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Bessie en Bap 2015  

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

 

Bessie: Zeg Koa, wie ewwe er feitelijk een lintje at dit jeer? 

Bap: Dat wazze er moar drie in eel Woaterlant, weervan moar ien op Mè-rûku. 

Bessie: Wie? 

Bap: PEP.  

Bessie: Weerfeur? 

Bap: IJ is uize nuve Kloas van Jan van Outger.  

Bessie: Verkoopt ie ok gedroogde appeltjes? 

Bap: Nee, nuufs. Nou was ie zelf een keer merrekernuufsnl. Ij ontbrak nag op z’n aage Sijt. 

Bessie: Overal weer ie komt is ur nuufs. Ij zel toch gien ziener weze? 

Bap; Nee, ij nie,  moar ij weet wel een berrug van NOU, moar Jan Schild weet eeuwigst feul van 

ounderd jeer her. 

Bessie: Leve Jan feur Leven mit woater!!  

Weer een klaan mannetje groot in ken weze. Wet een pracht…  

En toch, Koa, er is ien dingetje dat me niet ellegoar zint: wij stonde er wéér nie in. 

Bap: En zun age wûrruf ok nie. 

Bessie: Welke wûrruf ? 

Bap: De Bennewûrruf. 

Bessie:  Feurig jeer wassie zo goed as  weg u-spoelt.  

Bap: Moar ut is nag steeds gien geslote boek. 

Bessie: Bij lange nee nie. Jan ken  ur een book over schrijve. Is ut nie Jan?  

Bessie: Jan, weer bin je feitelijk ? Oh, deer.  Koa… zie je ut? 

Bap: Joa, nou, zie ik ut ok. Van bove ken je ut goed zien. 

Bessie: Ik at ut je toch u-zaat? 

Bap: Ut stond al op de sijt en in de kraant. IJ et er echt roos van at. 

Bessie: Joa. Roos …. witte roos. Moar deer ewwe werruk feur… 
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Bap: Dat houdt Mè-rûku mooi.  

Bessie: Mooi Mè-rûku. Dat vond de rest van de wereld dit jeer ok. We binne dit jeer overstroomt 

deur vreemde, he…. Busloadinge vol. 

Bap: Sommige kende ik van noam. Melanie... 

Bessie: Melanie? 

Bap: Schultz. Dat dralle maassie van verkeer en woaterstoat is u-weest. En over vijf doage is ze er 

weer feur de wave op de have…… dat kunstwèrruk. 

Bessie: Mag jij  Melanie teuge heur zegge? 

Bap: Nee, dat mag allien Joap. Net als teuge de burgemeester. 

Bessie: Melanie? 

Bap: Nee, Luzet. ……… Mona Keizer. 

Bessie: Monica Keizer is er ok ientje uit de aarum van Joap Long: speultuinwerruk. 

Bap: Ze was er, moar eigenlijk kon ze nie, want ze most de regering hellupe: die zat op de wup. 

Bessie: In de speultuin? Dan moet je op je post blijve. 

Bap: En die was er ok: Elizabeth Post. 

Bessie: Wie is dat dan? 

Bap: Die geet over ut verkeersbordenwèrruk van 80 of 60 op de dijk. Ze et mit Joap en Pep een 

ritje u-moakt langs de dijk. 

Bessie: Joa, Joap za nag teuge eur: “Op deze weg gebeurt nooit niks. Ken je makkelijk deurrije. “ 

Bap: Wet denk je? Rijdt er ien van de dijk zo in ut slootje van de pereboom.  

Bessie: Et was ur ientje van rijkswoaterstoat, moat. 

Bap: Of- u-sproke-wèrruk. 

Bessie: Weerom komme al die vreemde lauw nee Mè-rûku? Kwamme ze intekene feur ien van die 

twee zeumeruisies op de oavedijk?  

Bap:  Die laaw uit Den Oag kwamme nie feur een uisie, maar feur de dijk.  Bij Volledam en  

Uidam wille  ze gien  veroging van de dijk, want deer laat  al 6 meter NAP. 

Bessie: Moar Mè-rûkur dijke steke moar net mit un kruintje bove ut water uit. (Zingt:  Laag zijn de 

dijkjes en smal is de ree …) 

Bap: Emiel Roemer. 
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Bessie: Die was gank kloar ier. Jìj binne van de verkeerde kerruk, moar ìj doet er elegoar niks an. 

