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Bap en Bessie 2011 

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

(Bap pakt water uit de sloot met een emmertje en  gaat soppen aan de boot.)  

 

Bap: Dit jeer was een bizounder jeer, en dat was ut. 

 

Bessie (van achter): Da mag je zegge  Wie ewwe er nou feitelijk een lintje at? 

 

Bap: Oagie Zeeman. 

 

Bessie: Van de schilder? 

 

Bap: Joa, moar die et geen lintje at, moar een eel arnas: ze is  ridder worre. 

 

Bessie: (Bessie komt op met rollator) Oh ieregut. Weer zet ze eur paard? Bij Emiel feur? Of 

steet ie In de gang? 

 

Bap: Juf Eef …… 

 

Bessie: Et die um feur dat linoleum werruk at? 

 

Bap: Nee, dat is zaal. Ut was feur Rinoleum. En ze et ut ok nag eeuwigst drok mit school.  

 

Bessie: Ik oorde dat Lijs Schouten van Kees Visser ok een lintje ad et ? 

 

Bap: Die et um at mit ut kiene.  

 

Bessie: He? At ze kien? (Hihihi). Moar ze doet wel goed werruk allegoar.  Wassen ut allien 

moar wijve mit een lintje? 

 

Bap: Nee, Martin van Altena et um at feur ’t Engels. Dat proat ie zo eeuwigst mooi.  

 

Bessie: IJ leek wel n Engelse Zender. Ik versteen ut nie ik ew al moeite mit dat geproat  van 

de veste wal.  

 

Bap: Martin proate feul beter  dan die commissaris. 

 

Bessie:  Oh, Jij bedoele die vent mit dat kerkhof in zijn maund. 

 

Bap: Toen et uis koningin vast u-dogt: wet mijn commesoaris Remmerkus nie ken, deer 

most ik Martin  moar is un lintje feur geve.  

 

En Jan Cornelis Commandeur …… 

 

Bessie: Wie? 
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Bap : Feur ut Swom !! 

 

Bessie: Ut Swom?  Ik weet wel wie er nag meer Swom. De kroosduiker Kes die docht ok  

dat ie kon zwumme, moar nie. Is uit ut woater u-dregt deur Jan z’n maa-sie. Gelukkig moar, 

oars adde we toch temet un klusser minder at op Me-reke.  

 

Bap: Most ze nag mound op mound veraseming doen? 

 

Bessie: Dat at ie wel u-wille, moar zij wou nie. IJ begon nou weer te pruttelen deur die 

defibrator. 

.   

Bap: Ut woater bleef wel trekke, want Visser viste Zeeman uit de kooiederrie. Moar Denis 

……. die is nie u-nomineert. 

 

Bessie: Wet moet je feitelijk ok in zo’n kladdigesloot te doen plonze. Moar et die Jan zelf 

wel es swomme ?  

 

Bap:  Volgens mijn trekt ie gien baantjes, moar ij drijft er wel op. Errug makkelijk.  

  

Bessie: As ie zinkt ken ie altijd nag zijn fluitje gebruiken, want deer bleest ie eleke week op. 

Hihihihi. Moar wasse dur  nag meer  mit een lintje Koa?  

 

Bap: Piet (H)oning en Jan Uithuisje van de brandweer, dat most jij toch we-tu. 

 

Bessie: (trots) Joa,   uis Jan en uis Piet adde um ok echt verdient. 

 

Bap: Jan ken ik inkomme, die was al lid toen ie nag gieniens op-ericht was. Moar weerom is 

Spuitelluf unomineerd? 

 

Bessie: Dat is kinnesinne. Jammekoar we-tu dat nie, moar uis Piet spuit feur z’n leve! Die 

ken er wet van.  IJ rukt overal uit  en ij et de slang nag nie in z’n aande of  ut komt er al uit!  

Dan bin ik nag an die endel bezig en dan et ij al vollop druk. Dat soort laaf moet je urbij 

ewwe. 

.  

Bap: Jelaaw adde ut wel drok dit jeer bij de brandweer. 

 

Bessie: Mun aande vol at an de reunie en an uis zestig jeer besteen. Ik ew de pote uit mijn 

lijf u-lope, want de manne binne dorstig, oor. Un dorst is niet te blusse : Natalze binne ut. 

