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Bessie en Bap 2014  

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

Bessie: Nie zo wiebele met de vlet.  

Bap: Dat doe ik nie! Ut komt  deur de golluve in de Wije sloot en jij kenne nie over street bij die 

wc’s  komme. 

Bessie: Nee das waor. Ik ken nie van die trap of te riddeke mit mun rolloator. 

Bap: Mijn vlet voart overal een: tot an de wc’s  zal ik je bringe! Kom er nou moar feurziggies  uit. 

Bessie: Wie et er nou feitelijk een lintje at? 

Bap: Deur de bank genome, wazze et er weer nie veul dit jeer. 

Bessie: Eh? Dit jeer weer nie? Ik durf ze nie meer zo goed an te melde. Zie je: ik geef ze op 

……….. en ze stoppe er mit. Van de brandweer nomineer ik niemand meer: ouwe niks meer 

over. Piet at ik wel op-ugeve. Dat at nie zoveul konsekwenties.  

Bap: Piet Commandeur? Weerfeur et die bankwerruker um feitelijk at? 

Bessie: Een eeuwige waslijst. Voetbal, tennis-bestuur, school-bestuur……. Zonnewijzer-bestuur. 

Dat de man nag thuis u-slepe et, dat is mijn un roadsel. 

Bap: Iedereen mit een lintje stopt. Jan van Altena is nomineert en zwoait of en nou zwoait er een 

oare Jan bij ut mannekoor de moat. 

Bessie: Mannekoor, voetbalwerruk, muziekwerruk: de man deelt overal de loakens uit. Allien 

thuis; deer mag ie allien de loakens uitkloppe. 

Bap: Nee tien jeer mostte we misschien Road to Nowhere ok moar is nominere. 

Bessie: Scheije ze er dan eindelijk ok is mit uit.  

Bap: He? Luister, oor ’s ier….. 

Bessie:  Geweun deurblijve spuite op alles wet leeft.  (Wijst met  duim naar Bap en achter haar hand 

tegen het publiek) Dit jeer weer nie….    Misschien krijg je dan loater  een lintje feur je spuitwerruk. 

Bap:  Dat lintje zal er wel nie van kome, want zwoager Ein et nooit wet at feur ut 

schoonmoakwerruk van de breg; Cornelis kreeg gelukkig wel een bossie Roos.  

Bessie: Weerom die vende van gemeente de Maxima breg nie lekker boene, begrijp ik nie, Koa. ’t 

Is een klaan breggetje: bin je zo overeen. 

Bap: Wie wil er nou nie soppe op Maxima?  

Bessie: Kijk an die van Wilhelmina valt gien eer meer te be-oale. Ze ewwe ut op u-geve. Deer 

veruve ze gieniens de planke meer van.   
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Bap: Wet probeer jij nag te redde? (Kijkend naar het middeltje). 

Bessie: Ik bin mijn middeltje an ut uitlegge feur de burgemeester. Ik zou eur anklede, moar mit al 

die toarte en drankies bij jubileums van alles en iederien ken ze mijn middeltje nutuurlijk nie meer 

an. Ut moet uit u-laat, want ik wil wel dat ze er bas bijloopt. 

Bap: En ik ellup eur groag mit uitklede. Deer et de gemeente zelluf ok een antje van: uitklede. 

(Steekt één  vinger in de lucht.) Gien stuiver parkeergeld mag terug in een mooi opgeknapt uis. Dat 

magge we zelluf betoale, weerdeur ut een toeristische attractie blijft en weer de gemeente dan 

weer toeristebelasting ken blijve vange. (Steekt twee vingers in de lucht.) Groatis visie van de Eiland 

Roat: as ze dat in Munnickedam zelf adde moete schrijve at et al gank een ton u-kust. Nou ewwe 

de werkgroepe er zelf ien uschreve, groatis en feur niks. En wet krijgt Merreke er feur terug? De 

vriendelijke dank en de artelijke groete. 

Bessie: En dan zitte er nag wel zo eeuwigst feul Merrekers in de roat. Dan most er toch wet los 

kenne kome? 

Bap: Moeilijk: halve stemmen. 

Bessie: Alleve stemme? 

Bap: Duo boan. 

Bessie: Die moste we ok moar ewwe bij de brandweer, want ele lede binne d’r nie meer zoveul. 

