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Bap en Bessie 2013  

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

Bessie: Zo we zelle de parasol moar opzette vein je nie 
 
Bap: joa, doe dat moar, de zon lijkt wel te pikke. 
 
Bessie: Wie ewwe er nou feitelijk een lintje at dit jeer? 
 
Bap: Nou, dat is nag wel een beetje roar egeen dit jeer. 
 
Bessie: Wet dan? 
 
Bap: Nou! Veurig jeer adde zoveul laaf een lintje uh kregen en nou wazze ze op! 
 
Bessie: Dat is toch wet. Moar wet ik zegge wou, ik ew ur mit Konninginnedag ientje uh vonde op 
street. 
 
Bap:  joa? En van wie was tie? 
 
Bessie: Nou, most vast van een vreemde weze, want er stond zo een roare noam op. 
 
Bap : Wie stond erop dan? 
 
Bessie: Jee Mantjedraai. 
 
Bap: Ut was oars wel de leste Konninginnedag. 
 
Bessie: Joa, we ewwe nou willem IV. 
 
Bap: Dat mag je nie zegge, hij wil ut nie ewwe. Willem IV steet bij Terlouw op stal neest Neeltje 
23. Uis koning Alex laat neest Maxima, …….  wet een mazzelventje. 
 
Bessie: Jij magge oars ok nie klage! !,je legge neest mij, deer binne een berrug vende jeloers op. 
Moar over koninginnedag uh sproke. Ik zag dat Gaartje en Luutje Bakkertje op de tilivisie wazze 
en dat ze mooi nee de kroning zatte te kijken. 
 
Bap: Dat was un mooi stukkie over ut Merekergoed en omstreke. 
 
Bessie: Ik ew ur nag wel een beetje de kift in or. Veurig jeer bin ik gien buregemeester eworre, 
Jan Schild et teuge mij mit gien woord erept over ut book dat ie an ut schrijven is over de 
watersnood en nou bin ik ok alweer nie evreegd om op de tilivisie over Merekergoed te proate. 
Wij adde deer toch ok kenne zitte? En as ze nou allien moar gnappe mense woue, dan adde ze 
jou toch geweun nie efilmt. 
Nou joa tis nie aars. Pak jij de borde d'r is. 
 
(Bap komt aan met enkele verkeersborden) 
 
Bessie: Wet moet je deer nou weer mit? ……. ik moet de etens borde ewwe! 
 
Bap: Ik zag ze lege en docht dat je deze moste. 
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Bessie: Nou ik ze toch ew, maasse wie et ur un verkeersdiploma? Wet betekent dit bord? (steekt 
bord omhoog) Juist, dat je d'r nie in magge mit de auto, ok nie mit een fiets of wet dan ok. Kijk Kao 
een krawwoagen mag wel. Moar wet doen al die vreemde? …… Deurrije!!, ut maakt van de 
auto’s binne Mereke. 
 
En weet jelaaw wet dit veur un bord is? (Bessie steekt een ander inrijverbodsbord omhoog) 
 
Bap: Soepbord. 
 
Bessie: Jij binne keins. Dit is un bord dat je d'r egel al nie in magge, zelfs ok nie as je van de oare 
kant komme. Moar begrijpe ze dat? Nee, ze rije geweun deur. Ze mosten die borden moar 
vertale in ut buitenlands, veinde jullie ok nie. 
 
Bap: moar volgens mij begrijpe die laaw van ut roathuis ut ok nie meer. 
 
Bessie: Weerom nie? 
 
Bap: Nou, as je Mereke binne komme steet ur een bord dat je Mereke uit gene …….. en as je 
Merreke uit gene steet ur een bord dat je merreke in komme. Dat noeme ze kom borden, snap 
je!! 
 
Bessie: Je ewwe gelijk ze snappen ut zelf ok nie meer dus hadde ze dr moar een esemmerzak 
overheen uh plakt. Ik ew ut mit m’n age ogen ezien dat Jan en Dirk deer mit bezig wazze. 
 
Bap: Blijf moar weg borde at beter eweest. (springt naar zijkant toneel met het inrijverbodsbord in zijn 
handen) 0, o, o joe mag nie doorrijde ! Joe ef toe zet um op ut parkeertrein. No, no, no turn 
urount en go trug. 
 
(Bap komt terug) D'r wou ur weer ientje deur rije. 
 
Bessie: Dr stene ok veul ste veul borden. 
 
Bap: Veur elke boom die ze uh kapt ewwe, ewwe ze een bord terug uh plaast. 
 