 

Bap: Ik ok. Zelle we eerst moar effe een bakkie, doen ? (Bap gaat op bankje zitten) 

 

Bessie: Koa straks bin jij de ienigste  die nag gien lintje at et op Merruke. Wij allegoar 

ewwe ur ien, moar jij mijn Koa …..  Niks !! Nou zou ik ok bij got nie wete weer jij um feur 

mostte krage, deer nie van. 

 

Bap: Is dat snee- we-ruk . 
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Bessie: Dat neem ik toch nie mee nee buite, Koa. Dit worre je sundagse sokke.  Soms vreeg 

ik me of of je deerbove wet mist.  

 

Bap: Weet je wet ik mis?   

 

Bessie: Nou ? 

 

Bap: Dominee Pronk. (Bap doet zijn handen in de lucht met wol erom heen) 

 

Bessie: Nou  Ik fein de nu-ve oars wel leuk. Jammekoar nie, ma-se?  IJ proat  en schrijft zo 

mooi. (Bessie in extase) 

 

Bap: En IJ et nie zolang werruk nodig . 

 

Bessie: Joa, z’n preek is zo kort dat je gien tijd ewwe om in sleep te vallen. 

 

Bap: Ei geeft mooi feuraf an wet ie wil geen doen, en dat je moet kome en weerfeur. As ie 

de tijd erbij zet lijkt de kerkbode net ’n radiobode.  

  

Bessie: Joa, dat is wel van deze tijd, want tijd is geld en ut geld is op. 

 

Bap: Uize geestelijk voaders ginge weg, moar uize burgervoader,…..  die most weg !! 

 

Bessie: Joa, we ewwe un illegoale uitgeprocedeerde burgermeester in de gemeente.  

 

Bap: Gezakt feur zun eersteburgeringscursus en nou de ele dag ofwachte in’t grote 

Penthouse of ie nou wel of gien wachtgeld krijgt. Nou ja, tot 12 januari dan want dan is ie 

echt weg. 

 

Bessie: (Bessie staat op en richt zich tot publiek) Ik ew u-oort dat ie deernee bijsnabbelt 

…….. as Bassie !! Je weet wel van Bassie en Adriaan. Die echte bassie is immers an de 

drank. (Bap legt stiekem de wol weg en gaat verder met zijn boot) 

 

Bap: Joa, ij lijkt er ok wel op.  Zou ut zwart geen? 

 

Bessie: Noa Koa dat denk ik nie, want de man et z’n leve u-betert: eerst stuurt ie de 

geluidspelissie nee de Zonnewijzer feur de overlast, moar in december et ie de rechter een  

brief u-stuurt dat ze uis jeugd mostte redde van de ondergang. Da’s dan toch weer goed; …..  

is et nie Cees ?!  

   

Bap: Et ie dat echt u deen ? Dan et de man inderdoad zun leve u-betert. 

 

Bessie: . En nou is er Burgemeester  Mooij. Moar deze Mooij was wel mooi te loat bij 

Sinterkloas. Mooi dat Mooij nag wel in het Trefpunt was weer Mooij de ka-ren mooi et toe 

u-sproke. 

   

Bap: Bij t monument was ie er wel soame mit Remkes. Dat at Kees misschien eerder selluf 

moete doen feur die kooiederrie, of die mase adde moete rope …. Rem !  Kes ! 
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Bessie:  Mooij en lelijk (hihihi). Gelukkig angt die Remkes nie bij die gnappe mannen in ut 

museum. 

  

Bap: Ik wel. 

 

Bessie: Jij ewwe je age ur zelluf tussen u-ange . Toen ik stond te proate met Luutje en 

Gaartje Bakkertje ew ik je eus wel zien geen oor, mit je oamertje en  je noageltjes. 

 

Bap: Joa,  ze adde mij nag nie, van deer. Maor feur die commissaris  is vast ok nag wel een 

plekkie an ut schot: Tusse Tesie en Piet de Kurrek.  

 

Bessie: De Mereker bevolking kreeg ok een pluim van die Engelsman. Versteen kon ik um 

nie, moar ij leek ut wel te miene. 

 

Bap: Joa. (Bap gaat weer op het bankje zitten) 

 

Bessie: We ewwe er een monument bij.  

 

Bap: Moar we binne er ok een poar monumenten op Me-reke kwijt uroakt, dit jeer.   

 

Bessie: Joa, Koa, Dat is zo…..  (stilte). 

 

Bap: Wie wijst uis nou de weg ? 

