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Bap en Bessie 2010 
(Jaap Boes, Klaas Commandeur, Adinda Dorland en Elbert Stoker) 

(Bap staat op een trap en is bezig met het vastmaken van voor Ankerbord aan de waspalen in de tuin). 
 

Bap: Dit is ut leste wet ik ew kenne redde.  
Ier ew ik zukke mooie erinneringe an. (snuift hoorbaar en trekt laken van bord) 
Die koester ik zolang ik leef.(veegt met vieze zakdoek en veel liefde over het bord)  
 
Een biertje feur 6 dubbeltjes! Feureen kochten we een krat of wet, maor joa tís allegoar 
verleden tijd.  
We adde zo’n mooi plekkie in dat bejeerdenhuis. 
 
(Bessie komt op met  roop, gavel en wasmand, ziet dat Bap haar waspalen gebruikt voor een groot bord)  
 
Bessie: Koa, wet vreet je uit?  Ew je dat so uit de kast etrokke ?  
  
Bap: Ik red een stukkie cultureel erfgoed van Mereke!  
 
Bessie: Dat cultuurwerk van van de zeumer hewwe ze ok weer op u ruimt, hoewel ut gien 
werruk was de stienen op de havendijk ounder te smeren mit verruf.  Ze hewwe  feur hun 
leve moeten boene om ut ur  weer af te krage. 
 
Bap: Moar  die maassies mit allien moar een riete mand an vond ik toch wel erg leuk. 
 
Bessie: Allien dat volluk in mereker goed kon ik nie. Vreemde werruk ! 
 
Bap: Ut opblees uis op de street ewwe ze ok weer mee u-nome.  
Was mit 30 April goed van pas u-kome: overdekte Aubade en uit de weind. 
 
(Bessie loopt de roop uit op zoek naar een bevestigingspunt) 
 
Bessie: Moar wet ik zou zegge:  Ad nou niemand oars dat deer mee kenne neme? 
 
Bap: Biljarte mit mun moas op eilige ground.  Nou kenne we u- nerrugus oars  meer stote . 
 
Bessie: Wet ken je toch eeuwigst seike, Koa. Jij kenne overal mit je Keu een. 
 
Bap: Weer dan ? 
 
Bessie: of van merreke!  
 
Bap: Weer? 
 
Bessie: Wout! 
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Bap: Die binne nou vijf sterre van de KNVB; Deer mag je allien in goala biljarte. Op  ullufte 
ken je deer nie meer ankomme. 
 
Bessie: Complot. 
 
Bap: Weer? 
Bessie: Bar de Rooie !! 
 
Bap: Die geen pas ope as wij oppe be geen. 
 
Bessie: De akkerstreet 
 
Bap: Weer? 
 
Bessie: De erveurmde pastorie.  
 
Bap: O, dat zou wel mooi weze: deer mag je nag roke ok.   
 
Bessie: joa want an een rookverbod deer deed  pronk nie an. 
 
Eerdaags ken je ok in de Rabobank terecht , ut plestieke kaartje om ur in te komen hew je al.   
  
Bap: Deer zit ik zo an de street. Dat roam is zo errug groot. Dan zien ze uis zo eerug (maakt 
gebaar van biertje drinken)  ……. biljarte.  
 
Bessie: Lege uize  binne d’r ok zat. Dan kroak je wet. 
 
Bap: (schudt hoofd)…  kroak - wet.  
 
Bessie: Wet zou ut!! 
As je moar weet dat dit (wijst op het bord),  dit geet ier weg.  
 
(Bap kijkt met een blik van nooit en gaat beschermend voor het bord staan ) 
 
Bessie: Weer at jij u-docht mijn roop op te kenne ange? 
 
Bap: Moak je um moar geweun an’t beun vest. Of je gebruike buurman Joap’s poale moar. 
(Bap raapt de gafel op die nog op de grond ligt) 
 
Bessie: Die angt  ur z’n kladdige fuike an. Deer geen ik mun schone weskgoed nie an ange. Je 
lijke wel bebliksemt. 
 
