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Bap en Bessie 2012 
(Jaap Boes, Klaas Commandeur, Adinda Dorland en Elbert Stoker) 

(Bessie en Bap komen op. We zien de bushalte van de Parkeerplaats). 

Bap: Wet zouw Peet Lov umoakt ewwe?  

 

Bessie: Ik oop toch nie op snert. ’t Is eerlijk, moar ik wor er zo gassig van. Bedroefd. 

 

Bap: En dan duurt zo’n ritje terug van Swoansborg eeeerugh lang. (Kijkt Bessie aan en 

wappert met zijn handen langs zijn neus). 

 

Bessie: Zeg, Koa……. Wie ewwe er feiteluk un lintje at dit jeer? (Kijkt parmantig op zich 

heen). 

 

Bap: Martin Visser… 

 

Bessie: De broer van Cor? Weer feur dat? 

 

Bap: Allerlei verenigingen en ei loopt al dertig jeer mit Vislust te engele mit een lintje nee 

een lintje, en nouw ewwe ze um er moar ien feur  zun gevis u-geve. 

 

Bessie:  Da’s  ’n alve Me-rekkur. Ik ew ut over die ier nag wel weune.  

 

Bap: Kloas Uituisie, Dirruk de Woart, Kloas van de Smid, allegoar van de brandweer. 

 

Bessie: Kaik, en wie denk je dat die lintjes u-regelt et? Ik ew de deur plat uh lope op ut 

gemeentehuis. Ut et me wet een strippekaarte u-kust.  

 

Bap: Ik ew oort dat ze nou uh stopt binne. As ze allegoar stoppen as ze een lintje at ewwe dan 

ouwe we gien brandweer meer over. 

 

Bessie: Precies. Moar de papierbox is nou dicht op zundag en zoaterdagevend. In de fik 

steken ken allien nag deur de weeks. Dat scheelt gelukkig weer feur uis. Moarre, wazze er nag 

wijve mit een lintje? 

 

Bap: Oaltje Zeeman… 

 

Bessie: Oh, et die nou eindelijk een lintje feur de Imava, collecteren, kerkwerk , ziekenbezoek 

en zo ……..  en eur moldaviers. Dat doet ze al sinds mense-eugenis. Deer bin je toch nag 

vrouw van ut jeer feur u-worre, toch Oal? 

 

Bap: Ze collecteert wel feur veul goeie doele, moar of dat er nou ook nag ien van was….. 

O… o…..Ze  most moar’s geen collectere feur de foebal. 

 

Bessie: Wet dan Koa? 

 

Bap:  Die misse ut goede doel amoar. Lest nag 8-1! Moar altijd blijve lagge.  
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Bessie: Weet je wie ze er nie in leet? George van Carla! Die oale we terug van dat blauwe 

voetbalveld in Engeland. 

 

Bap: Weet je oe dat gras zo blauw kwam? 

 

Bessie: Nou? 

 

Bap: Zoad van un blauw spar! 

 

Bessie: Jij lulle moar wet. Ze adde Kelly ok nie moete verkope an Telsell in IJmauwe.  

 

Bap: Die maa-sies doen ut allegoar errug goed. Die worre wel kampioen. 

 

Bessie: Kenne we die nie in ut aarte opstelle? Wort ut misschien nag wet. 

 

Bap: En ze ruike.. (inhaleert blijmoedig) … nee roosies. 

 

Bessie: Rexona, want deer binne un trainingspakke van u-moakt.  

 

Bap: Dan was ut trainingspak van Oarie Boosma deer zeker ok van u-maokt? Want jij en de 

maa-se wasse nie bij um weg te sleen. 

 

Bessie: Deer kon ik niks an doen, Koa: IJ at Ox ounder de oksels en gien bosse eer, zoas jij. 

Deer was ik nie teuge bestand. Ei is mooi opudroogt 

 

Bap: Ei weunt op de vestewal, moar betekent dat ok dat ie van de oare kant is? 

 

Bessie: Weer ie weunt, weunt ie, moar en ik ew zo gnap mit um steen proatte. 

 

Bap: Oh, noem je dat proatte? Je stond op die zundag harder te soppe dan bij de Schuimparty 

feur ouwere in de Zonnewijzer. 

