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Bappe en Bessie 2007 
(Jaap Boes, Klaas Commandeur, Adinda Dorland en Elbert Stoker) 

 
(Bessie staat de was te vouwen als Bappe bij de kapper vandaan komt. Hij 

hangt zijn hoed op en gaat zitten. Bessie kijkt op) 

 
Bessie: Koa, weer bin jij uweest? 
Bappe: Nou, ik bin bij de kapper uweest. 
Bessie: Nou nie nee kapper teugeweind weer je altijd neetoegeen, 

want je eer ziet er nou zo gnappies uit. 
Bappe: D’r is een nuwe. 
Bessie: Weero? 
Bappe: Nee. Nero. 
Bessie: Oh, Deero. 
Bappe: Op Mekuruf, in het uisie op de ook van de Pepersteeg. 
Bessie: IJ et je mooi uknipt. Ik ken nie oars zegge.  
  D’r komt zelfs gien eer meer uit je ore.  
  Ken ie ok veruve? Dan most ik ok moar us kijke. 
 

(Bappe gaat zitten te trommelen met zijn vingers op de tafel) 

 
Bessie: Wou je ok nag een koppie thee? Je krijge gien  Maria  
  biskwietje meer, want we ete vroo. Ik moet vanevend nee de 
  brandweer. 
Bappe: Wet moet een wijf nou bij de brandweer? 
Bessie: Nou Koa, doe nou moar nie so asseraant, want ze zitte om  
  me te springe.,Ze zooke vrouwe die spuite kenne. Die goed 
  mit de slang overweg kenne.  
Bappe: Oh, deer ken ik er nag wel een poar van, moar ik docht dat ze 
  dur een poar jonkies bij adde. 
Bessie: Drie, Koa. Dat is te wanig. De meeste binne  overdag an de 
  veste wal. Dan krijg je gien brand ublust.  
  Kijk en ik bin wel elke dag thuis, dus ik docht: ik most me 
  aage moar  opgeve. 
Bappe: Weet jij dan wet van slange? 
Bessie: Plentie. Ik ken ze: inoale, uitrolle, uitschudde en uitwringe. 
  En nee ofloop zuig ik effe.  
Bappe: Zuigen?? 
Bessie: Joa: de kantine   
 (Haar hoofd schuddend) Vende kenne er zo’n kladdige bende van moake. 
 

(Bappe slurpt luid thee van zijn schoteltje) 
Bessie: En ik zal die Jan Terlouw ok effe woarneme. Die is immers 
  straks ok elk uur van de dag thuis. 
Bappe: Wie? Oh, jij bedoele Wum. De nuwe boer. Jan is z’n broer, die 
  schrijft boo-ke.  
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  Ik hew wel uhoort, dat die nuwve boer eruge grote koeie  
  krijgt. 
Bessie:  Nee Koa, nie sun koeien, moar z’n schuur wordt allemachtig 
  groot.  
  Oeveul licht er ok van de tore komt, ut boerepatje blijft zwart 
  van de dounkerte. 
Bappe: En die oare boerderije worre sexboerderije? 
Bessie: Koa, Koa….Feur sommige zou dat een uitkomst weze, moar 
  ik hew u-oor dat ut kampeerboerderije worre van Landal. 
Bappe: Kwamme die nie bij Uidam? In de Nes? 
Bessie: Joa, deer zou je wel us gelijk in kenne ewwe. 
Bappe: Moar dat laant steet sweinters oars altijd een oareve meter 
  ounder woater. 
Bessie: Nee, moar deer komt ut nie. Wet jij bedoele deer lope allien 
  moar schepe. 
  ’t Is op de ouwe kemping. Die ouwe rotzooi geet plat.  
  Die Poolse fietsestelers weg, en toeriste der in. 
Bappe: Erug feul uitzicht hewe ze dr oars nie: ut wordt vol ubouwt 