Bap: Nee, eel binne ze vast nie meer nee die akties. 

Bessie: Nee, die kat op de breg legge of een leer van 30 meter teuve dat geet nag wel, moar een 

auto wegbringe mit jouw kruiwoage viel nie mee. Ij is eruit u-valle en nou laggie op z’n kant. Ik 

kreeg um mit gien meugelijkheid meer overend. Ik ew ut er nou nag van in mun reg. Moar mense 

denk er an: As de brandweer moar nie op z’r reg laat, want zounder spuiters is er gien redde meer 

an… 

Bap: Gelukkig ewwe jelauw dit jeer wel eindelijk een echte braand at.  175 jeer gien braand, een 

aage postzegel en dan spijkert Tijs een spijker in een accu. 

Bessie: De Vuurtore? Dat was een braandje van niks.  Dat ew ik uit u-pist. 

Bap: Waanig lintjes dit jeer, moar een (m)-acht an 60-jeer getrouwd. Oud en nu van ’53: dat was 

een top jeer! Precies een box vol. 

Bessie: Joa, as wij jeugd op Mereke wille ouwe, dan kenne die boxe beslist nie weg. Deer gebeurt 

et. Uis  feurtbesteen angt  er van of. 

Bap: Dan zal je toch effe mit de burgemeester moete belle: die oudt niet so van boxe;  niet in de 

box drinke, allien out of de box denke.. 

Bessie: Net as ut papier van de kerruk: ok out of the box 
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Bap: Over papier gesproke…. wil jij de e-quette van  de Eiland Road effies in de Eiland Road 

brievebus gooie? 

Bessie: Weer? 

Bap: Neest de ideeënbus van de Oranje Vereniging, bij de Deen. Die van de Oranje Vereniging is 

oranje en die van de Eiland Road is geel. Net as unnies papiertjes. Makkelijk, he? 

 Bessie: As al dat viesie en e-quette werruk  deer in moet lijkt ie me wel wet klaan. 

Bap: Joa, mijn idee om de Bukdijk deur te trekke nee Volledam paste er nie meer in. 

Bessie: Niks an verlore. 

Bap: Nou ewwe we prachtig glad asfaltwerruk op de weg, wille ze er weer  een weg mit obbels en 

een slakkegang van  moake. 

Bessie: Leg je nag te stuitere nee ut Ludwien. We ewwe al een age  AIVD ploeg en nou moste we 

ok moar een age ziekenhuis ewwe. Ken mooi in Viterzo, die steet toch te uur. 

Bap: Leet mij ier dan moar doodgeen: mit een slakkegang bin je feur Munnickedam al kloar mit 

spitte. Deer wil je toch nie dood uvonde worre! 

Bessie: Jij binne misschien nie meer te redde, moar ik wel.  

Bap: Ik vertrouw eel ugoar nerrugens meer op. Ik weet ok nie precies wanneer ik doodgee of oe, 

moar ik weet wel ounder welk paoltje ik wil legge, want die ew ik allogaor al in mijn ounderuis op 

u-stoapelt. 

Bessie: En ij et er ok ien feur mij mee u-nome. Feur uis ganse neegeslacht… Je voele je entje toch 

nag nie nadere, wel? 

Bap: Nee, moar Jan Schild et dat zo’n beetje dermatologisc uit u-zocht feur ut uizebestand en as 

et an em laat ew ik nag drie jeer. Dan komt uis uis vrij. 

Bessie: Wet weet ij deer nou van…. Moar Koa, ik zou wille dat míjn ounderuis vrij kwam, want 

deur die troep van jou ken ik mun gat nie meer kere. 

Bap: Wet je nie oeft te kope, is altijd goedkoop. Alles feur de aand. 

Bessie: En feur mijn pote. As je ut moar uit je ooft leet om ut zout ok in ut ounderhuis op te 

sleen. 

Bap: Uh…. 

Bessie:Ut strooizout…. Van Dikkie van de Tore! Die trekt nou toch van Drees. Die bult  zout 

komt nie in mijn ounderuis! En die trekker ok nie! 

Bap: Wees moar nie bang, want je kenne ok zounder zout strooien. Dat ew ik um ok al iens zien 

doen. (Gebaar van een slokje). Was ie nag drie uur bezig. 
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Bessie: Moar Koa, je binne nie de ienege die verzoamlt….. (Maakt wijds gebaar om zich heen.) Het 

ziet er nee uit dat de Rijkswoaterstoat ounkruid verzoamelt…. Op, in, langs, ounder, neest de 

dijk. 