 

Bessie: Koa, ik kwam feitelijk  feur z’n voar! Die proat zo mooi stichtelijk, moar Oarie at 

zukke mooie stichtelijke ploatjes op z’n errumen. Ut binne geweun preke van ploatjes. 

 

Bap: Dat inspireerde jou om er ok ien te wille? 

 

Bessie: Ik ew um om un antekening u-vreegt en die ew ik u-krege. Op een plek weer ij al in 

gien jeere meer uweest is. 

 

Bap: Ounder eur baaw. Op d’r teezakkie. 

 

Bessie: Ik wil deer trouwens wel wet an lete doen; at dat bij ut toneel van Sneeuwwitje u-zien 

dat dat kon, moar wel kaant feur kaant. Ken dat Douwe? Moar wet ik zegge wil Koa, uis tee is 

op. Ik zal meu-rige effe nuve losse tee oale bij de Centra. 

 

Bap: Ik oorde dat  Janneke, Jannetje en Oali ok alweer 30 en viertig jeer bij de Deen binne. 

Bessie: Joa zeker, want ut was al Deen in de Centra.  Viertig jeer uh-leju, ew ik  nag zoake 

udeen mit Oali. Wij, Oalie en ik, stonde an de wieg van de Mellot Bent.  

 

Bap: Katatakatatatam. 
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Bessie: Echte trommels wazze feuls te duur dus et Oalie toen OMO tonne u-regelt. Is ut nie 

Oallie? Deer binne er wet u-sneuvelt, moar Oalie bleef de boel anvulle.  

 

Bap:  Jammekoar age Oalie B. 

   

Bessie: Viertig jeer terug…..1972. Dat was een errrugh drok jeer. 

 

Bap: Wijve mit un trommel; vende allien tuis, dus die moar nee ut mannekoor en feur ut 

zinge de ke-ruk in. 

 

Bessie: Joa, er kwam un grote splitsing.  

 

Bap: Scheiding der volkere. En de jonkies van pure armoe nee de Zonnewijzer.  

 

Bessie: Wet moste ze oars? Gien tuiskome meer. En toen nam ut kaa-retal drastisch of: moer 

op de Mellot Bent, foar op ut Mannekoar en zelf troag zoad deur de drank. (Maakt 

handgebaar van drinken). Deer is de peuter van leeg u-lope. 

En dit jeer allegoar  40-jeer besteen en een feest viere. 

 

Bap: Street bezope van de jutter. 

 

Bessie:  Op u-jut deur Jutter, want je leet je deur jutter nie op je Joakop zitten, he? 

(Hihihihihi.) 

 

Bap: Ja, de Koarsies dede mekoars koarsies uit.  

Deer adde er meerdere last van: deer wasse ok korte lontjes bij de kassa van Deen!  

“Nouw! …. wasse Kobus en ik al an de beurt?” 

 

Bessie: Sap overal. En dat is zo goed bevalle; op die plek ewwe ze nou de 

perssinaasappelenmotor neer u-zet. Mag je het zelf persse, en ew je die troep nie meer op de 

ground as je dur maor wel een fles ounder zet. 

 

Bap: Die oare Sap was ok op Mereke. Die kwam de stekker uit de ground van de 

Bennewerruf trekke: …… nie groen genog. 

 

Bessie: Volgens mij at ze de stekker van Mu-kurruf te pakke. Deer deed de verlichting ut ut 

ganse  jeer nie. 

 

Dynamisch Reis Informatie Systeem: Hier volgt een mededeling van het Dynamisch Reis 

Informatie Systeem. De bus naar Swaensborgh is wat later ! Herhaal: de bus naar 

Swaensborgh is wat later! 

 

Bessie: Wet was dat?  

 

Bap: De chauffeur is zeker de weg kwijt; ij is nag ammoar an ut zo-ke nee ut rechte pad deur 

Munnickedam. 

 

Bessie: Moat, ij droait roundjes. Eerst mit de klok mee en dan weer nie. En die 

Munnikkendammers maor vlaggen.  