Bap: (Bap gaat voor het bord staan en stampt met de gafel uit boosheid op de grond): Dat bord dat blijft. 
 
Bessie: Deer is nag nooit een sok van edroogt. 
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Bap: En dat anker ok. (bap wijst met gafel naar anker) Dan moai ik er wel om een. 
 
Bessie: Moaie? Ik ew je nag nooit zien moaie. 
 
Bap: Lest nag. (bap wijst nadrukkelijk naar de vloer) 
 
Bessie (kijkt naar het podiumzeil): O joa, nou zie ik de zwarte strepe van je moa-jertje.  
 
Bessie (plotseling weet ze het): Jelaaw kenne zo terecht in ut Trefpunt! Deer ewwe ze een 
eeuwigste grote zoal u-moakt feur je laaw. Dat is een pracht u-worre! 
 
Bap:  (Tot publiek met gafel als lans in handen:) ien euro zeuventig  betoale we feur een flessie 
bier, da’s bekaant vier gulde. Mit allien aow ken je gien roundje meer geven. Ik zel je zegge, 
de Beheers plisie et mun sleutel alweer. Ew um in moete levere. 
 
Bessie: Deer ew ik ellegoar niks van u-oort. Weerom?  
 
(Bessie bindt de roop aan de gafel  en bap houdt daarna gafel zo overeind dat  bessie op ooghoogte de was kan 
ophangen) 
 
Bap: Mun age krat, stond ounder ut biljart. 
 
Bessie (schudt met hoofd): Koa, Koa….. soms twijfel ik wel is an je. Alles breid uit moar jij 
toakele allien moar af. 
 
Bap:  Ik most moar is vrege bij Deen. 
 
Bessie: Deen? Deer begrijp ik niks van. 
 
Bap: Misschien et die een plekkie. Die breiden toch ok amoar uit? 
 
(Bessie kijkt Bap niet begrijpend aan en begint met het ophangen van was). 
 
Bap: Weer oal jij uis geld? 
 
Bessie:  Deer.  
 
Bap: Weer bring jij je postpaketje veur  de Termeule terug? 
 
Bessie:  Deer.  
 
Bap: Weer  oal jij de O-jee chipknip feur mij? 
 
Bessie: Deer, moar stekerepe, zie ik er nie meer. 
 
Bap:  Wel oor, allien dan moet je nie bij de bolle afdeling weze . 
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Bessie: Oh dat was die iene keer nee de verjeerdag van m’n zuster gaartje toen ad ik een snee 
in m’n neus.   
Oh . Ik ew trouwens u-oort dat Lia de sinasappele in Benidorm mit ur age oge u-plukt et.    
Zo allemachtig feul, Ze hadde de nuwe  viskar ok binne wille zetten  moar nou kon die er  
nie meer in.  
 
Bap: Alles is deer ede ten dage te oale. Zou de nuuve dominee feur de soame op weg kerruke 
er ok nie van vandoan  kenne  kome? 
 
Bessie: je kenne toch gien dominee spoare van de zegeltjes ?    
 
Bap : mischien kenne  ze de bovenmeester vrege die is ur toch mit u stopt. 
 
Bessie:Joa  soame mit aaltje dan kenne ze om de week preke.  Moar wet ik zegge wou , ken je 
nag een beetje bij je boot kome, Koa? 
 
Bap: Nou ounder an de dijk moet ik wel errug tusse de toafeltjes deur laveren. Die mense 
moete un biene intrekke, oars ken  ik er ugel nie meer langs.  
 
Bessie: Kijk moar uit mit anlegge  dat je nie de trosse om een tafeltje gooie of om ien 
verdwoalde japanner. 
 
(Bessie hangt ouderwets maandverband als laatste op en staat nu dicht bij bap. Bap ziet nu pas de 2 
medailles bij Bessie). 
 