Bap: (Naar publiek toe.) We adde een brief ustuurt an Rijkswaterstaat: Kijk-s-wat-er- staat… 

Bessie: Geen nou moar knippe  en spuite, dan kenne alle  toursisten ier kome pisse. Verdiene wij 

er tenminste ok wet an.  

Bap: Want: “Wij ewwe schijt aan Tours en Tickets”; “Mit elke plas, binne we in uis sas”. 

Bessie:  Mijn god wet feur lucht komt er nou uit ut ok vandoan? Wet have joe u-ete? Kip-

jandorie? 

Bap: Allien de strount blijft in Mereker aande, want: “We ewwe heel veel lol van elke Tours en Tickets dr 

….” 

Bessie: Ou je mound over al die strount. “Wij worre rijk van unnies geseik.” Wet: Merekers gien 

oundernemers! De prijze moeten omhoog! (Krast het bordje met 0,10 door en maakt er 0,50 van. Bap 

hangt bordje hoger.) Sukkel!  Gee deer ok  moar knippe, dan kenne we straks dat winkeltje bove uis 

ok weer in. 

Bap: Dat lege okkie? 

Bessie: Deer moste we dat pinapparaat mor zette in plaats van feur de Deen, dan ewwe de maasse 

ok nie zo vaar meer te lope. 

Bap: Ken je dan ier nag chippe? 

Bessie: Allien de muskies. Moar ik ken wel mooi die schillingen van ’t raasie mit Marcantat nee 

Wenen omwissele. 

Bap: Uh? 

Bessie: Kwam weer bove toen ik die tvd zag. 50 jeer Marcantat. Wet ew ik u-zonge… 

Bap: Nou past ze beter  tusse de “Ouwe toarte”.  Feur ut koningslied zeker nie u-vreegt? Trijn 

wel.  As ik bove ut gras wegoald eb, moake we deer een gnap  pankoek uis van. 

Bessie: Deer is ut te klaan feur. Mit een beetje een Franse slag ken je deer van die klane 

pankoekies moake.  

Bap: Joa, moar je ewwe toch al: “La petit eet-moar-dieze”... 

Bessie: He? 

Bap: Die Franse maat die steet te bakke in jouw Mereker goed. 

Bessie: Erfgoed in gebakken lucht! Was dat erruf ier op de dijk moar weer is goed. Aan de gang, 

wiede  en spuite moet je! Misschien moet je effe van dat spul oale wet Dickie van ‘Land in 

Zeezicht’ gebruikt. Deer breekt  niet allien alle ounkruid van of, moar ok  zelfs de stiene.  
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Bap: Joa, kenne we ok weer is dral over de dijk lope. 

Bessie: Mag je deer dan nag lope? Bin je deer nie een beetje te zweer feur? As je een beetje 

zweerlijvig  binne, mag je de dijk nie meer round. 

Bap: Maximoal een ton…  

Bessie: As we nou een slaggie omgeen moete we eerst op de weegschoal. 

Bap: Alles verzakt….. de dijk……. jij an alle kaante..  Zou Joacob  Zeeman jou wellicht ok kenne 

versterke? (Lacht om eigen grapje). 

Bessie: En vreeg Kees van Dirk Ent oars effe. 

Bap: Weerfeur? 

Bessie: Om te zaanse. Rijkswoaterstoat ken ut nie meer an. Dat zie je toch! 

Bap: Ken die ok gelijk je biene doen toch? 

Bessie: Zie jij ounkruid op Moeniswurruf?  Kees mit de Zaans!  En as íj ut nie an ken, dan ken je  

Pieter Dorland ok nag vrege om te ellep feur de leste sprietjes gras. 

Bap: Nou, dan oef ik niet zo errug meer te knippe…  

Bessie: Ken jij mooi geen strete op de dijk. Bij elke dijk steen borde dat de weg slecht is. Gelukkig 

ewwe ze dat an u-geve, oars was ut uis nie op u-valle. 

Bap: Dan zal ik et net zo gnap legge as uis age streetje. 

Bessie: Alles is beter dan wet ze ur nou van uh bakke  ewwe. As je niks kenne ken je nag altijd 

stretemaker worre bij Rijkswaterstaat. 