 

Bap: Weer adde we ut over? 
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Bessie: Viertig jeer jubileum. 1972.  

 

Bap: O, o…… 40 jeer. Ut is in de ke-ruk en ut begint mit un t. 

 

Bessie: Teycheler 

 

Bab: ‘T urregel’  ……. Ut angt ounder de dominee zn buik en ut begint mit n l. 

 

Bessie: Koa, gedroag je! 

 

Bap: Zun loossie (bap wijst op zijn horloge). 

 

Bessie: Bin je nou kloar mit die onzin Koa? Dat urregel weet ok wet, eerst boven de kansel en 

toen toch moar weer op de kraak!   

 

Bap: Joa, de leste pijp zat nag gieniens fest, of ut kon weer an de oare kaant. 

 

(Kees Stet komt neuriënd op). 

 

Bessie: Die ken ik nie tuisbringe. Is dat weer een vreemde Merrekur? 

 

Bap: Ei neuriet wel mooi. 

 

Bessie: Dan zal ut die Daniel Versteeg weze van Roze Werruf. 

 

Bap: Wie?  

 

Bessie: Sing en song schrijver. Luister is effe, oor is ier: Wet loop jij ier te scharnouwe? 

 

Kees Stet: Ik bin chauffeur vanzelluf. 

 

Bap: Van die Inglise car on the Street? Feur de Reet House? 

 

Bessie: Die auto steet ur prachtig, bij die op u-knapte uize op de street! 

 

Bap: Ja, en nouw ouwe ze een wedstrijd op Mu-kurruf: wie ut langste leeg blijft.  

 

Bessie: Zimmertje blijft amoar frei. Van wie bin jij er ientje? 

 

Kees Stet: Ik bin de chauffeur van dat wijvie uit Drechterland vanzelluf. Luzette iet ze. Ze at 

Mereke rondstruint en nou docht ik bij m’n age, dat most ik ok moar es doen. 

 

Bessie: Da’s woar ok: ze stond ponteficoal feur op in de kraant mit twee Me-rukkers. Ik kon 

ze nie thuisbringe, … jammekoar wel? ………. Jij wel, Jan Schild? 

 

Bap: Zounde dat die oare echte Me-rukker nie kon, want die weunt nou mit Pino in Friesland. 

  
Bessie: IJ out Marke mooi, deer. Moar wet doe jij ier? 

 

Kees Stet: Nou ik bin m’n auto kwaet, ellegoar. Ik bin overal weest, moar ij steet nerreguns. 

 

Bessie: Dat ken ik mu feurstelle. Ut verandert hier elke week mit ut parkeerterrein.  
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Bap: Eerst ut Zereider pat dat zo lang, ounnodig lang ope elege at. 

 

Bessie: Dat was vanwege de strenge vorst, Koa. Ze moste nie allien stiene akke, moar ok ut 

saand.  

 

Bap: Wil je wel gelove dat ik soms ok niet meer weet oe ik tuis moet komme! 

 

Bessie: Dat et niks te moake mit ut ope-legge van de weg, Koa! Dat weet jij net zo goed as ik! 

 

Bap: Dat iene jonkie bij de biljart? 

 

Kees Stet: (heeft autosleutel uit zijn hand laten vallen) Verrek, nou bin ik m’n sleutel ok nag 

kwaet. Ik at um net nag in m’n aand. Weer mag nou die verdraaide sleutel weze mense ?  

 

Bessie: Hew  je dat trouwens oort over Katwou? Dur zat spul in het riool wet er feitelijk nie 

in oort. 

 

Bap: Dat ken nooit van mijn u-weest ewwe, want mijn strount wordt bij Vlook feur u-moale.  

 

Bessie: (Vraagt aan Kees Stet)  Moar wet ik zegge wou, is dat nag wet? Dat nueve wijvie op 

ut Roatuis? 

 

Bap: Ut is een gnappe maat. 

 

Bessie: (Bessie richt zich boos tot Bap) Wet weet jij deer nou van? 

 

Bap: Mijn oge zitte nie in mun zak. 

 

Kees Stet: Nou, ut is un gnap wijvie, mit verstand van waterschappe ok.  