Bap:  Wet feur boeie ew jij deer ange? 
 
Bessie: Dit Koa, binne mun lintjes van verdienste. 
 
Bap: Ik zou nie wete weer jij die veur u krege hewwe.  
 
Bessie: Deze, en dat weet jij Koa, is van de Mellut band. Deer was je zelluf bij.  
Eefie van de toren ad een speltje feur 50 jeer toneel en  ik een lintje feur 50 jeer trommele. 
En jij feur bekaand 100 jeer Juliana: niks! 
 
Bap: En die oare tros? 
 
Bessie: Brandweer. We wasse immers  Ploeg- van- ut-Jeer! 
Wij binne zo errug voak uit u-rukt!.  Ik ad m’n pak nag nie uit of ut most alweer an. 
 
Bap (snerend): Ert   ……..  u-redt. 
 
Bessie: Joa deer begon ut jeer mit. Maor ja we hewwe  deer mooi de hele week soep van u-
ete. 
 
Bap: joa, Ertesoep. 
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Bessie: in de zeumer adde we nag die nozems die mit een speedboot  de bukdijk op u vare 
wasse. 
 
Bap (imiterend met hogere stem): Vest u-zete mit de brandweerauto. Feur de tweede keer. 
De chauffeur zal toch gien ezel weze? Nee, want die stoot zich gien tweede keer an dezelfde 
stien (hihihi).  
 
Bap: Wie ewwe er feitelijk een echt lintje ewonne? 
 
Bessie: Carla en Aris feur Juliana. 
 
Bap: Weerom krege die ’s ogges un lintje? 
 
Bessie: Omdat ze ’s middags mostte bleze feur Teun, Gerrit, Jan en mijn (spreek liefdevol  uit) 
commandant Dirk. 
 
 (Lucinda komt op en staat op afstand van bessie en bap) 
 
Lucinda: Bes, Bap, Gelukkig Nieuwjaar. 
 
Bessie: Deer bin je reikelijk laat mit. We zatte feurige week al mooi kloar, moar al wet er 
kwam: niks. 
Bap: De ganze dag zitte te wachte. 
 
Bessie: Luutje Neeltje! Weer was jij? 
 
Bap: De kerstboom verbranding duurde moar een uurtje.  
 
Bessie: En neutjesevend duurt toch ok gien week? 
 
Lucinda: (Loopt tot dichtbij bessie) Ik kom uit de boks, Bes. We hebben een beamer in de box, 
Bes. 
 
Bessie: En een dood veugeltje in je mound. Je magge je tanden wellus poesse. 
 
Bap: Een biemer in de box? Oh, Ewwe ze deer dan gien gif feur estrooit? 
 
Bessie: Is ut een beest? Oh keind en toen dorst je ur zeker nie meer uit. 
Hoe bin je er feitelijk uit u-kome? 
 
Bap: Et Ein en de opzitploeg de box u-redt? 
 
Bessie: Dat moet zo wel u-geen weze,want de eilandroad bemoeit zich nie meer mit  boxe . 
 
Bap: Nee, die wille er gien velletje meer an  spendere. 
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Lucinda: Hein verdient een lintje. Dankzij Hein kunnen we opzitten. Ik hoefde ook niet te 
plassen in de sneeuw, want de Dixie stond gewoon klaar. 
 
Bessie: is dat niet zo’n plestieke wc die je nie deur ken trekken? Zo ien adde we vroeger ok, 
maar dan van out op de slootkaant. 
 
Bap: Mooi dat er zo’n ding is want de openbare WC op mekerruf  die is ur nie meer. 
 
Bessie:Die wc is u sloten want nee van de zeumer et de brandweer gien zin meer om die nag 
us schoon te moake.  
 
Lucinda: Bes en Bap. Ik kom Nieuwjaarwensen. Gelukkig Nieuwjaar. 
 