totan Pampus en an de oare kaant 3 windturbolines.    
Bessie: Ut worre er oars moar twee or, Kloa. Moar die binne dan  
  temet wel twee kilometer hoog. 
Bappe: Je binne in de war mit kilowatte. 
Bessie: Watte? Wet moete we mit zo’n berug watte? Stroom moete we 
  hewe. Om de haverklap binne ‘s nachs lantaarnpoale uit.  
  Je ziene gien aand feur oge. 
Bappe: Ach moar, deer hewe wij toch gien weet van want wij legge 
  mooi te koje. 
   En uis age stroom steet wel an. Allien die zooi van de  
  gemeente binne uit. 
Bessie: Ik hew ore zege dat ze zoue bezig weze mit een   
  inzamelingsactie feur een gouwe handdruk feur de   
  burgemeester, omdat ze van um of wille. Hij wil immers allien, 
  moar mit z’n kop in de kraant. Nou en van ut geld dat ze  
  uitspoare mit die lampe kenne ze um mooi kwijt. 
Bappe: Dat is nie ulukt, want ik eew u-oort dat ie weer 6 jeer blijft 
  zitte. 
Bessie: Nou probere ze um te losse deur de parkeertarieve weer  
  omhoog te gooie. Dat zet wel zode an de dijk, hewe ze um 
  straks misschien zo nee un oare gemeente. 
  Moar ut blijft behellupe zounder stroom.  
Bappe: Zounder stroom doet de AAD ut ok nie. 
Bessie: Koa diegene toch geweun op batterije. En nou de nuwe Deen  
  der is, hoeve we uis deer nie meer drok om te moake.  
  Die et ur zat. 
Bappe:  Joa, die nuwe winkel is wel erug groot, he. 
  As je bij Tijs van de spar omviel lag je mit je kop al buite, 
  Moar hier hew ik, oongeloge, geweun 3 kwartier lope  
  zooke nee een plakkie kees. 
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  Janneke ad me een bouwtekening ugeve van de   
  ruilverkaveling, moar die ad ik toch echt wel nodig. 
Bessie: Joa, je kenne helegoar verdwale in de nuwe Deen. 
Bappe: Dr is oars ok een nuwe wereld.  
Bessie: Nee, dat zeg je verkeerd: ’t is een nuwe verkeerde wereld. 
Bappe: Joa, in uis tijd hadde we veul klane winkels mit wanig, nou ien 
  mit een berug. 
Bessie: Joa, as ik weer in dat bokie kijk van Jan Schild over alle  
  winkels op Merreke, dan is er toch wel een berug veraandert. 
  Hij is bij mij thuis ok nag an  de deur uweest.  
Bappe: Je ewe um toch gien roargigut verteld, wel? 
Bessie: Ik ew um uzat: geen is effe zitte, dan zal ik je precies vertelle 
  oe ut zat. Want ij ad een poar dinge, deer klopte niks van. 
Bappe:  Jij worre oars nie achter in z’n book bedankt. 
Bessie: Dat fijn ik wel een beetje zounde, ik stee er egelnie in. 
  Deer zal ik m nag us over woarneme. 
Bappe: Moar deer stonde wel eeuwigste mooie fotoos in. 
Bessie:   Koa ik wil nie veul zegge, hew jij goed in dat book u-keke? 
Bappe: Joa…. 
Bessie: Hew jij al die ouwe fotoos uzien? 
Bappe: Elegoar Prachtig! 
Bessie: Eew jij bome u-zien? 
Bappe: Gienien. 
Bessie: O. 
  En hew jij die ekette nag inuvuld?  
Bappe: Joa. 
Bessie: Wie ad die uitschreve? 
Bappe: Dat weet ik nie, want ut stond er nie op.  
Bessie: Ik doacht dat ie van de bure was, dus hew ik um bij de buren 
  in de bus ugooit. Wete ze metien wet ik  fijn dat ze mit un age 
  kladdige bome kenne doen: weg oale uit de wuruf. 
Bappe: Neeh, ut was nie van de buren, moar ut was een brieffie van 
  de Roat. Ut ging over heel Mereke  
  Ik was bij de kapper en toen zou ik um in de brievenbus teuge 
  de keruk angooie, moar die was weg. En toen docht ik dan 
  gooi ik um moar metien bij ut roatuis nee binne, moar de man 
  kwam um weer terug bringe. 
Bessie: Koa, deer weunen sinds jeer en dag Luut en Kees. Moar ut 
  blijft een schaande dat ze die briefe-busse weg u-aalt ewwe. 
  Op de oave adde ze ut ok udeen, moar deer ew ik wet van 
  uzaat.  
  Ew jij die ekette deernee eigenlijk nag op de bus ugooid? 
Bappe: Nee, die zit nag in me zak. 
Bessie: Lever um moar nie in, want in Munnikedam wordt er toch nie 
  nee je uluistert. Al lever je er oundert in. 
Bappe: Wet dan? 
Bessie: Lees je dan niks, Koa?  
  Wet eew jij vurig jeer nag inuvuld op je ekette? …………………..  
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  Weer wilde jij beslist nie begroave worre? 
Bappe: Bij ut trefpunt. 
Bessie Oh  
  En wet eew ik inuvuld? 
Bappe: Jij wilde dat ok nie. 
Bessie: O. 
  En weer komt de nuwe begroafploas?  
Bappe: Nou? 
Bessie: Bij ut Trefpunt. 
Bappe: Nee…. 
Bessie: En wet zette ze d’r omheen? 
Bappe: Nou dat zalle dan wel weer bome worre. 
Bessie: O. Precies.  
  En die zelfde mense wille nou ok nag een gat in de dijk.  
  Weer zitte ze mit un verstaand?  
Bappe: Nee 50 jeer weer een gat in de dijk? 
Bessie: Joa, mit een breg erovereen…. 
  Dan moest er moar wel een busboan neest de breg kome, 
  want dan ken de Naco ken dan geweun op tijd blijve rije. 

