
 Weer geen ze een? 
 Mè-rukebinne.  
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 Eellegoar fout. 
 Binne ze dr pas nee vier uur. 
Bessie: Joa, dat is veulste loat, moar ur komt oars wel een bome-plisie op Mè-reke.  
Bap: Die kome vast feur die bome op de ijsboan 
Bessie Dan binne ze te loat, want die bome op de ijsboan binne allang weg:  butonrot. 
 
Bap: Dat wordt straks nag wet: plisie an ut bome over bome. Moar weer gooi ik nou mun 
kerstboom? 
Bessie: Koa, die wordt toch geweun furbraant? 
Bap: Nee, dat mag allang nie meer. 
Bessie: Weerom nie? 
Bap: Rookverbot.   
Bessie: Moar,effe wet aors, bertus van de puttattent et nou is wel goed u-luistert. 
Bap: Wet dan? 
Bessie: IJ et al z’n boombakkies weg u-oalt. 
Bap:  Dat must van de burgemeester, want z’n bakkies wazze of u-keurt: ut most 
 groen net as z’n ekkie an slootkant.  
 Zo stakkerig, want Lievedag za nag: een ekkie schildere is 1, ik bin er toch,  moar 
al die puttatbakkies en ijsbekertjes in t groen, dat wort me toch te gortig. 
Bessie: Oh, vandeer dat je de puttat op de oave in een zakkie krijge en nie in een 
 groen  bakkie. 
Bap: Moar ij krijgt wel competitie op de oave. 
Bessie: Van wie? Komt er nag een puttat tent?  
Bap: De Toanderij, deer komt een MacDrive.  
 Mit de oavefeeste ewe ze dur al proef u-droajt.   
Bessie:Dat is woar. 
 Van Wort was de aarte klant. 
 
(Lucinda stapt slaapkamer binnen: haar door de war, panty kapot) 
Lucinda: Bessie, Bap ik ben er. 
Bap: Moakte jij die errie in de steeg? Je binne nie fro. 
Bessie: Joa  keind wet bin je loat.  
Lucinda:Ik ben precies op tijd. Dit lag in de steeg.Ik heb niets gedronken. 
Bessie: Je zatte toch nie bij ’t Complotje wel? 
Lucinda: Helemaall…. niks. 
Bap: Oe ken je nou zo stom: dat is de aage ketine van ut vijfde. 
 Deer komt uis Luutje Neeltje nie.  
 Die voetbalt mit maassies van ur aage soort. 
 Ut Kumplotje…. 
 Allien die noam. Weer is die nou van? 
Bessie: Ik weet ut nie.  
 Ut wort oelanger oe roarder: puttat bij de verkeerde wereld,  
 je jonkie in’ t Complotje,  
 ik ou mun art fest oe ze ut nuve kè-rukof straks geen noeme. 
Bap: De appelgoard? De fitnessview? Soame op weg? 
 (schudt hoofd): Nee ….. (bap heeft het) Soame weg!    
Bessie : As dat de noam wordt dan wille d’r verschei-jene dur vast nie legge.  
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(Lucinda maakt bijzondere geluiden) 
Bap: Je binne toch nie ziek wel. 
Lucinda: Ik ben erg… grieperig. Weltrusten 
Bap: Moet je spijge, maat? 
Lucinda: Nee, bap, plassen. (Oeahhw). 
(geluid van doortrekken) 
Bessie: Dat is u-lukt. Ik weet nie wet ze u-deen et, moar gelukkig et ze wel  deuretrokke. 
Bap: Zou ze toch wet u-dronke è-we? 
Bessie: Nee! Uis Luutje Neeltje drinkt toch nie. 
 