 

Bessie: Van de waterschappe van de Zuiderzee zal ze wel verstaand ewwe, moar ze ken beter 

proatte, dan zinge. Ewwe jammekoar ut u-oort? Misschien ken ze bij Markantat een project 

geen doen. 

 

Bap: Jij kenne ut geweun nie zette dat zij nauw burgemeester is.  

 

Kees Stet: Kijk nou es, deer laet ie, nou ew ik er al die tijd overheen keke. Denk dat ik moar 

es gaen oor, want as dat wijvie me straks ziet, dan denkt ze wet doet die ier?  Mense ik gaen 

or, gedag or. 

 

(Kees Stet af). 

 

Bessie: 54 kandidoate: 52 vende en twee wijve. Wie denkt je dat zich nach meer kandidoat u-

steld at? 

 

Bap: Jij! 

 

Bessie: Precies! En wie et er nie ien, moar twee lintjes? 

 

Bap: Jij! 

 



 

6 

Bessie: Precies! En wie weet nou ut meeste van eel Merruke en omstreke? 

 

Bap: Jij! Moar wie werd ut nie? Jij! 

 

Bessie: Precies. En dat is allegoar deur JOUW toedoen, KOA! 

 

Bap: Mijn toedoen? 

 

Bessie: As jij de man nie zo art at anupakt feurig jeer, was ik nie passeert en jij nou First 

Ladie van Waterland! 

 

Bap: Nou ew ik ut u-deen! Dus jij denkt dat Rem-Kes, rem-bes u-worre is? 

 

Bessie: Precies! Burgermeesterschap zo deur mun neus u-boort. Deur jouw, KOA!  

Ik bedoel moar weer….. Alles moet immer van buite komme; nooit age volluk. Altijd moete 

er vreemde worre u-oald.  

Kijk …………….. en komen er nag 6 ka-re mit een stappertje van 2 bij, dan binne ze ier 

nutuurluk altijd welkom. Oeft Jenny nie meer mit ut bestuur de peuterschool te redde.  

Moar … niks or. Uisies blijve geweun leeg: Ze fainde uis te Christelijk. 

 

Bap: En nag moar 1 keer kerruk, …… en nie vol! 

(Stilte)….. 

 

Bessie: As ze mij toch u-nome adde… 

 

Bap: Wet dan?  

 

Bessie: Dan at ik de bouwweg lete bestrete deur Dikkie van de Toren en at ik een busalte uh- 

maokt bij de Patmos kerruk. 

 

Bap: Natuur! Natuur! De natuur roopt. Teuf jij de bus as ie an komt? 

 

Bessie: Doe je dat dan nie in sloot, want ik ew net m’n hande of van ut riool in Katwou. Dat 

ew ik moete schrowwe. Ze dochte dat ut  wittigut uit Volledam was, moar  ut was mun VIM; 

deer at ik nag een poar busse van steen.  

Moar as Ik burgermoeder was, zou ik ut ier ok zuivere: al die inbroake!  

 

Bap: Mysteries op Me-rukke. 

 

Bessie: Die dieve dochte zeker dat er allegoar gouwe plakke bij Carla lagge, moar dat wasse 

geweun borsploate op de weegschoal. 

 

Bap: En die wisseltruc van ut Parkeerok. Je binne net bezig mit je aarte kaartje, feinde ze de 

toeristebelasting te oog, pakke ze un age wisselgeld en raie langs de verkeerde kaant van de 

weg terug nee Engeland. 

 

Bessie: As burgerooft at ik de Bukdijk deur u-trokke nee Volledam mit een breg; adde we tijd 

om feur dat dieve-werruk de breg op te oale. Konde de boeiertjes  geweun deur blijve voare. 

Die anlegsteiger adde we ier dan ok nie nodig at. Kon de Rijn Loveboat geweun ronke an de 

Bukdijk. Alleman op de oave geweun ‘s nags rustig sleepe en overdag mooi over ut dijkie 

kijke.  
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Bap: En de oare dijk at ik nee de Nes deur u-stoke en de breg op-u oalt in Munnickedam. 

Konde ze lekker un age rondje blijve raaje. 