En as je dan gank mit de ambulance nee ut Lutwien moet dan 
ew je ok gien inder van een ope breg.  

Bappe: t is dan wel te hope dat er nie nag meer drempels kome langs 
  de dijk,want as je mit de ambulance over zo’n opstoakel geen, 
  dat zit je vest met je kop vest in ut plafon. 
  Ik denk eran om mun flet moar weer van stal te oale.  
  Dan bin ik zo in Volledam, want nee de bezetting is de  
  Gouwzee nooit meer ukooit.   
  Je kenne makkelijk mit de kloet over. 
Bessie:  Ut Trefpunt wordt ok verbouwd. 
  Je kenne er straks jogge. 
Bappe: Jogge? 
Bessie : Gimmestieke.  
Bappe: Oh, je bedoele in zo’n fluister brookie? 
Bessie: Joa, mit elastiek. Ik ew utwel us uprobeerd, moar ut doet mij 
  te zeer an me gat. Luutje Neeltje loopt er altijd in. 
  Oh, verrek deer zal je dur ewe. 
 
 Bappe:  Dag tutte. 
Lucinda: Hallo, bap. Hallo bessie. 
  Zijn de voetbalshirts al klaar? 
Bessie: Oh keind, ik weet nie wet jullie er mit uit uvrete hewe, moar 
  ien of twee krijg ik nie helder.   
Lucinda: Bessie het is zo naar, we komen nog wat meiden te kort voor 
  een 6e Marker dames elftal 
Bappe: Wijve bij de brandweer. Massies op de voetbal. Ut moet  
  toch nie veul gekker worre.  
Lucinda: Straks gaat het weer niet door en sta ik deze week niet  
  opgesteld. 
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Bessie: Wie is jouw leider, luutje Neeltje? Dan zal ik um is woarneme. 
Bappe: Weerom gee jij nie bij die massies op ut doel. Dat gat van 
  jouw leet al jere niks meer deur.  
Lucinda: Bap, dit vind ik geen leuke opmerking. 
Bessie: Keind dat is geweun de kift. Hij is jaloers dat ik overal op zit 
  en hij neruges. Hij wordt een ouwebakke mannetje. 
Lucinda: Je zat toch op biljarten, bappe? 
Bappe: Gelukkig blijft Veur Anker nag effe besteen. We ewe de  
  annemer evreegt om een eeuwigste oge prijs te noeme feur de 
  verbouwing, zodat gien mens een huis kope ken. Vurlopig 
  kenne wij nag effe uis jonkie blijve drinke feur 50 cent. 
(Bessie gaat met haar rolator naar de keuken en brult vanuit de keuken) 

Bessie: ’t Is geweun een illegoale kroog. 
Bappe: We zitte geweun mit een poar jongens gezellig bij mekoar. 
Bessie: Je komme wel us terug en dan proat je elegoar dubbelt. 
  En dan zien je ore rood. 
 