Ij kwam ier om un socioal uuruisie te feinde. Moar dat kenne er meerdere die ier gebore binne 

zellufs nie. Ij was gank klaor: gienien. 

Bap: Moar ij et nag wel bij jou an de deur steen rammele feur een roem en zimmer frei. (Hihihi). 

Bessie: Ik was nag wel een beetje bunzig feur die stoatelede van D66. Die zwere delegoasie wouw 

mit z`n alle tegelijk over de dijk  nee de tore lope. Kijk dat ken die smalle ree nie ewwe. Ze ewwe 

de dijk moete teuve mit een schoeiing.  

Bap: Allien de koningin is nie u-weest. At wel makkelijk u-weest: wazze feul probleme oppûlost 

u-worre… 

Bessie: Oe dat dan? 

Bap: Ze at eur  nierstiene mooi kenne loze langs de dijk. 

Bessie: Bekkenontsteking, vè-rûkken Zo keins as ie groot is. 

Bap: Over een poar dage viere we 100 jeer overstroming, moar de knelpunte mit de dijk binne ur 

nag immer. 

Bessie: De meeste binne feur mijn opu-lost. Baankies om effe te zitte en een uissie om te pissen 

bij de tore.. 

Bap: Be-alve as je as toerist ankomt. ‘t Is een end  lopen nee ut pishok van Thijs van de toren. 

Bessie:  Ut is er zo op u-knapt. 

Bap: En Thijs et niks mit al die zeikerds en dat vreemde volluk. Zeker nie nou de vuurtore net uit 

de steigers is.  

Bessie: Dat wordt dan nog wet met al die gevluchte Serrieers die Mè-rûku straks ok op moet 

vange. 

Bap: Uh? Gevluchte Serreiers? Mun voar kwam er ok vandoan, maar ik zou ut ok doen, as ik deer 

weunde. Altijd al oar volluk u-weest. 

Bessie: Mit duizenden overstrome ze straks Mè-rûku.  

Bap: Serreiers? Bedoel je gien Syriërs? 

Bessie:  Joa… díe. En ze kome te weune in de loods. Mè-rûkurs op un poasbest en zij ounder as -

best.  

Bap: Moar as-best is beter dan As-zat. De loods steet tenminste nag overend. Déér… nie feul 

meer. 

Bessie: Oe, ze iete, iete ze, moar mit al die laaw wordt ut wel een beetje drok op de dijk.. 

Bap: Wet wou je er an verandere? 
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Bessie: Ik stel feur dat we los geen. 

Bap: OP de dijk? Gien 60, moar 100? 

Bessie: Nee …. los! We voege Mè-rûku toe an de ABC eilande: status aparte.  

Bap: De dijk achter de Nes deur u-stoke: ouwwe uis age stroom en de motòr weer terug in de 

oave. 

Bessie: Ik gee mit  Bouterse van Curaçao bellen om te vrege oe de procedure werrekt. 

Bap: Of ik most ik er nag moar us een. Tijdens mijn koopvoordij tijd ew ik wet kennis at an wet 

wijvies deer. Die kenne me mooi vaarder ellupe. 

Bessie: Komt niks van in Koa. Deer lopen vast wel een stuk of wet neekomelingen. Oh hemel, ik 

wil ut nie weten. Alle kleuren van de regenboog moet je denken. 

Bap: Nou ken ik je effe nie volluge.. regenboog? 

Bessie: Joa ……. zwart enne ………. bruin mag je nie meer zegge. Negerzoene ok nie. Dat is: 

discriminoatie. 

Bap: As ik nie nee Curaçao mag dan moste we moar te rede geen bij de Friese. Die wille ok 

ofscheide. 

Bessie: He? 

Bap: En Friese die wazze de aarte ier. 

Bessie: Nie woar:  Monnike waazze de aarte ier. Moar  joa, dan komme ier nooit meer kaarre. 

Bap: Moar ik schoak liever mit Frieze, dan dat ik mit monniken dam. (Hihihihi). 

Bessie: Joa, deer ew je un punt.  

Bap: Terrug nee de oorsprong en vèrrûkens an ut spit. 

Bessie: Net as bij ut Wijnterfeest, bij Bertus. Lekker appie en een sappie en un mooi veroal van 

vroeger. Ik was temet vergete oe et feureen was. 

Bap: Trijn van de Tore et buite bij de Toanderij mooi  verteld en bij Dickie een veroal, en  

glühwein bij de Visscher en poffertjes. (Bap maakt telkens een drinkende beweging) 

Bessie: Moar bovenal zat jij bij de Flyer: amoar zuipen. Je binne allien moar nee huis uh kome om 

je gat te lege en te slepen. 