(Lucinda komt weer binnen, zichtbaar aangeschoten) 
Bessie:’t Is was moar mooi dat we nag wakker binne. Ik ad de deur te-met al op de  eek. 
Lucinda: Zeur niet zo bessie. Nog vier jaar en dan ga ik op mijzelf.  
 Dan ben ik 18 en dan mag ik in een Minnehof bij al mijn vriendinnen. 
Bessie: Deer zou ik moar mit wachte tot je 25 binne. 
Lucinda: Dan ben ik te oud en mag ik er niet meer in.  
Bap: Oe wil je dat bekustige? Spoar je al mit je nuuwjeerscenten?  
Lucinda: Aan sparen doe ik niet.  
 Voor mijn verjaardag wil ik een scooter.  
 Al mijn vrienden hebben er al een. 
Bap: Dan ew je een macht an moas, want er binne wel een bè-rug brommertjes. 
Bessie: Dur is er ok ien mit 4 wiele. 
Lucinda: Dat is een quat. 
Bessie: Een wet? 
Lucinda: Quat! 
Bap: Mit mun gat op een kwat. (Gnignigni) 
Bessies: Dat is de ellende van de uizecrisis in Amerikoa.  
 Moet je een ummer inwissele feur een auto zounder dak. 
Lucinda: Wat heeft dat nu met elkaar te maken? 
Bessie: Nou deeeer et er gienien meer een dak bove ze oofd, en nou oale ze die 
 allegoar ier vandoan. 
 
(Lucinda lacht) 
Bessie: Deer moet je nie omlache, want ut is eeuwugst stakkerig allegoar.  
 Crisis in uize in Amerikoa!.       
(Lucinda gaat dan snel weer af.) 
Bap: Bij uis steen er oars ok sat te koop. 
Bessie: Joa, allien gene ze nie è-rug. Moar dat is gien wounder.  
Bap: Oe dat? 
Bessie: Ze binne ope. Steet op al die borde: open uis, Koa.  
 Joa, dan wil der gien mens in. 
  
Bap: Zou uis maassie in ien van die uisies u-zete ewe?  
Bessie: Ze is un gnappe maat en geet nie nee de Bonasera.  
 Dat doet uis Luutje Neeltje nie.  
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Bap: Er is ien uisie, dat steet gieniens te koop, moar deer zitte er meer in dan in de 
 Zonnewijzer. 
Bessie: Weer dan?  
Bap: Lest brocht ik wet borstrokke nee de container in de Minneweg, en toen kwam 
 er n stem uit vandoan die riep ”niet doen, ij is vol”.  
 Eerst docht ik nag dat ut net as “papier ier” was, iets nuuws van de gemeente, 
 moar toen kwam er een oofd en deernee è-rumme en biene..  
 Ik ew deer  mun zakkie moar nie u-leegt.     
Bessie: è? Kruipe ze in die bak? Ze lijke wel bebliksemt. Straks zitte ze fest. 
Bap: Dat is al lang nag nie makkelijk. ’t Is net een kuipie weer je in passu. 
Bessie: Oe weet jij dat? 
Bap: Ik docht: ik zal er ok us kijke oe ut laat.  
 ’t laat er wel wè-rum.  
 
(Lucinda komt op) 
 
Bessie: Luutje Neeltje! Jij kruipe toch nie in die u-mus bak, wel? 
Lucinda (trekt rode sok uit decolleté): Nee, natuurlijk niet Bessie.  
Bessie: Zie je wel uis Luutje Neeltje doet die roarigit nie. 
 
(Lucinda probeert laars aan te trekken. Lukt niet. Schudt haar laars leeg. Diverse zaken rollen uit de 
laars). 
Lucinda (gegeneerd, probeert aandacht af te leiden van inhoud van laars ): Bent u  nog naar het 
eiland festival geweest, Bes? 
Bessie: Ik geen nouw nie een.  
Lucinda: Waarom niet?  
 Het werd dit jaar voor het eerst sinds 11 jaar weer georganiseerd. 
Bessie: Ze spreke er buitelands. ’t leek wel Duits. 
Bap: Ut maakte van de vreemde round trefpunt.  
Bessie: Mit dookies round un kop.  
 Deer ad die vent van de regering mit die witte pruik ut immers toch over.  
Lucinda: Maar dat was de jeugdtoneel. 
Bap: Nou  geef mij moar Pietje Boneveld mit zun mooie vaarsies. 
 
Lucinda: Nou ik ga slapen, want ik moet morgen in de ochtendploeg van de Deen.   
 Weltrusten Bessie. Weltrusten Bap. 
Bap: Genacht or. 
 