 

Bessie: As IK toch burgermeesteres was, dan at ik Me-rruke gien gratis ijsie u-geve, die harde 

stukkies gingen tusse mun gebit zitten en Koa zun rechte gebit laat nag bij Gorter: an tweeë u-

kaaft ……   

 

Bap: Ut was an Gorter. 

 

Bessie: ……  moar iederien at dan un ton u-krege, net as Cor en Suus.  

 

Bap: Al die lote die ie vroeger zelf nie verkocht et, ….. die et ie achter u-ouwe. En nou at ie 

kien! Dan win je altijd wel us wet! 

 

Bessie: Oh…. Nou proat ik mun mound feurbaai. Zalle jammekoar ut nie deur vertelle: ’t is 

ge-eim. Blijft ounder uis. 

 

(Lucinda komt met de fiets en een stapel pizzadozen in haar hand voorbij gereden). 

 

Bessie: Is dat Luutje Neeltje? Dat is Luutje Neeltje. Luutje Neeltje, Luutje Neeltje, kom er is 

effe ier. 

Lucinda: Het is Lucinda, Bessie! Lucinda! 

 

Bessie: As je moar wete dat je nee mijn vernoemd binne. Moar wet ik zegge zou, weer geen 

jij een? 

 

Lucinda: Naar de box.  

 

Bap: Die doze nee de papierbox bringe? Dat ken nie, die is dicht op zoaterdag ! 

 

Lucinda: Nee, dat zijn Bertus z’n pizza’s. Hij heeft een ophaalpunt voor quattro formaggo 

con funghi. 

 

Bap: Is dat ut zelfde oploatpunt as feur je roloator? 

 

Bessie: Nou is ie 50 u-worre en weet nie allieen weer ie de musterd moet oale, moar ok  

kerstbome. 

 

Bap: Verandering van spijs ... Effe wet oars! Deerom is Enk ook u-wisselt van 

feurzitterschap. Eerst appe in’t gras, moar dat plastic wet ie zo groag wou, valt nie te beappe. 

Vandeer koffie mit stroopwoafeltjes bij de Eilandroad. 

 

Bessie: En deer wor je niet dik; zo groot as zulvere doalders wasse die koekies en nerregus 

kenne zitte en moar loape en moar moete praote en bestemmingsplannen schrijve. Ik was 

bekof.   

 

Bap: Moar weerom zoveul? 

 

Lucinda: Wij hebben vanavond Marken got talent in de box. 

 

Bessie: Oh, en wie kome er zoal? 
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Lucinda: Agnita, the Marker voice komt zingen, en Sander Dorland is er. 

 

Bessie: Zingt die ok nummertjes mee? 

 

Lucinda: Nee, hij zwemt 6 nummertjes: op de Nationale jeugdkampioenschappen. Van 

Nederland, dus.  

 

Bap: Kaind, kaind. We ewwe wet un sporttalent op zo’n klaan plekkie, he? Kelly, George, 

Sander, Sijmen van Kees en Trijntje. Komt de ele school ok nee de box? 

 

Bessie: De school? Wet ewwe die dan u-deen feur sport? 

 

Bap: Wereldrecord touwtjespringe. Ze binne  tweede u-worre.  

 

Bessie: Wij binne voor de derde keer op rai Wereldkampioen van de Muus Tromp Bokaal. 

Nauw magge we de beker ouwe. 

Bap: Moar bekers blusse gien braand, brandweermanne en vrouwe wel. 

 

Lucinda: En Corina komt voorlezen uit eigen werk. 

 

Bap: Dat fain je vast Werelds, as ik ut zo oor. 

 

Lucinda: Oh, het lijkt me prachtig om al die landen ook te zien! 

 

Bessie: As je deer dan moar nie blijve, want dat leidt tot leegloop op Me-rukke.  

 

Bap: Faar reizen leidt tot vergrijze. 

 

Bessie: Wet lul jij nou, Koa? 

 

Bap: Kijk nee de uize. Kijk oefeul er nag nie wegbinne…..Wille ze van 1 winkel van Kes ok 

9 appartemente moake: steen er nag meer leeg.  