Bessie: Stonde dr zoveul bomen dan. 
 
Bap: Ze ewe oars wel fruitbome eplant bij ut parkeertrein. Ik ew metien een kleem elaat op de 
eerste peer die d'r an komt. 
 
Bessie: Dat gee jij nie meer mee maoken, de eerste 10 jeer groeit ur gien peer an. 
 
Bap: Toch doet de gemeente ok wel goeie dingen. Neem nou de paaltjes die ze hewwe neer uh 
zet bij de Wilhelminabreg. 
 
Bessie: Joa, je ewwe nou drie kanse om ur ientje plat te rije. 
 
Bap: Oe komme we eigenlijk aan deze gnappe tafels en stoelen?  
 
Bessie: Dit terras is uschonke deur Patrick Kools van Toers en Tikkits. 
 
Bap: Zat die nie in de road? 
 
Bessie: Dat zou zo moar kenne, want volgens mijn ken je nou ok kombi kaarte veur bezoekers 
krijge op ut roathuis. Dan ken je parkere, un uluft kope en un koppie koffie oale op ut terras van 
de klompenmaker. 
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Bap: Moar deer is toch ugel gien terras? 
 
Bessie: Maar wet ur nie is ken ur wel komme. Patrick is drok bezig mit een vergunning want 
Toers en Tikkits wil alles in age hand. 
 
Bap: Nou die man is volgens mijn wel un zoakemannetje, IJ ziet overal geld in. Ok in de prut van 
Aris, ……… 300% over de kop. IJ doacht zeker dat ut goudappeljes wazze an de bome. Moar ut 
wazze geweun gedroogde appeltjes. 
 
Bessie: Aris et nou moar adoptie plantebakke enome veur Terres des Pommes ... Aris 
Zounder Grenzen. 
 
Bessie: Tooeet, Tooeet, Oooo, ij komt d'r an! Opschiete de Cruise boot komt ur an. Pak alle 
spuIIe! 
 
(Bessie en Bap pakken spulletjes om uit te stallen, Bessie heeft tot tasjes vermaakte onderbroeken in haar handen 
en begint ze aan de parasol te hangen) 
 
Bap: Nee, dat nie or. Dat is nag van Noam eweest en dat geet nie weg. 
 
Bessie: Maar dat verkoopt goed, Lijsie et dat nag nie. 
 
Bap: Ut was toch Lijsies Eering? Is ut dan gien viswinkel? 
 
Bessie: Natuurlijk nie. Ounder welleke stien ew jij eleege? Azze we meer dan eur wille verkope 
dan moet dat geweun d'r baai. 
 
Bap: Laat dat cruiseding nou al in de plompstiene? Ik oop maar dat al dat volluk d'r op blijft want 
as ik ut moet geloven binne ut gien genappe jonge maasse, moar allien moar oud ang en sluit 
werek. 
 
Bessie: Wet moet jij nou nee een oar doen te kaiken Jij ewwe mijn toch. 
 
Bap: Deerom juist. 
 
Bessie: Das gemien van je. Ik ew trouwens vernome dat de gemeente van plan is iedere mereker 
een extra fietsbel te geve. 
 
Bap; Weerom? 
 
Bessie; Veur ut geval dat dat oud hang en sluit werruk wel de wal op geet, ze binne immers zo 
doof as een stien. Maar wet ik zeggen wil, we binne dit jeer 60 jeer etrouwd, al lijke ut er mit jou 
wel 70. 
 
Bap: Jao d'r komt gien end an. Nee zo un lange tijd voel ik me net een koeie staart…….. ,je ange 
aldeur veur ut zellefde goatje te bengele. 
 
Bessie: As jij zo beginne dan weet ik ur ok nag wel ientje. Jij wazze een mooi book, moar ik ew ut 
uit.lk ew ut an de bazar u geve. 
 
Bap : Ze zege wel is dat vrouwe net as goeie wijn rijpe, oe ouwer, oe beter. Moar vollegens mijn 
rijp jij een beetje as meluk! 
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Bessie: Bin je nou kloar mit die ounzinnigut? Ut toneel was ok 60 jeer eworre en lest ewe ze dat 
mit un bal in ut dorpsuis eviert. D'r was un bereg voluk op of ekome. 
 
Bap: Ze leeke mekaar allegoar wel leuk te veinde deer. Ze ginge wel over de (dorps) grenze, want 
er was ok een berug volluk van buite. Ut zalle wel gien toeriste eweest ewe, want zundag kwam 
ut woater mit bakke deur ut plafon. 
 