Bap: Joa. Abraham et overuren u-maokt.  Zelfs bij de kloaverjas ewwe ze um u-zien. . Ut was feur 

mijn wel ut jeer van de jubileums. De Flying Bears gooien al een kwart eeuw pijltjes. En ik was er 

ok. 

Bessie: Ut zal nie. As er iets te fiere valt is ie erbij. Zelfs 40 jeer school was ie present. En un 

school et ie nag nooit van binne anschouwt. 
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Bap: Moar de biljart en 50 jeer stote mit un korte keu verdient toch een jonkie?  

Bessie: 50 jeer IJsboan en straks allien moar kenne rolschoase. Ut blijft gien feest, dat blijkt. 

Bap: Die receptie bij Terlouw  van de zeumer in de blote lucht, was dat feur ruim een alve eeuw 

toneel? 

Bessie: Nee, dat jubileum was feurig jeer. Misschien was dat feur de panele op z’n dak. 

Bap: Weerom legge die er feitelijk? 

Bessie: Jij begrijpe ok niks van ut grotere ploatje, he. Die dinge legge ur veur de zon opvang. 

Bap: Weerfeur dan? 

Bessie: Ew je die stal wel us u-zien? Deur zitte gien raomen in. Nou binne die koeie ammoar 

verkouwe, proestig en borstig en lope round mit een natte neus. Mit die zonnebanken op dak 

ewwe ze ut werrummer. 

Bap: Moar ij at z’n kippenok wel goed isoleerd: dubbel goas. 

Bessie: Jij wazze dit jeer ok nag jubilaris. 

Bap: Joa, een gouwe fluit feur 25 jeer fluite tussen die maassies . 

Bessie: Die speld adde ze beter an mij kenne geven. Ik ew ur feur u-zurregt dat jij kon fluiten op 

je fluitje: jij binnen zelluf nie feuruit te braandde. 

Bap: Dat deed die schoorstien op Buurt III wel. 

Bessie: Wet? 

Bap: Braandde. 

Bessie: Joa, ik ew aart un pad deur ut ounkruit, teugunover Gaartje van Pietje moete akke. Moar 

toen kon ik ur  ienmal was, kon ik ut mit gemak blusse.  Een schoorstien vol eer; ad ik nag nooit 

mee u-maokt. Ik denk trouwens dat ut mijn leste brandje was. Ik geef m`n slangetje an fikkie. 

Bap: Gien barkiepers feur de Zonnewijzer; waanig nuuv bloed bij de brandweer; en gastmense 

feur ut Trefpunt zooke ze ok nag.  

Bessie: Ut komt allegoar deur Ep: ’t is Ep feur en Ep nee. 

Bap: Wie? 

Bessie: Was EP: die vent in die droagbare telefoons.  

Bap: Allien de reddingsboot geet mit zun tijd mee. 

Bessie: Oe dat? 

Bap:  Van 1816 nee 2016. 
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Bessie: Weer ew jij ut nou weer over? Ewwe ze zo moar tweeounderd jeer over-uslage? 

Bap: : “Verzekeringsmaatschappij 1816 gaat in zee met de KNRM”. Eerst at je de zilvervloot en 

nou de reddingsboot weer je je kenne verzekere feur lastige tijde. 

Bessie: Oe binne we feitelijk verzekerd? Worre we nag u-dekt, Koa, dit jeer? Ik mag toch  leije dat 

de thuiszorrug nag komt….. 

Bap: Zo een leuke frisse erintreder mag ier altijd komme. 

Bessie: Nou iere, kijk is wie we deer ewwe? 

Bap: Ut verlore scheep. 

Bessie: We ewwe je zo’n eewigeid nie meer u-zien, kaind. 

Lucinda: Bessie, ik heb het mega druk met mijn nieuwe baan. 

Bessie: Moar nou bin je er en ken je lekker effe ontspanne. Wil je wet ranja drinke van Bes. 

Bap: Is die geleerdigut allegoar schoolwerruk? 

Lucinda: Nee, Bap. Dit is voor mijn bijbaantje. 

Bap: Bij-boan? Bin je imker u-worre van ut Bukvast Baaievolluk van Beatrix langs Boerepad? 

Lucinda: Nee, Bap, ik kom van de thuiszorg. 