 

Bessie: Bij uis oeve ze in ieder geval nie in een Jan van Gent en Loos container; wij  ewwe 

echte uize. Moar wet ik zegge zou, et Jan van Gent en Loos jammekoar joggingpakke nou al 

u-brocht? 

 

Lucinda: Je bedoelt het trainingstenue van de A1? 

 

Bessie: Dat ken.. 

 

Lucinda: Die waren maanden geleden bij HBOK gebracht. 

 

Bap: HBOK: ….. Het Binne Ok Klungels, ……. Het Blijft Ok Klote dat ze die doos nie deur 

u-stuurt ewwe. 

 

Bessie: (Hihihihi). Vroeger was alles geweun beter: Et Piet de Kurk ooit ien pakkie nie op tijd 

u-brocht? “Rechtstreeks !” vanof de boot in je uis, en nooit te loat.  

 

Bap: En ij at gien Tomtom nodig, moar kon alles geweun fainde. 

 

Lucinda: Bessie, ik moet gaan, anders zijn de pizza’s straks afgekoeld. Doei Bes, doei Bap.  
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Bessie: Maat, geeh, moar gank. Zeg Koa, weet je wie nag meer most ofkoele? 

 

Bap: Nouw? 

 

Bessie: Joap van Eefie van de Tore. 

 

Bap: Weerom? 

 

Bessie: Eibel langs de lijn. 

 

Bap:  “Ik bin nie blij mit um”. Wie denk je dat er floot? 

 

Dynamisch Reis en Informatie Systeem: Attentie, attentie. Hier volgt een mededeling. Wilt 

u uitkijken naar een bus. Hij is te herkennen aan zijn rode kleur en de initialen EBS. Hij is 

voor het laatst gesignaleerd ter hoogte van de Pierenbaan.  

 

Bap: Oh got, een EBS alert! Elke Bus Sook! 

 

Bessie: At effe aan Luutje Neeltje moete vrege feur dur telefoon. At ik Michael van Angela 

kenne belle. Die et altijd twee bussies achter um an, ew ik u-oort. 

 

Bap: Et Luutje Neeltje nie nag een makkertje mit een rijbewijs? 

 

Bessie: Dan bin je vliegens, want as je mit 150 deur een tunnel ken, is Munnikedam neest de 

deur. 

 

Bap: Oarus, die moste we moar vrege: as je ‘m bij de windmolens met 380 oploadde in ploas 

van 220 geet ie as een speer mit  156 over de deurgetrokke streep. 

 

Bessie: Koa, we passe toch nie mit z’n drieë op zijn scootmobiel! Ken er nieman oars? 

 

Bap: Rosanne, moste we moar nie vrege, die rijdt nie vaarder dan de boerderij van Pronk. 

Dat schiet nie op. 

 

Bessie: En Annabel Remmers  remt pas as ze boven sloot hangt. …… Ik ew ut koud: ut voelt 

as een  ijsredding, moar dan zounder pak. Of tijdens die reddingsactie mit die kanoërs. 

 

Bap: Oh, die vende die nee de Elfstedentocht wilde kanoën. Was jij deer ok bij? 

 

Bessie: Joa zeker……. Er was een vreemde Me-rukker bij die ik ew moete redde. Oars was er 

weer een uisie vrij u-kome. 

 

Bap: O ja? Wie? 

 

Bessie:  Berend. 

 

Bap: Berend Botje? 

 

Bessie: Nee!! Berend die vent van Witte-Werruf die zijn uis op-udroait et. Je kenne toch ok 

geweun donnateur worre van de KNRM, deer oef je nie eerst feur ut woater op bij min 10.  
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Bap: Ik waoi nou oars ok uit mun verschoning. As die zonnepannele nou al op ut dak van ut 

Trefpunt u-lege adde, was ik deer nou effe ounder geen steen.   

 

Bessie: Zalle we dan moar effe langs bij Kloas en Lijsie of Gaartje en Dirk. Die binne in 

utzelfde jeer u-trouwt as uis. 

 

Bap: Ok bij de stal van de Teeruisies? 

 

Bessie: Jij weet donders goed dat Ut Paard van Merruke deer nie steet, Koa. Feur me uit. 

 

Bap: Op nee de boerejongus. 

 

 