Bessie: Veul eil en zege, keind. 
 
Bap: Joa, veul zege. 
 
Lucinda: Nieuwjaarwensen, Bes? (Lucinda houdt hand op) 
 
Bessie: Joa kind, dankjewel. (Bessie pakt met haar 2 handen liefdevol de opgehouden van hand Lucinda)  
 
Lucinda: Bessie, Bap, ik hoop niet dat julllie vergeten dat er bij Nieuwjaar toch altijd hoort: 
de ….. 
 
Bap: Kerstboodschap van de koningin ? 
 
Lucinda: Nee, de nieuwjaars…. 
 
Bessie: Oh, ze moet geld ewwe.  
 
Bap: Bin je rut? 
Bessie: Koa, oal effe wet we feur eur u-spoart ewwe. 
 
Bap: Ier, ouw jij dan effe die poal fest. (Lucinda neemt gafel over van bap) 
 
 Lucinda: Gespaard voor mij? 
 
Bessie: Joa, keind. Zakke vol. 
 
Lucinda: Oh, Bessie… 
 
(Bap komt op met een  zak ingezameld plastic en geeft aan Lucinda en zij pakt deze aan) 
 
Bap: Asjeblieft. Deer ewwe we dur 48 van: de hele buurt ew ik in u-zoamelt. Ew jij mooi een 
lekker zakcentje.    
 
Lucinda: Wat moet ik hier mee bap? 
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Bap: Inlevere! Ut jeugdwerk droait op ingezoamelde ouwe krante. De lege flesse ewwe 
stoasiegeld en nou ew jij hier ok un mooi zakcentje. 
 
Bessie: Pak je kruiwoage oars effe. Die zakke ken ze nooit zo meeneme. 
 
Bap: Komt goed uit, want de weinterbaand zit er nag ounder. 
 
Lucinda: Ik weet niet wat ik moet zeggen, Bap, maar er zit geen statiegeld op dit plastic. Naar 
het schijnt kost het alleen maar extra geld om het in te zamelen. (Lucinda geeft zak plastic terug 
aan bap) 
 
Bap: Dus dat ew ik feur Koa, mit de korte achternoam in u-zoameld? (Bap houdt zak omhoog en 
brengt daarna weg) 
 
Lucinda: Inzamelen is heel goed voor het milieu. Het scheelt zwarte rook in de lucht. 
. 
Bap: Oh, zou die spruit op Buurt III ze ewwe wille verbraande? 
 
Bessie: Nee Koa, dat was een nuuw recept: dat waze kippepoote van’n zwarte kip. Ik ew ze 
nag zelluf of u-blust. 
 
Lucinda: Er moet bij mij ook nog wat geblust, dus als je het goed vindt ga ik naar mijn 
nieuwe JOP. 
 
Bessie: Ew je weer verkering? Mag ik weten wie ut is. 
 
Lucinda: Nee Bes,  JOP betekent : Jongere ontmoetingsplek. 
 
Bessie: Weer is die dan? 
 
Lucinda: Al een jaar lang is er geld, maar nog geen plek gevonden. 
 
Bessie: Wet moet ik me deer bij feurstelle? Bij een Hop? 
 
Bap: Soame mit moas. Eigenlijk zo’n beetje as wij vroeger op de ope plek dede. 
Ken je nie geweun op ut kruispunt teugenover de Julianabreg geen steen? Stonde wij ok 
altijd. Oh happy day. 
Bessie: Weer is die breg feitelijk u-bleve? Nou kappe ze nie allien bome, moar ok bregge!  
 
Bap: Alles wet een beetje Merreke is, oale ze weg. 
 
Bessie : Joa die vent van monumentenzeureg was in alle state, ik ew moar ezaat dat dit ut 
nuvwe kapbeleid is van de gemeente Waterland. 
 
 (Bap kijkt al rond in de tuin of de brug daar ook in past) 
 



8 

 

Bessie: Moar je oalle ut nie in je oofd om ok die breg ier in de wurref te slepe, he! 
 