 

Bessie: Joa, wie oh wie. Zeker nou dat alles is op uh brooke.  

 

Bap: Dat binne werkzoamede feur de werkverschaffing van de crisis. Gooie ze eerst een 

street ope feur een afvoer en deernee weer dicht. ……. Rije ze um zelluf kupot mit veel te 

grote trekkers en moet ie erstreet.  ……..  Dan trekke ze de verlichting eruit,  moar gooie de 

street weer dicht feurdat ze um moake. ……. Joa, en dan moet de street deernee weer ope 

feur ut snoer en ken ie opnieuw dicht. Zo eb je mooi weer een koppeltje een jeer lang an ut 

werruk u- ouwe.  

  

Bessie: Ut was me ut jeertje wel Koa.  

 

Bap: Utwas een bizounder jeer: ut  jeer van de  60 plus. 

 

Bessie: Gaartje en Janny de Loor 65 jeer an de oave. 

 

Bap: Oh die maase ewwe ok van die eeuwigste lekkere sappige  pruime, grote meloenen en 

…… (pauze) druive zounder pit! Moar de benoane binne ok nie verkeerd en de oarebeie ok 

nie te versmoade . 

 

Bessie:  (jaloers en doet wol weer rond handen bap)  Wet weet jij deer van, Koa? Jij ewwe 

nog nooits iets gezounds ukocht. 
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Bap: Ik koop oars wel groene stroom. Ik ew van ore zegge dat er volluk op Me-rukke u-

kloagt et over de bouw van de nuwe molens. 

 

Bessie: Weerom dat dan? 

 

Bap: Geluidsoverlast ! 

 

Bessie : Moar da’s nie zo roar or, want in Griekenland ewwe ze krisis en deer ewwe wij ier  

last van. Dus ut ken best dat wij op Me-rukke last ewe van die molens in de Nes. Dat legt 

toch een stuk dichterbai. 

 

Bap: Moar dat geluidoverlast zal toch wel meevallen, want ze bouwen er wet tusse.  

 

Bessie: Wet dan Koa? 

 

Bap: De Bennewerf. 

 

Bessie: Joa, dat is ok zo. Alles wordt van plastic ew ik u-oord, ken je zo mooi ofsoppe.  

 

Bap: En die 30 meter oogte oudt ok mooi de tocht van de oavedijk teuge. Komt gien zuggie 

meer langs, ken je mooi lei zitte. Zit je seumers zelfs op Mekuruf mooi in de luwte.  

 

Bessie: En een nuv restaurant er bij in de Loods, bij de chef. 

 

Bap: Wie is de chef? 

 

Bessie: Nou Jeroen, die was immers op televisi. T’is maar goed dat ze niet teveel u-fillemd 

ewwe bij um thuis, oars adde ze um misschien op-ugeve bij “Help mijn man is klusser”   

 

Bap:  Nag effe over die molens. Kloassie van de Centra en Klaas Boes ewwe een 

stroomkabeltje uh spit vanaf de Nes nee de Kes. 

 

Bessie ; Joa dat most van Janneke, ze moet veul weske. 

 

Bap: Oh ja. 

 

Bessie: lest et ze  zelfs  dur poes mit de bonte was mee uh droait.  

 

Bap : Weerom de bonte was? 

 

Bessie: Lappiespoes !, die ken nie in de witte 60 graden.  Dat voetbal werruk van Kelly dat 

moet wel op 60 graden:  nee trainen is ut ien en al prut.  

 

Bap: 65 jeer besteen en er uit zien as een beest nee een evend traine. Deerom vreegt SV 

Marken ok amoar om kunstgras. 

 

Bessie: De gemeente moet eerst moar wet doen an  kunstlicht.  
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Bap: De Minneweg was ok weer ut grote zwarte gat van Me-rukke.  

  

Bessie: As je nie uitkijke brak je al je botten en bienen. 

 

Bap: Ze wille uis volluk nie meer in de minneweg ewwe.  Wij moete nee Jan van Gent. 

(Bap legt wol weg en maakt aanstalten om te gaan lopen) 

  

Bessie: Joa, de deurstroom nee de uisies is een feit, want uis gemeente et de Europese 

drempel  weg u-gooit. (bessie gooit per ongeluk de bol wol weg)  Je magge dúr  nou ok 

weune as je een berrug geld ewwe. 