Bap (snuift): Ruik ik nou et putje van de douche? 

Bessie: Gassigwerruk? 

Bap (inhaleert diep): ’t Lijkt wel zuurkool van de Ema! 

Bessie: Oh, breek me de bek nie ope: ewwe jullie mijn nag u-zien?  

Bap: Uh, nee. Gien mens et jou uzien. Alf Mereke in beeld, moar jij nie.. 

Bessie: Joa, ik zat mit een mooi prakkie stekerepe mit dreedjesvlaas, moar joa moat dat kenne ze 

nie bij de Ema. 

Bap: Allien “Lekker op Marken”. 

Bessie: Joa, deer geen we oare jeer ok mit uize stekerepe prak an meedoen. We zitte ier mooi 

centroal. (Pakt haar borduurwerk op).  En bij de Ema kom ik nie meer en bij de VD ew ik ok niks 

meer te zoke, want Egbert werkt ur nie meer. Hij oefde toch nag nie, wel? 

Bap: Ij et z’n dassie an de wilge u-hange. 
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Bessie: Ik  bin er wel mit an, want weer moet  ik nou mun ounderbroeke oale? Allien Egbert weet 

wet ik an m’n gat ew. 

Bap: Deer is vast meer loos? 

Bessie: Weer? 

Bap: Bij de reddingboot.  Deer geet ie. 

Bessie: De Gerrit Verkade? 

Bap: Oh, ij komt alweer trug…. 

Bessie: Oh, dan was ut vast een betoalende klant, want die Warder piroate berge je allien as je er 

grif feur betoalt. Een surfer zounder geld lete ze gerust tot de IJszee dobbere.  

Bap: Gien geld? Berg je dan moar…. 

(Lucinda komt hijgend oprennen). 

Bessie: Keind wet bin je deer an ut doen? Moet je nodig kakke? Dat geeft niks oor, dan gee je 

toch effe. 

Lucinda: Shhhht! 

Bessie: Zat er ientje achter je an? Een stier? Die gozer van de Eilandroat zeker. 

Bap: Op z’n nuwe sokke. 

Bessie: Wet ijg je………………….. je lijke wel 50. 

Bap: Wet is er loos, maat? Bin je an ut schuilekuite? 

Lucinda: Ik verstop me voor de bootcamp. 

Bap: Bootkamp? De steiger ging toch nie deur? 

Bessie: Oh, kijk is wie deer  an de breg angt… Is dat nie die vent van de televisie die zo mooi ken 

gumnastieke?  Oe iet ie ok alweer? Ebke Zondervan? 

Lucinda: Nee, Bessie. Dat is Dennis van Gerven. Hij geeft titaantrainingen. 

Bap: Tirantraining? As ie je moar nerrugens van of leet springe. 

Bessie: En dat doe je buiten? Nou ken je zo mooi binne sporten op een fiets zounder baande, een 

kano zounder woater, loop je nag buite.  

Lucinda: Ik denk dat ik stop met mijn sportcarrière bij Dennis en mij weer ga toeleggen op mijn 

muzikale ontwikkeling. 

Bessie (Opgewonden): Zeg, zeg, oor is Luutje Neeltje, is Ton Verburg nou echt weg bij de 

trommels?  
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Bap: Ewwe ze je u-vreegd? 

Bessie: Feur dirigent bedoel je?  Nee nag nie… 

Bap: Ewwe ze je twee jeer u- leden u-vreegd feur burgemeester? Nee. Ewwe ze je u-vreegd feur 

de Ema  op de internet tv? Nee. Bij de Ouwe Toarte? Nee…… As ik jou was zou ik er nie over 

beginne…. 

Lucinda: En nu is er Peter Jan ….. Steen… en wil ik ook ritmisch roffelen. 

Bap: Mij adde ze wel u-vreegd…… voor’t Smartlappenkoor. 

Bessie: Jij magge allien mee doen as er gien eise binne: smartlappekoorknaap! ’t Is tot ik gien vent 

bin, oars at ik er ok u-steen. 

Bap: Moar wij wazze een succes! 

Lucinda: Net als neon-splash …  

Bap: Is dat tl balleke kepot sleen? Neon ……………. splash. 

Bessie: Mijn maasie doet dat nie: dinge kepot moake.  

