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Bessie & Bap 2020  
 ( Klaas Commandeur en Elbert Stoker) 

”62 ½ jaar getrouwd” 

Achter het gordijn;  

Kao ik bin zo zenuwachtig , zouwe dur nag mensen komen ? 

Bap: As ur net zoveul mensen komen as we lest post uh krege hewwe , dan binne 

ut ur nie zoveul . ik hewe van niemand oort dat ie nie zou komme, jij wel ?  

Bessie : ik ok nie moare…   Ik gee nag eff nee de wc, Ik moet pisse.  

Bap ;   Dan geen ik wel op de pot want ik moet ok. 

Geklater en vervolgens doortrek geluiden . 

Bessie; Wet een opluchting  

Bap; Uis  klaos Ellewert  komt toch wel of zou die nag op uh beh legge?  

Bessie; Hij et al meer op uhe beh ulege  dan wij samen in uis ganse leven  

Bap ; wij binne van een oare tijd , altijd moar werreku werreku  

Bessie ik joa jij nie.  Jij  wasse snachts allieen moar bezig mit eeltjes. Tis nag een 

zegen dat je de nokker nie uh vange hewwe  

Bab; Die zit toch allien in de waaie sloot? Deer vis ik nie. 

Bessie : nie waor, Ik hew op de televisi uh zien dat ie in de haven op een plank 

dreef , leek wel een blei.   

Bap ; Oh dat is nou typisch merreke, een nokker op een plank die nag koffie lust 

ok. Moar ik zel je zegge ik bin op tijd uh stopt mit eeltjes vangen  want nou moeten 

ze veur hun eelltjes boete. Ze zitten nou zelf an de lijn zeg moar.  

Bessie:  ze binne uh vange mit  zo een speulgoed helikopter, die ad ze uh zien.  

Bap; vast nie bij de toren oars was ie uit de lucht uh schote. 

Bessie; je worre  oud dat ad je al een keer uh saad.  

Bap: zo af en toe is m.n kop niet meer goed  

Bessie nou nie allien je kop  

Bap  Ik weet oars wel wie dr allegoar een lintje ad hewwe. 

Bessie , Droag ze moar  eff veur dan hewwe we dat ad  
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Bap: Nou deer geet ie: Het heeft de majesteit behaagt om de volgende laauw op 

merreke een lintje te geven , gee dr moar moar effe veur zitten want ut is een hele 

waslijst. 

Mathijs boes veur reddingbootwerruk  

Henk van de smid veur een berrug   moar veural eilandroat werrek  

Jan Pereboom  veur kerruk werruk muziek werruk voetbal werruk  en nag oar 

werruk 

Jaap boes veur evigst veul werruk  

Neel zeeman ok veurevigst veul werruk  

Cor visser veur  Koor werruk, museum werruk, sinterklaos werruk   

Arnold uithuisje veur mes werruk en timmerwerruk  

Bessie : ze hewwe dur wel werruk van uh moakt, tis geweun gien werruk zoveul 

werruk       

 Bap: deer zel je kloas ellewert hewwe  

Ke ;dag Bes , dag Bap    

Bes: Nou jonge wet zie jij ur gnap uit. 

Bap: binne je voar en moer ok mee uh kome? 

KE: Ja natuurlijk, maar ze zijn nog even aan het inchecken bij de B&B maar 

hebben ook  wat problemen met het parkeren van de auto. Papa werkt voor een 

duitse firma dus heeft hij een auto met duits kenteken. Licht zeker gevoelig hier 

want we werden achterna gezeten door een mevrouw met een bezem.   

Bessie: nou dan ken ut nag wel ff dure ,uis oare drie kare selle wel nie kome. 

Die lege mit mekoar overoop. 

Bap: Verboast me niks , die kome uit un oar nest. D’r lijkt ur gie ien op mijn. 

Bessie As je wille weten van wie ze wel binne dan gee je moar nee jan Schild, die 

weet alles. Deer hou je niks veur verborge.    

KE: Bes, Bap gefeliciteerd met jullie huwelijk, Ik heb net al gekeken maar de zaal 

zit helemaal vol. Komen jullie?  

Bessie: je binne toch wel goed baai je ooft wel. Is ur zoveul volluk? 

Bap: dan magge we wel d’r is geen kijke. 

Bessie en bap komen het podium op. 

KE heet het publiek welkom.  
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KE: vraagt het publiek om “lang zal ze leven” te zingen. 

Bessie: gelukkig binne jullie d’r allegoar, ik docht al oor !!  d’r et niemand ofuzaat. 

Ik ad  jammekoar allegoar een bruiloftsbloem wille geven moar joa  uis geld was op. 

We hewwe alle klaan kare toeslag terug moeten betoale an ut rijk. En snel ok  Nou 

zitte we op zwart zoad. Tis bekaant ut ienigste zoad wet ik in m.n ganse leven uh 

zien hew. 

Bap: Gut, wet un voluk. Ik oop moar dat Otto genog bier oalt et. 

KE: zijn er nog mensen die het bruidspaar willen toespreken? 

(Outger , jan schild steken vinger op en André roept dat de nicht en neefjes 

ook wat willen doen) 

KE: Ik geef een seintje als jullie mogen. Tegen bessie : wat zit uw haar leuk  

Bessie: Ik heb een knipbeurt ad bij de kapper . Hij wou nag meer mit me doen 

moar deer ad ik geen zin in.     

Bessie: jonge luister d’r is. Nou wille wij ok nag wet oars  zegge. 