Bessie: Joa, ik zat precies op een plek weer een emmer ad moete steen, ik was zeiknat. 
 
Bap: Ik las in de kraant dat ze bij een veurstelling in Amsterdam een olifant op ut podium adde 
en wet denk je? 
 
Bessie: (Bessie kijkt verveeld) Ut zei wel weer nie feul goes worre, maar zeg ut maar. 
 
Bap: Toneel stuk! 
 
Bessie: Tjoa, we moste maar geweun deur geen ......... Wet die toeriste hier eigeluk nag moete is 
mij un raadsel. Mereke is Mereke nie meer. Je ziene allien nag maar Frans, Duits en Japans blik 
op de weg …… en un verdwaalde Pool in de tuin. Vroeger, toen adde we nag mooie 
Afrikaantjes in uise tuintjes. 
 
Bap: Die lopen nou over street, ut ziet zwart van ut volluk. 
 
Bessie: Deer mag je nie mit spotte. Zwarte Piet mocht ok al temet nie meer op Mereke komme. 
 
Bap: Effe wet oars. Baai veur anker veur ewe ze een zooitje bloembollen uh zaait. 
 
Bessie: Allegaar geraniums. Dat ewwe ze uh deen omdat ze oars denke ur oare jeer niet genoeg te 
ewwe om ur achter te kenne zitte. Ze binne as de dood veur inkijk, immers in die lege huisies 
komme allegoar jonkies te weune. 
 
Bap: Dat et de Eilandroad maar weer mooi veur mekaar ekreege. Vooral Neel van Cees de P ... 
Zeeman et ier een berrug an uh deen. 
 
Bessie: Zij weet alles van uren, t's er nie voor niks ientje van Huur ... man. 
 
Bap: Ik hew wel oord dat ze as teugenprestatie klusjes moeten doen veur de oudjes. ….. Nou, 
dan weet ik nag wel wet. Ounder an m'n reg en tusse m'n knieë ew ik de leste tijd zoon juk, dan 
ken er mooi zo’n jong maassie komme jukke. 
 
Bessie: Deer kraw ik wel, maar ik zal vregen of ze nie je gat kenne komen weske, want jij vege nie 
of, maar je vege ut veur je uit. Zit zo ounderaand op je reg. 
 
Bap: (bap springt weer naar de zijkant van het podium met een verkeersbord) Au, au, au joe muust tzruuk 
ge-en, niegt weiter faren. Koek un soupbord es ist verboten. Auf ut parkeertrein ken joe um 
parkieren.  
 
(bap komt terug lopen) Wou ur weer ientje deur rije zounder ousweis. 
 
Bessie: Kenne al die vreemde nie in de Nes parkere en deer overstappen op een bus van Toers 
en Tikkits? 
 
Bap: Joa, en dan kenne ze uitstappen bij de klompenmaker, en ewwe ze ok nie meer om te lopen 
en ewwe wij gien last meer van ze. 
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Bessie: Straks moeten wij ook nag mit Toers en Tikkits want ut geet u gelnie goed mit EB S. 
 
Bap: Ze rije teveul roundjes. Wij Merekers moste moar uis age bus maotschappij beginne. 
 
Bessie: Joa, uis age Naco mit Pietje benzine op de MS. 
 
Bap: En Pietje van Gerrebrand en Dirk van .... nou joa van Altena om beurten op die oare bus 
want te gelijk dat geet nie. 
 
Bessie: En die munnikedammers moar wachte tot st Juttemus, want ut roundje rije we dan nie 
meer. 
 
Bessie: weer is uis maasie Luutje Neeltje feitelijk? 
 
Bap: Die is nee een ofscheidsfeesie van d'r voebalmem, Brenda Stooker. 
 
Bessie: O, dat is ur ientje van Sijtje Stoker, mit ien o. 
 
Bap: Oow. 
 
Bessie: En van Pieter Stooker, mit twee oo’s. 
 
Bap: Ooooooooow. Moar ik mis uis maasie wel. 
 
Bessie: Over mis esprooke, Trijn van de Toore is Miss Zuiderzee eworre. 
 
Bap: Ik mis de zuiderzee ok. 
 
Bessie: Ut zel nie, ouwerwisse vent, maor ze konne geweun nie om Trijn een. 
 
Bap: Ze ewe ut nag wel eprobeert, moar ut ging nie.  
 
Bessie: Nou Koa, ze was geweun de mooiste! 
 
Bap: Ze is van nature al gnap, ….. zij et nie nee Douwe nodig net as jij. 
 