(Bessie komt op met rolator, glaasje en cola) 

 

Bessie: ` Keind…. cola 
Lucinda:  Nee, sorry bessie, ik ben aan het Sonja Bakkeren. 
Bappe:  Is dat er ien van Jan Bakkertje? 
Bessie: Hou jij nou us effe je harsens. 
Lucinda:  Ik ben aan de lijn. Ik mag geen cola meer, alleen nog water. 
  Ik moet mij aan de regels van Sonja Bakker houden. 
Bessie: Tut jij hoeft je deur gien enkel Bakkertje de wet feur te lete 
  schrijve. En as Sonja jou te dik fijnt, wordt ut feur eur tijd feur 
  een bril.     
Lucinda: Bessie het is een manier van leven, waar ik mij goed bij voel. 
  Papa en mama doen het ook. En ik ook. 
Bessie: Nou wij doen ut nie, he Koa. Nou ewwe we eindelijk coka  
  cola ugkocht, nou moet ze weer gien cola. Blijve wij mit die 
  cola zitte. Want jij drinke ut nie en ik ok nie.  
Bappe: Och, dan gebruik ik ut toch geweun om m’n ekies in te gooie 
  fur mijn oakwaant. Dan weekt alles er zo van of. 
  Beter dan  kruipolie. 
 
Lucinda: Oh, bes, ik heb nog even geïnformeerd naar de foto’s van de 
  dijkfeesten die je wilde bestellen. Er staan heel veel foto’s op 
  het Web en ik zal zorgen dat ik ze op een dvdtje brand. 
Bappe: Ik ken ut woord braand of blussen nie meer ore. 
Bessie: Ik denk dat ut beter is as ik geweun wet foto’s krijg, want wij 
  kenne nie zo goed mit dat spul overweg. 
Lucinda: Dan maak ik er wel een leuk digitaalboekje van en laat ik het 
  bij de Hema printen. Zal ik dat dan doen, bes? 
Bessie:  Nou joa, dat moet je zelf moar kijke hoe je dat doen.  
  Deer ew ik gien verstaand van. Moar wij ewwe we liever  
  geweun foto’s. 
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Bappe:  De vurige keer vonde we ut nie zo gezellig. Toen konde we 
  moar 1 cdtje in het album plakke. 
Lucinda: Zo’n album kost wel 20 Euro, bessie. 
Bappe: Hoeveel gulden is dat? 
Bessie: Dat ken me nie verrekke! Koop ut moar, tutte. 
Bappe: Komt ut bordje van de Dijk er ok in? 
Lucinda: Je bedoelt de onthulling van het monument, bap? 
Bappe: Ew je um wel een beetje van dichtbij unome? 
Bessie: Joa, want ut is nie veul, he? Dat viel me erug teuge.  
  Die vent van de previnsie stond an een endel te trekke mit 
  zo’n grote kroan erbij. Hele Tuut op de dijk. Toen die grote kist 
  omhoog. Ik denk nou zal ut gebeure… 
Bappe: ………En wet komt er………. zo’n bordje.( geeft aan met handen) 
  Ik bin bang dat bij regen, ut velletje er geweun vanof spoelt. 
Bessie: Ik at udocht dat we net zo’n mooi bessie beeldje zoue krijge 
  as in Volledam. Moar nee.  
Bappe: Had jij ok nag foto’s umaakt op de street? 
Lucinda: Van het wagenspel? Jazeker. 
Bessie: Dat was zo mooi, we moste d’r elegoar van krijten, he Koa? 
Bappe: Joa, vural toen dat masie begon te zinge, kreeg ik de  
  troane in mun oge…………………………………..  
  Sijt liep er ok weer. 
Bessie: Dat was iemand van ut toneel, oor. 
Bappe: O, ze was ut nie zelf? Ik zou zwere dat ut er was. 
Lucinda: Ik moet nu echt gaan. Morgen moet ik ook weer vroeg  
  met de bus naar Volendam. 
Bappe:  Wet moet jij in Volledam? 
Lucinda: Naar school, naar de Don Bosco. Ik zit niet meer op   
  Damstede. 
Bessie: ’t Is moar beter ok dat je nie meer nee dat gevoarlijke  
  Amsterdam geet. Al die tokkies en blauwe zanders….  
Lucinda: Volendam past beter bij mijn belevingswereld. 