 

Bap; Ik ew u-oord dat as je een uisie hure, dan krijg je d’r een paraplu bai. 

 

Bessie: Jao dat is waor, T’s nag nie elegoar woaterdicht.  In ut trappu-uis is ut almoar nat. 

 

Bap:  Misschien kenne die laaf van “Eigen huis en tuin” de likkage oplosse . 

 

Bessie: Oh jij bedoele dat vreemde werruk dat op 23 november al karst an ut vieren was op 

Mekurruf bij ’t proatuis van de kapper. 

 

Bap: Was oars wel gezellig met al die kraampies en die werme wijn. 

 

Bessie: T’is toch gekke werruk. We ewwe sinterkloas nag moete teuve , want die kwam 

mooi an stappen an.  As die dat u-zien had, had ie u docht dat ie kains u worre was.  

 

Bap: Zo’n grote kerstboom begrijp ik ok nie. Roake we eindelijk verlost van een paar 

bomen op Me-rukke, komme ze van de televisie mit een boom van 18 meter lang en zette ze 

um op een plek weer nag nooit een boom et durve groeie. As ik mun plantebak buite zet, 

steet de plissie al feur de deur.   

 

Bessie: Ik vond ut wel gezellig, adde we toch nag een beetje Pink Ribble, moar dan buite. 

Over buite u- sproke , ik ew wet feur uis Maassie u-kocht. Oeft ze nie te wachte op een 

angplek buite, moar ken ze lekker binne blijve. Weer zouw ze feitelijk weze? Ik ew ellegoar 

niks van eur vernome. 

 

Bap: Zoveul overlast geve ze ok nie, or. 

 

Lucinda: (klopt onder boot) Bap  … Bap, mogen wij er weer uit. (Achter Lucinda komen 

meer jongeren aan en lopen van het podium af, Lucinda helpt zelf met het optillen van de 

boot) 

 

Bessie: He? Kaind weer kom jij vandoan? Er komt gien end an.. Luutje Neeltje kom es 

terug. (Bessie klopt op bankje zodat Lucinda daar gaat zitten) Wet dede jammekoar deer? 

 

Lucinda: Wij hebben vergaderd over de JOP, Bes. Wij zijn erg teleurgesteld in de hele 

negatieve houding over ons plan. We wilden gewoon alleen een vogelnestschommel, een 

pingpongtafel en een dug-out  bij het Trefpunt. 

 



 

7 

Bessie: En weerom mag die deer dan nie kome? (Bessie doet wol rond handen van Lucinda) 

 

Lucinda: Ze zijn bang dat wij auto’s stuk maken en overlast bezorgen. Maar Bessie, wij 

willen gewoon samen gezellig ook wat te doen hebben bij de oude kern. Bovendien is het 

toch ook leuk voor kinderen om daar te spelen als er recepties zijn in het Trefpunt? Hoe veel 

hangjongeren hebben we hier door de week? Ben pas rond vier uur thuis en daarna moet ik 

huiswerk maken. 

 

Bessie: Weerom zitte jullie dan ier? 

 

Lucinda: Er is nog geen JOP en het mocht van Bap. 

 

Bessie: Bap feind alles goed! 

 

Bap: En ew jij ze u-oort?  

 

Bessie: Nee. 

 

Bap: En ew jij overlast van ze at? 

 

Bessie: Nee. 

 

Bap: Wet is ut probleem dan ? En as ze overlast u-geve adde, adde we un voar en moer u-

belt! We wete weer ze weune. 

 

Bessie: Moar dan zalle dia laaw wel moete luistere en nie zege: dat doet mijn kaind nie. Wet 

bin je froo thuis. 

 

Lucinda: We hebben een nieuwe busmaatschappij. 

 

Bessie: Rijden die bussen gangker dan? 

 

Lucinda: Jazeker. We rijden nu geen extra rondje meer door Monnickendam. 

 

Bap: Deer is de eiland road van Munnickedam et elegoar nie mit iens. Ewwe een boze brief 

ustuurt nee iederien die ut moar wilde ore dat die “twee Merekers” die mit de Naco geen 

nou minder oeve te betaole. En dat 10.000 Munnickedammers nou de weg over moete steke. 

. 

Lucinda: En er gaat nu een rechtstreekse bus direct naar het Don Bosco. Zo lekker!  

 

Bap: En dat komt omdat de eigenoar van de bus een Mereker is: EB S 

.   

Bessie: Hummm? 