(Lucinda gaat af) 
Bap: Ik ew u-oort dat ze nag een winkel geen bouwe op ut de Parkeer terrein. 
Bessie: O joa? 
Bap: Joa, want er woue ’s nachts zo eeuwigst veul mensen bij de Deen nee binne. 
Bessie: Wet feur winkel zette er dan neest? Een Blokker, een Hema? 
Bap: Een van Pool tot Pool.(gnignignigni).  
Bessie: Jij lulle moar wet.  
 Toch most je Kloas van de Centra nag moar us woarneme, want nouw sjouw 
 ik me un verzakking an aardappels en kees. 
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Bap: Doet Kloas dat nag dan? 
Bessie: De weg besteet temet 50 jeer nou ut lijkt wel n reesboan u-worre.  
Bap: Weerom? 
Bessie: Bij het oversteke rije ze geweun mun boerekool uit mun roloator.  
Bap: As de gemeente dan toch een tunnel wil bouwe kenne ze m beter nie in de  Nes, 
moar van t Parkeerokkie tot de Deen moake. 
Bessie: Dr in is nag  beter.  
 Ew je nie zo’n last van die arde weind.  
 Dan kenne de deure geweun dicht blijve.want nou woaie de maasse achter de 
 kassa geweun uit un verschoning. 
Bap: Dan ewwe we nee 100 jeer weg, 50 jeer tunnel. 
 
Bessie: Joa, de tijd geet mij of en toe te snel, or Koa.  
 Lest zag ik je moer ok weer op de tilivisie. 
Bap: Wet daanste ze prachtig, he? 
Bessie: Daanse? Ze wazze zo dronke as Maastricht.  
 Ik ew zeker 4 uur zitte te vertelle, oe dat allegoar zat bij jammekoar tuis, moar 
 ew jij mij u-zien Koa?  
 Gien seconde!  
 Oare tijde, zeg dat wel. 
Bap: (trots) En toch binne wij bizounder volluk:  
 de ontbrekende link tusse de Batavieren en Bavaria. 
Bessie: Link, ja! Dat word ik er nag van als ik bedenk hoe strak ze dat kappie om  mun 
oofd bounde. Ier, zie je die gleuf?   
 Ik ken er n potlood in legge.  
 Mun kop doet er nag zeer van. 
Bap: Nou ,joa… 
Bessie: Je loopt je uit je neet feur iederien. Neem nou zo’n museumdag. 
  Zat ik op de street weg te  spoele mit de verruf van de kappedosies.  Deurweekt 
was ik.  
 Mun kantklos wè-ruk u-krompe in de giet vergieting.  
 Gaartje van Pietjes stijfsel erbove op, nou dat  snee-wèrukkie krijg ik nooit  meer 
terug in mun kap.  
 Deur de rege is t zo hard, dat je er een dijk mit kenne verstevige.   
 
Bap: Wie street de dijk eigeluk? 
Bessie: Ik weet ut nie, moar ze komme uit ut Ooste. 
Bap: He? Alweer Pole? 
Bessie: Wijze binne ut in gien geval, want an un gestreet is gien touw fest te knope. 
 Volgens mij  doen ze af en toe is un stukkie. 
Bap: Dat komt omdat ze ammoar u belt worre. 
Besssie: U-belt? 
Bap: Deur Soestdijk. 
Bessie: Moete ze deer ok strete? 
Bap: De groene droak lag vroeger altijd an dezelfde kaant van de tò-re, moar nou 
 wisselt ie nag welus van plek. Vandeer. 
Bessie: Oh, vandeer die rooie stiene …  
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Bap: En de plompstiene krijge ok die kleur. 
Bessie: Joa? En wordt de dijk dan ok oger? Want dat adde ze toch u-zaat? 
Bab: Nee, die planne legge op de ijskast. 
Bessie: As ut dan moar gien ijskast is uit ijsland. 
 Dan binne we ze kwijt, Koa. 
Bap: Nee or, ut gemeentegeld is op u-geen an ut Penthouse.  
 De burgemeester weunt er bove op.  
 Vanof die plek kennie Mèreku mooi zien lègge. 
 Weet ie ook dat ut nag besteet. 
Bessie: (Grote gaap): Koa, zalle we nou ut licht moar us uit doen? 
Bap: Joa, geen we lekker kojje. 