Lucinda: Neon-Splash is met verfpistooltjes  en verfbusjes schieten, Bap. Er gaat niets stuk, maar 

je mag elkaar met verf vies gooien.  

Bessie: Weer was dat goed feur? 

Lucinda: Het redden van de Zonnewijzer. Daar hebben we heel veel acties voor gehouden. 

Bessie: Was dat van dat Munnikerdammer maasie ok een aktie? 

Lucinda: Een hele domme actie. 

Bap: Joa, die at  eur age aktie: stroal bezope spijge in de bus en valle van de trap. 

Bessie: Oe is dat of u-lope? 

Bap: Mit da maasie? SMS: nee- on en toen Splash… 

Lucinda: Daar hebben we toch een gedoe om gehad, Bessie! Wij hebben haar ouders gebeld, 

gekeken of ze niets gebroken had, maar daar had ze te veel voor gedronken. Toen hebben we 

haar mee naar binnen genomen, maar Bessie ik zou willen dat we dat niet hadden gedaan. 

Bessie: Oe dat? 

Lucinda: Wij hebben een week later een hele boze politieagent binnen gehad die proces verbaal 

wilde opmaken. 

Bap: Brom- Snor met brommer die lastig komt lope doen. Kenne we nie net as in Munnickedam 

een virtuele politie agent krijge? 
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Lucinda: Suus moest zelfs bij de burgemeester komen om uit te leggen waarom dat meisje zo 

dronken was. Hoe moet zij dat weten? Een volgende keer laten we ze gewoon buiten liggen. 

Bap: At ut moar u-deen kind, want jelauw ebbe nou as jonge vrijwilligers zo’n berrug werruk van 

at.  

Bessie: Koa, proat gien onzin, want je leette niemand op street legge. Jelauw binne barmartige 

Samaritoane, net as Trijn en Willy mit dat eetwerruk feur de erreme. 

Bap: Mijn gerookte eel wilde ze oars nie ewwe. 

Bessie: Vein je ut gek? Die was over de datum.      

Lucinda: (Kijkt op i-phone) Oh, ik lees net dat Deborah de bestuurster van de zuinigste Shell auto 

was!  Zij tankte  80 liter voor 60 kilometer. 

Bap: Da’s oars nie zo zuinig. Ken je beter een liter benzine kopen: 1 op 16 

Lucinda (geïrriteerd):  De auto liep op waterstof… 

Bessie: Wet is dat? 

Lucinda: H2. 

Bap: O. 

Lucinda: Nee, dat is water. 

Bessie: Oh dan ken je in de wije sloot tanken. 

Bap: Wet ew je een prachtige telefoon. Nuuw? 

Lucinda: Een i-phone voor een zacht prijsje. Besteld bij Geertje en Neel.  

Bessie:  Pas moar op. Wazze die nie klem u-rede deur een arrestoatie team van de polizie? Zeuve 

auto’s! 

Bap: Dat was crimi….. Neel! 

Lucinda: Bessie, Bap, ik moet nu echt weg. Naar de kerstboomverbranding. Misschien word ik 

net als jij en Ashley ook wel brandweervrouw, want  Edgar wordt misschien ook brandweerman 

……  Doei. 

Bessie: Zie je nou: boxentijd. Allegoar nuuwe stelletjes. (Bessie is aan het opruimen en stapt in het flat).  

Koa, we moste moar op uis an. Dan gene we geld telle.  

Bap: Van dat geld moste we ut pand van Viterzo moar kope: elke dag, opzit dag. Dan komt ut op 

den duur ok wel goed mit de Mereker jeugd en de leegstand. 

Bessie: Koa, wet steekt er bove ut woater uit? Gee jij is kijke…. 

Bap: (Haalt een fiets  omhoog) Oh jee deze was vergeten te remmen. 
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Bessie: Oh iere , ze moste nag moar meer van die teuf -ekke feur fietsen neerzette  en gelijk een 

roltrap van de dijk nee de wc’s, dan oefe we nie meer mit ut vlet en komt mun klandizie ok veilig 

benede. 

Bap (pakt de fiets): Die geet mee nee ut ounderuis. 

Bessie (gooit de fiets terug): Dat docht ik nie! Nou fort mit dat ding.. 

Bap (op “O, solo mio”): Oh, Sijt van Mina ……… Neel van de Tore…… 

Bessie: He, Koa? Die ken ik eggel nie. 

 