 

Bap: EB Schouten. IJ wil ut nie wete, moar ij et ut mooi u-regelt. Leet ze moar sjagerijne 

deer in dat Munnickedam. 
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Bessie: Nee, Koa. Jij  lulle moar wet. De bus is van’n Israëlische Moatschappij. (Bessie 

loopt naar rand podium en fluistert met haar hoofd wenkend naar Lucinda) Van eur voar, 

toch? Ij is van Kloas. 

 

Lucinda: Van wie het is is het. Ik kan mijn i-pod blijven gebruiken, want er is wifi in de bus. 

 

Bessie: Wifi? Zalle wij dat vanevend ok ete? Mit boerekool. 

 

Bap: Die komt toch nie bij Viterzo vandoan wel? Dat is gien Grienery, moar een wieterie. 

 

 Bessie: Joa, kind, nou moet ik je toch es wet vrege. Dat gedoe met die plantjes. 

. 

Lucinda:  (Lucinda gaat boos staan) Bessie, ik vind het heel erg vervelend dat als het over 

blowen of coke gaat, of iets anders negatiefs dat je dan  altijd maar kijkt naar de jeugd en 

insinueert dat ik overal maar bij ben.  Het was namelijk niet de jeugd die daar een 

wietplantage had, hoor.  

 

Bessie: Kaind hou je stil, ik ew al niks meer u-zaat. Ut zalle vast wel Volledammers weze. 

 

Lucinda: En daar zit ik op school voor diploma’s weet je! Daar word ik ook helemaal crazy 

van! En zaterdag vinden mijn vriendinnen en ik het leuk om elkaar gewoon te spreken op 

onze dijk of die dijk. 

 

Bap: In Volledam was ut oars zo errug dat ze bij de FC op ut ooftveld kunstgras et moete 

zaaie. Elluke moandag wazze de lijne op usnove. Ew je dat nie u-oort? 

 

Bessie: Echt woar? En wet bij uis an de oavedijk groeit, is dat van utzelfde spul? 

 

Lucinda: Nee, natuurlijk niet. Dat is toch gewoon te hoog onkruid dat Rijkswaterstaat is 

vergeten te weg te halen.   

 

 Bessie: Moar nou je ier toch binne, ik ew nag een pakkie feur jelaaw. 

 

Lucinda: Een pakje?  

 

Bessie: Een spannend speulpakket  feur je u-kocht en Sjaak et ut u-brogt  Ik ken ut wel effe 

feur je oale. 

 

Lucinda: Wat zit daar dan in, Bap? 

 

Bap: Ik denk van  mo-no-polie, bleesvoetbal, vlooienspel, hoedjewip, domineeen en 

skrebbel. 

 

Lucinda: Oh, woordfeut: Dat doe ik al op mijn i-phone, bap. Zo leuk. Doe ik met iedereen 

op Marken, de hele dag door. 

 

Bap: Et iederien deer dan tijd feur? Er moet toch ok u-werkt worre?  Zoas de trainers van ut 

Trefpunt, die moete toch bewege? 
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Lucinda: Nog maar kort, want 1 gaat naar Australie. Daar komt Selina voor terug. 

 

Bap: Oh, da’s leuk: un jonge maasie. Misschien most ik me ok moar opgeve.  

 

Lucinda: Spinnen met Selina, Bap? 

 

Bessie:  Jij nee de fitness? Nou ze ziet je nie steen oor. En ik zou moar oppasse mit de 

lopende baand, want de feurzitter van het mannenkoor kon um toch ok nie bij ouwe ….. en 

toen: Klap! Je zou van alles breke!  

 

Lucinda: Bessie, wat is dat een groot pak zeg.  

 

Bap: Oal is ope, dan kenne we metien kijke. 

 

Bessie: Wet is dit nou? Oh kijk nou wet schattig: gordijntjes feur de poppenkast en twee 

knikkerpotjes. 

 

Lucinda: Draai hem eens om. 

 

Bessie: Wet ewwe ze nag meer feur moois? O klikklak balletjes. En punniken, makramee. 

Mooi pluchwerk. Moar ganzebord zie ik nie. At je mooi kenne doen mit Terlouw. 

 

Bap: Die ken gien gans meer zien nee die brief in ‘t Streekblad. 