Bessie: Oh, dan ken jij ut me mooi vertelle. Wie is er lest weg u-weest? Ik oorde de sirene… 

Lucinda: Bessie, daar mag ik toch niets over zeggen. (Ziet de teleurstelling) Maar je mag wel even op 

mijn app kijken. Ik heb alarmfase 1 geïnstalleerd en weet precies waar, wat aan de hand is. 

Bessie: Oh kare, die most feur eur verzakking. Joa, nie allien dijke verzakke, moar wijve ok. Zal 

wel mee u-valle ewwe, want doags ernee zat ze weer geweun aan de open eettafel.   

Bap: Dus jij komme nou ier feur uis om te ellupe? 

Lucinda: Hmmm. 

Bessie: Ken je mooi effe feur me roamelappe. Dat strekke op zo’n krukkie, dat ….. 

Lucinda: Mmmm…. nee. Dat staat niet op de kaart. Wordt niet vergoed. Mogen we niet doen. 

Bessie: Dan effe op je kniese mun keuke faale: zo’n last van mit bukke.. 

Lucinda: Sorry Bes, maar dat zal niet gaan: Arbo regels. Huh… te zwaar lichamelijke belasting 

voor mijn jeugdige leeftijd. 

Bessie: Gee dan moar op de stoof feur ut spinrag? 

Lucinda (schudt haar hoofd): Die spin? Flora, Faunawet. 
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Bessie: Is ie beschermt? Bedreigd diersoort? (Bessie pakt de spin zelf en trapt deze dood) Nou is ie uit 

u-sturve. 

Lucinda: En de was? 

Bessie: Dat et nie nodig. Er is dit jeer een wesk- en strijkservice. Allien die oale et wel,  moar 

terug bringe ho moar.  

Bap: Joa, net als in ut elaal de zwarte goate weer alles in verdwijnt, moar bij uis is ut ien grijs vest. 

Bessie: Be-alve jouw verschoning; die wil gien mens ewwe. Ew ze allegoar in de roop at, moar ut 

bleef moar wappere. Ik at nag een stille oop at. Poeh poeh… 

Bap: Pu pu. 

Bessie: Zeg dat wel. 

Bap: Wet mag jij allegaor nie? 

Lucinda: Zal er even bij pakken wat ik allemaal niet mag (Lucinda pakt een stapel met mappen), want u 

moet zoveel mogelijk zolang mogelijk zelf blijven doen. Daar blijft u fit en kwiek van. 

Bessie: Dan vein ik me age wel stakkerig. Ij zal nie slijte; dan komt alles geweun weer op mij an. 

Koa, ken jij mun jasschort effe angeve, dan geen ik alvast moar beginne en ken jij ut 

veugelkooitje effe schoon moaken. 

Lucinda: Oh, jullie hebben een vogeltje. Waar komt die vandaan?  

Bap: Veugeltjesmerrukt. Ut is een papegaai, maar ij et nag niks uh zaat. 

Bessie:  Ik ew Cees van de ofslag ur bij oalt, want die et immers verstand van veugels en die et u-

zaat dat ut een kaoke toe is.  

Bap: Oh, en die proate nie.     

Bessie: Nee die proate nie.  

Lucinda: Oh ja Bessie, hier is de onderrok van Tess weer terug. 

Bessie: Wet een roaregut om  in een ounderrok op de foto te geen, moar toch ….  Uis erruf goed 

stond errug goed en dan ok nag  mit van die dralle oge akke.  

Bap: Nie op ut Erruf………. feur ut museum op de street…. 

Bessie: Jij ewwe drok wèrruk, moar dat kaind ok. Zat Tess nie mit Mario in de Pensillola. 

Bap: Uh… 

Lucinda: Peninsula. 

Bessie: Oh, dat is zo’n eeuwigst moeilijke Bijbelse noam. Is dat van dat nuwe kerukkewèrruk in 

de Zonnewijzer?  
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Lucinda: Nee, disco in het Trefpunt voor het hele schiereiland: pen-in-su-la. 

Bap: In de ban van de muziek. De Fellowship: zo van catechisatie, ounder de discobal met 

Kersbergen.  

Bessie: Kersbergen doet ut feurtraject: die leidt ze in in de Zonnewijzer. 

Lucinda: Ik ben anders blij dat die constructie bestaat. Zonder alcoholverkoop draait er helemaal 

niets in Nederland Bessie en had ook de Zonnewijzer echt zijn deuren moeten sluiten. Voor 

altijd! 

Bessie: Deer ew je gelijk. Dit was een knap stukkie geestverruimend denkwèrruk. Die Kees 

timmert an de weg. 