Bessie: Nou ik mag ur ok wel wezen oor. Douwe et d'r allien wet stijfsel bij me in espoote, want 
dat most veur de poszeegel. Moar ut was egel gien stijfsel, ut was blauwsel en dan zie je d'r zo uitl 
(laat afbeelding van marker postzegel zien) Toch is Douwe een man nee m'n hart. Ik ew grif betoald 
veur dat stijfselwerruk en wet doet ie? IJ geeft ut zo weer weg an de speultuin, kenne ze mooi 
speule za die. En over mooi speule esprooke, ij ier et zitte te oefene in ut ouderuis, ….. wet een 
gekerm! Op un zaag, op un fietsbel (die van de gemeente) en op un tiepmesien ! 
 
Bap: Dat most veur de tuut: "Koa goos solo". 
 
Bessie: Nou ik ew oars weeke gien oog dichtedeen en m'n oore tuute d'r nag van. 
 
Bap: As dat zo is dan most jij moar es nee Janneke op spreekuur geen. 
 
Bessie: Veur m'n ore nee Janneke? 
 
Bap: "Dokter Deen"! ….. Of je moete vrege of de brandweer je ore uitspuit. 
 
Bessie; Begin nie over de brandweer want dan wor ik weer boos 
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Bap: Wet dan? 
 
Bessie: Asley hewwe ze nomineert omdat ze het eerste wijf bij de brandweer zou weze, moar ik 
spoot al bij de brandweer toen zij nag vloeibaar was. 
 
Bap: Misschien is ut ze nie opvallen dat jij een wijf binne. …….. Op zich niet zo roar. 
 
Bessie: Das woar in zo'n pak had Trijn van de Toore ok as vent an uh zien kenne worre. 
 
Bab: Nou dat geloof ik nie. 
 
Bessie: D'r komt ugel gien volluk van die boot, dan kenne we net zo goed opruime, meurige is ut 
zundag en dan moete we nee Dekker. 
 
Bap: Uise Michels. 
 
Bessie: Joa, de generoal! De man weet wet ie wil: "een volle kerek en gien teugesproak"! 
 
Bab: Ja en ij oud van de gang erin. 
 
Bessie: Joa lest zat ie neest me mit de eettafel van 50 plus, moar kon ie nie wachten dat Bertus de 
ijsies kwam bringe. 
 
Bap: Opzij opzij opzij , maak plaats maak plaats maak plaats, ik ew oungelofelijke oast. 
 
Bessie: Bertus ad dit jeer ok oast 
 
Bap: Et leek normaal wel "Bertus op sien motor en de bus die kwam dr flak erachter an". (op de 
wijs van oerend hard van Normaal) 
 
Bessie: IJ loopt nou alle dagen mit een stijve 
 
Bap; Wet??? 
 
Bessie: Nek 
 
Bap: Nag zo'n snelle jongen is die wethouder Schalkwijk. IJ was de snelste van de hele wereld 
van de 60 plus die meedede aan een wedstrijd hardlopen in Brazilië. 
 
Bessie: Wazze ze op ut raothuis ok maar zo snel, moar nee deer ge et ut op z'n elf en dertigst 
 
Bap: Over tussen z’n elf en dertigste sproke, ik ew dit jeer uh stemt veur de SMJ as ploeg van ut 
jeer. 
 
Bessie: Ik ok, t'is immers de leste kans want ze gene verandere van doelgroep. Deer is gien 
jongvolk 
meer en wet ur is, mag gien drank meer drinken. 
 
Bap: Ze worre STOM. 
 
Bessie: STOM ? 
 
Bap: Joa, “Stichting Oudere Markers”. 
 
Bessie; En ze ewwe uis uh vreegt veur achter de bar. 
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Bap; Kenne we mooi plaatjes draaien van de Zangeres Zounder Noam, Tante Leen en Sjohnny 
Sjordoan. 
 
Bessie: Kom we geen opruime dan kenne we d'r mooi effe een. 
 
Bap: Oh jee oude tijden erleven, pootje over nee uis. 
 
Bessie: Van de zeumer ew ik aars nag een scheve schaas u reee. 
 
Bab: Jij bedoele mit de ijs bruiloft in ut Zuiderzeemuseum. Dat leek wel een drooglegging, er was 
gien water en ok gien ijs. 
 
Bessie: Deer nie, …… maar op de boot was ut alle zale bij. 
 
Bap; Joa wet een feest!! 
 
Bessie: Kom we vrege of ze dat nie elk jeer kenne organiseren, veur me uit. 

 