 

Bessie: Geef me die bon er is. ’t Zal toch nie veur buurvrouw Lowwerig weze? Nee, ’t is 

feur mijn. Ier steet ut: Speulset, Bessie en Bap, Me-rukke. 

 

Bap: Oh, kijk nou …….. de speulset van bladzijde 139 …… van de Termeulenpost. Oh, 

happy day. En ik at um er al uit uscheurt. (Snuif/ Snuif). 

 

Bessie: Dit moet terug ! Moeten jelaaw nag op wintersport? Ruil ik um om feur wolle 

oundergoed. 

 

Lucinda: Nee, vorig jaar te weinig sneeuw en nu zitten ze weer vast in de sneeuw. Maar van 

de zomer ga ik naar Mallorca. 

 

Bap: Nee dat All-in hotel mit ok koolmonoxide gif erbai. 

 

Lucinda: Van papa mag ik niet, die is bang dat het nog een keer gaat gebeuren, maar Jeff, 

Thijs, Mark, en Michiel weten heus wel waar ik niet naar toe moet. Daarbij, Marken kan net 

zo gevaarlijk zijn. 

 

Bessie: Hoe dat? 

 

Lucinda: Van de zomer ….. 

 

Bap: Wat was er dan ? 
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Lucinda:  Op de …… Haven, de Visscher in de brand.  

 

Bap: Vlam in de pan. 

 

Bessie: Oh, dat anubraand kroketje. 

 

Lucinda: Brandweer moest er aan te pas komen.  

 

Bap: Was dat ook nie bij ut opzitte? 

 

Lucinda: Jazeker, de jongeren van de Brandweer hadden een container in brand gezet om te 

laten zien wat het verschil in brand is tussen geïmpregneerde en niet geïmpregneerde 

spullen. Dat was heftig.  

 

Bap: Brandweerjonkies op ‘t parkeerterrein van ut voetbalveld? 

 

Bessie: Dat ken er ok makkelijk, want ut is er nie drok. Ze ewwe immers last van leegloop.   

  

Lucinda: Maar nu moet ik gaan. 

 

Bessie: Weerom moet je nou al weer weg? Je ewwe nag gieniens tijd ad feur een Maria 

koakie. Geh zitte. 

 

Lucinda: Bessie, ik moet bloggen met Britt. 

 

Bap: Oh. 

 

Lucinda: Ons Marker zeilmeisje. 

 

Bessie: Van wie is dat er ientje? 

 

Bap: Die zit bij jou op de spuiterij! 

 

Bessie: O, tuurlijk. Van uis Sijmon. 

 

Bap: As ut nie goed geet, et ie al uzaat, rukt ie selluf uit mit de Gerrit Verkoade. 

 

Bessie: Of er moer sjartert een vliegtuig een DC 4711 van de KLMN. 

 

Lucinda: Ik zit met haar of Facebook. Ze heeft kerst gevierd op de Antillen. 

 

Bessie: Oh, dat kaind. Moet ze nie nee school dan ? 

 

Lucinda: Krijgt ze op de boot. Wij hadden nu werkoverleg  onder de boot, maar had heel 

graag met haar meegegaan op die boot. 

 

Bessie: Deer et ze toch feur moete spoare. Oe zit dat eigenluk mit dat plastic? 
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Lucinda: Wordt tot juni ingezameld en niet door mij. Gooi maar weg. Doei Bes, doei Bap. 

(Lucinda geeft wol terug en gaat af) 

 

Bessie: Gooi ut moar geweun in de groencontainer. Niks zegge oor. Niks zegge. 

 

Bap: Plastic in de groencontainer en gien controle meer van de Eilandroad, want die geet er 

mit uitscheie. 

  

Bessie: Dat zou doodzounde weze. 

 

Bap: Beter ien Eilandroad in ut Trefpunt, dan vijf roadsliede in Munnickedam. 

 

Bessie:  De Eilandroad ken nie meer weg oor, want dan ewwe niks meer om over te proate. 

Dan oudt ut feur uis ok op. ’t Is toch wet alle bronnen van inspiratie worre uis ontnome.  

 

( Bap gaat weer bij bessie op het bankje zitten) 

 

Bessie: Koa wet denk je, ik bin er dood mit an, moar was ik ok nomineert.  

 

Bap: Er wazze er zeker nie genog om nomineert te worre, want as wijve nou ok al vent van 

ut jeer kenne worre.  …………   Ut was een bizounder jeer en dat was ut.  

 

(Doek dicht) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