Bap: En ij timmerde ok op pallets bij de Patmos van de zeumer.  

Bessie: Man komt uit de bouw; dat verlochent ie nie.. Ei zal toch in de vaarte gien familie weze 

van Kessie? 

Bap: Moar wet mag jij feitelijk wel? 

Lucinda (pakt 1 geel post-it-velletje): Steeds meer in steeds mindere tijd. Oh, ja en het keukentafel-

gesprek. … Invullen. 

Bessie: Mun keukekassies? 

Lucinda: Persoonsgebonden map op maat. 

Bap: Dan is dat moar een klaan moatje, vermoed ik. 

Bessie: Thuiszorg is gien mantelzorg. Wie de mantelzorg nie eert is de thuiszorg nie weerd. 

Lucinda: Bap, bent u recentelijk verhuisd? En is uw telefoonnummer nog dezelfde? 

Bap: Al oundert jeer utzelfde. 

Lucinda: Slaapt u goed? 

Bessie: Dat ken je beter aan mijn vree-ge. ’s Nags doe ik gien oog dicht. Allien in de Patmos met 

die gong van Gerda (Bap doet het geluid van een gong na). De koster et me de dag erop geweun 

wakker moete moake.  

Lucinda: En de ontlasting? 

Bessie: Ut meeste doe ik op de 95 groade. Ij veegt nie, ij schuift ut feur z’n age uit. Kladdegat! 

Bap: Die binne weer back to basis school. …….. Moet dat allegoar vest ulaat worre? 

Bessie: Ja, dat moet. Dat is regeringswerruk. …… Koa zun steunkouse binne persoonsgebonde.  

Bap: En mun spataddere artnekkig. 
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Bessie: Ij is er an u-olpe, moar zijn bloedkolom is te groot he. Temet 2 NAP. Dan krijg je steend 

last van opspattende oaders. Ken dat bloed nie geconcentreerd nee oare plekke ustuuwt worre, 

Koa? At ik er ook nag wet an. 

Lucinda: Uw huisarts? 

Bessie: Mooie tak. 

Bap: Weer? 

Bessie: Ij geet allien moar nee Tak. 

Bap: Mooi nie. 

Bessie: Je oeve je nie te schoame, or. Mooi et net as Tak ok genog klane sprugteltjes u-zien. Deer 

ken je best us een feur je lekkende ventieltje. Ut zou un zege weze as je deer an u-ollupe werde. 

Bap: Jouw marmotje kwijlt ok, dus ut ounderrhuis angt nie allien vol mit mijn ounderbroke. 

Trouwens ik ew weer plek u-maokt, want de begroafpoaltjes binne weer terug. 

Bessie: Ze dochte an un wounder, moar ut was mijn Koa.  

Bap: Niks voorzienigeit van bove; geweun opruime van ut ounderuis. 

Bessie: IJ at last van z’n gewete. Nooit u-wete dat ie ut at. 

Bap: De poaltjes kenne geweun weer recht overend steen… 

Bessie: Joa, die wel….  

Lucinda (kijk verstoort naar Bessie): Zal ik hier dan maar “nee” aankruisen, Bessie? 

Bessie: Joa. 

(Lucinda trekt handschoenen, zakt aerodynamisch door de knieën, desinfecteert Bap’s voet, etcetera). 

Bessie: Wacht… wacht…. de dreft. 

Lucinda: Bap, linkervoet! Bessie, steunkous! 

Bap:  Geet ut, maat? 

(Er klinkt een wekkertje.) 

Lucinda: Sorry. Uw persoonsgebonden tijd zit er op. Ik moet weer verder. 

Bessie: Moar….. je binne nag nie kloar!?! Mun boodschappe dan? 

Lucinda: Je mag wel achter op m’n scooter mee naar de Deen voor boodschappen. Zet ik je daar 

af. 

Bap: En terug? 
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Lucinda: Tja, dat valt niet meer in mijn tijd, he…….. 

Bessie: Dat most ik dan moar doen. Feur terug leet ik Pietje Benzine komen.   

Bap: En mijn kouse dan? 

Bessie: As ik terug bin. 

Bap: Luutje Neeltje, ik geeh jouw domineren. As mantelzorger van ut jeer. 

Bessie: Doe mij metien dan moar ok vrouw van ut jeer, jij man van ut jeer en wij team van ut jear. 

Komt ut dorpsuis toch nag an zun lijst. 
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