Bap: IJ lag nag bij ‘t Perkeerterrein. (Bap maakt aanstalten om brug te gaan halen)   
 
Bessie: Mooi lete legge (en trekt bap terug). 
 
Lucinda: Bessie, ik moet naar de fitness. Mag ik de paal weer terug geve?  
 
Bessie: Ah, blijf nag effe. Dan neme we een gloassie  Likorette, dat is zuk lekker spul.  Ewwe 
nag een kruikie van steen. 
 
Bap: Wij adde er vijf en ik ew er nou nag moar ien.  
 
Lucinda: Maar bessie, Ik ben nog geen 16.   
 
Bessie: ‘t Is moar 14 ½ %. Dat is nie de moeite. Kruidewijn is goed feur je bloed. 
 
Bap: Je ad toch ok een poar keer u-wonne mit ut rad van Appel koren bij de voetbal?  
 
Lucinda: Dat was voor het goede doel. 
 
Bap: En dan mag je wel drinke? 
 
Bessie: Koa, ploag dat maassie nie zo. De gemeente et drank en drugs ounderzocht en tot de 
slotsom ekomme dat op Merreke gien overlast wordt ervoare van drank. 
 
(tegen zaal) Jullie kwatte er toch ok nie in?. Dus dan mag ze er gerust ien neme van uis. 
 
Bap: En ien wijs man et ooit ezaat: as weinig goed feur je is, ken feul gien kwoad. Hadtjatjatja  
 
Lucinda: Zo is het maar net. Ik moet nu echt naar mijn coaches in het Trefpunt. Dennis en 
Robbie, die wachten op mij met mijn twee keer per week bewegingsschema. De jongens 
doen het hartstikke …… leuk (vrijt en draait wat met de gafel). 
 
Bessie: Neem die zakke plastic dan ok effe mee. 
 
Lucinda: een andere keer bes: ik ga met  de fiets naar de fitness. Papa kon me niet met de 
auto brengen. Doei! (Lucinda duwt de  gafel richting bap en deze kan hem maar net opvangen) 
 
Bap: Ik ew deer is effe u-keke en wet geet ut deer te keer. Joa, nie allien de grote apperoate, 
moar ok de mense die er op steen. Kreune en steune en kerreme. Zweet in de bilnaad en 
terug mit de auto. 
 
Bessie: Misschien adde ze beter mee kenne elluppe mit de bouw, want nee verluidt binne alle 
vrijwilligers er ok errug van of u-valle.   
Feur un poar is ‘t nie verkeerd,(he Otto?) moar  van  Jongejoap blijft er nie feul meer over. 
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Bap: Weet je weer ok nie feul van overblijft dit jeer?  
Ut zout. Dirk et zoveul u-strooit dat Bertus ut zelfs nie meer op je petat ken strooie. Alles is 
op. 
 
Bessie: Mijn geduld ok Koa, doe wet mit die poal. Houw um recht over end. As alles zo slap 
angt, blijft ut allegoar nat.  
 
Bap:  Wijve ewwe altijd wet te kloage: dan angt ut te slap, dan is ut te stijf! 
 
Bessie: Stil is! Mun pieper geet. (Bessie pakt vanachter haar baauw en leest vanaf pieper voor)  
Ik ew een ijsredding! Ik moet mit Matthijs in de elikopter. (Bessie loopt weg en stopt ondertussen 
haar pieper terug onder haar baauw) 
 
Bap: ad jij trouwens nag een papiertje in u vult voor de nuwe naom van de erveurmde kerek? 
 
Bessie : Deer hou ik me nie mit bezig , ik bin gerefermeerd.  
 
Bap: Nou ze noemen ut de grote keruk, moar hoezo groot, ze ewwe zes stoele minder, veur 
mijn is de noam: …………………………………   PRONKSTUK.  
 
EINDE   
 
 