Maase, wasse jullie ok nag nee die ijsbruiloft uweest? 

Bap: joa, dat was roar weruk, de muskies viele dood van ut dak en ur was gien ijs te 

zien. 

Bessie: ut was wel erug mooi oor, moar d’r is op gien eluk moment moar un stukkie 

ijs an te pas unkome. Veinde jullie dat nou nie roar? Wij geen dat nou is effe recht 

zette. 

(bediening deelt ijsjes uit) 

Bap: ounderweil as jullie an un ijsie likke ken ut vlook wel effe un mooi ploatje 

droaie. Zet um op vlook.  

Costa del sol  zangeres zonder naam  

KE: Bessie, u kwam vroeger vaak bij de groenteboer en nu heeft hij een mooi 

gedicht voor u gemaakt. 

(Outger doet ABC) 

Bessie: ieregoeie zo erug mooi, kom ur is ier knul. 

Bap: en zo erug mooi op rijm ok, elegoar prachtug. 

Bessie: Maazze zag jullie die  ploatjes mit klaas van jan van outger en de groentekar.  

lekker werruk allegoar, alles van de biologische groenteman.   

KE: kondigt Jan Schild aan. 
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Bessie: o Jan, so erug mooi jonge. Ik wor elegoar week op verschillende plekke in 

mun ele lijf. 

Bap: joa, ik moet d’r ok effe baai geen zitte or. 

Bessie: vonde jullie ut ok zo mooi maase? Weer zo un klaan mannetje toch groot in 

ken weze é? Moar kijk wel uit or assie teveul bij je in de steeg komt dan steet ur wet 

te gebeuren, dan wil ie wet van je. Gien seks or moar hij vreegt je wel  ut hemd van 

ut gat.     

Bessie: Nou Vlook, knal um d’r moar in or. Dan kenne wij effe baaikome mit un 

gloasie. 

Foxie foxtrot nico haak  

Bap: zel ik wet mooie platjes lete zien van vroeger?. 

Bessie; Joa koa leet moar effe zien. Teugen de maaze: Hij et van dan dat dia werruk. 

Zo gek as ie is maar dat ken ie wel.  

(diaserie wordt gestart) 

KE: Bessie, let even op want speciaal voor u is hier iemand die u iets wil geven. 

(Hoofd brandweer geeft bessie oorkonde) 

Ooh iere wet bin ik hier blij mit. Ik zel je zegge ik hew ur altijd van uh droomt om 

um nag ur is te krijge. En Nou hew ik um. 

Mooie foto he . Neef jan steet ur ok nag op, Hij et mij overhoalt om ok te geen 

spuiten.    

Bessie: Ik bin erug trots op jelaaw tot jullie die uise in ketserpad  toch moar mooi 

uspoart ewe. Ik hew  zelfs  de burgemeester uh zien  die ok an een slang liep  te 

trekken.  

Bap: espoart, espoart, d’r steet nou nie veul meer. Je kijke zo ut kruis in. 

Bessie: Nou Koa, nie so roar or, komt wel weer goed is allegoar verzekuringsweruk. 

Bap: Nou Vlook brandt los. (zet brandend zand op) 

 

Donald trump komt op. 

Trump tegen bap :  can i grab her at her pussy? 

Bessie : je blijve mit your hands from our poes minet 

Bap: joa je magge nie an de poes zitte. 

Trump : Buy marken 
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Bessie : dat ken nie tís al verkocht  

Bap Joa aan Tours and tickets 

Bessie tegen de zaal: die grap mag je niet  hard op zeggen koa. Dat veinde ze nie 

leuk en ik ok nie . Wij krijge immers elk jeer geld van ze om jullie wet moois te 

leten zien. Tonneelwerruk zeg moar.  

KE mengt zich in het ‘gesprek.              

KE: Bessie en Bap, De belangrijkste vrouw van de gemeente wil u graag feliciteren . 

Bessie: O, is Luutje Geertje d’r? 

KE: Nee Bes, het is de burgermeester! 

Bessie: o, iere die komt uis feulisitere mit uis geranium uweluk. 

(burgermeester doet haar ding) 

Ken hij  eur nie kope? We weten dan wet we hewwe , want je nooit wet je krijge . 

We hewwe nag een mooi uis van de vrouw van de loco burgemeester.  

Bap; as je dan hier komme te weune moet je oare jeer wel veur merreke juichen as 

we teugen mnnikendam speule. Ze degraderen toch wel dit jeer.  

Bessie: en van mij krijg je merreker goed, want ut steet je prachtig. Bijna net zo 

mooi as ik vroeger was.    

Alle gekheid op een stokkie. We willen je deze bloemen aanbieden namens de 

markerbevolking voor de afgelopen jaren en wensen je veel geluk en liefde voor de 

toekomst.     

 

KE: En dan zijn er ook nog de neven en nicht  die een speciaal stukje voor jullie 

willen opvoeren. 

(Truus Trut speelt een liedje) 

KE: Op speciaal verzoek van Bessie draait vlook nu haar lievelingsliedje. 

(tuut speelt een paar marsen) 

Bap: nou mense, deze polonese is veur uis ut einde nou kenne we opubé. 

Bessie: moar veur we geen koje moet me nag wel ien ding van ut art. 

Vergeet veural de melukbus in ut alletje nie om d’r geld in te gooie. 

“Mereke is goud, jammekoar binne zuluver en wij geen in ut brons” 

  