De Don Bosco, zegt papa, weerspiegelt, veel meer een 
doorsnee van de Waterlandse bevolking, dan Amsterdam 
Noord. 

Bessie: Als je voar dat za dan zal ie wel gelijk ewwe.  
Bappe: In Volledam ewwe ze de hoave alvast vur de Merekers  
  vergroot, dus de motor ken zo weer in-uzet worre. 
Bessie: Uis hoave is oars ok verbouwd. 
Bappe: Joa feur al die grote plastieke boten. 
Bessie: Wel makkelijk schoonmoake al die plastic towwes. 
Bappe: Toch binne ze nie erug slim bezig. As ze amoar een poaltje an 
  de binne kaant sleen, dan ken me flet over 10 jeer nie meer ut 
  oavegat uit.  
  Mit me wurruf  deed ik dat toch beter: die is groter uworre. 
Bessie: Hoe dat? 
Bappe: Dan sloeg ik de poale an de oare kaant.  
Bessie: Luutje Neeltje ew jij die klap nag uoort lest op een zundag? 
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Lucinda: Ja, nou bes. Wat een geluid. 
Bessie: Ut was een eeuwige dreun.  
Bappe: De koperetoasies uit ut schot. 
Bessie: Mun glasservies ridikte in ut dressoir. 
Bappe: Is er weer ientje tuge de poaltjes bij de Wilhelminabreg an 
  uree-e. 
Lucinda: Nee, bap. Er ging een vliegtuig door de geluidsbarrière. 
Bessie: Bepoalde mense zalle ut wel nooit lere. Die blijve veul te hard 
  rije en kenne nie sture. Al vreeg je ounderd keer an de Anwb 
  om les te kome geve. 
Bappe: Nou is de weg ok nie altijd overal eve goed en recht. 
Bessie: Nou, veural dat stukkie van rozewurruf nee de tore is  
  un drama. 
Bappe: Ik snap nie dat die Tijs nag nie u-kloagt et. 
Bessie: Die parkeert toch allien moar op de dijk, rije doet ie er nie. 
Bappe: Deer slee je de spijker op z’n kop.  
Lucinda: Toen we een duurloop hadden naar de toren zag ik, dat er 
  een schip vast zat in het IJsselmeer. 
Bessie: Oh Koa, utzal toch nie weer een suikerschip weze, want dan 
  moet je er gank een. 
Bappe: Dit keer stonde er sputpoale in, ew ik begrepe.   
Lucinda:  Volgens mij zaten er stenen in. 
Bessie: Dan is ut nie gek dat ie zinkt. 
Lucinda: Bessie, maar nu moet ik echt gaan, anders ben ik veel te laat.
  Iedereen zit op deze shirts te wachten.  
Bessie: Dit rooie elastiek zat er ok tusse. Deer moet je mit uitkijke . 
  M’n machine ad wel kepot kenne geen. 
Bappe: Oh, uis masie is anvoerder! 
 

(Lucinda grist rode string uit de handen van Bessie. Buiten de deur zegt 
ze:)  

 
Lucinda: Dank je wel, he bes. 
Bessie: Feur ete is ut nou te loat, Koa. Dat doen we wel nee de  
  brandweer.  
Bappe: Ik geen  toch moar effe kijke bij dat schip bij de toren .  
  As ur wel poale binne  ken ik deer misschien nag een poar 
  mooie spieringlatte van moake. 
Bessie: As je dan moar wel feurzichtig binne mit ut schiete van je  
  fuikie, want de boetes feur de vis worre duur betoalt.  
 
 

 
 

 
 

 
 




