Bessie en Bap 2017
( Klaas Commandeur, Elbert Stoker, Erwin van Altena en Maarten Willemse )

”Aan tafel met de laptop”

Bessie komt oplopen en ziet tot haar schrik dat de poppen niet meer aan de schoorsteenmantel hangen.
Bessie: Hier hinge uise poppen weer binne die uh geen koa ?
Bap: Die hew ik verkocht moar ik hew ur wel wet moois veur terug uh kocht,
Bessie: Verkocht? Bin jij bebliksumt. Jij gene murgen nee padje, je kop is nie goed. Gelukkig
wazze dit niet de ouwerwisse van bessie die hangen toch nag in de veurkamer?
Bap; joaaa, Kijk nou maar ounder de voate dook .
Bessie: Oh iere, op zo,n ding ken je toch het nuuvs van pep lezen? Koa hoe moet ie an?
Bap: weet ik ut ? Ken je dat nie an luutje neeltje vregen, ik hew kladdige handen.
Bessie ; Die is ur nie,
Bap: is ze nee Klaas Petat?
Bessie: Nee ze is mit ur makkers nee Belgie op vakantie.
Bap; komt oplopen mit een gerookt eeltje.
Bessie; Loop je nou alweer mit eel? Misschien hew je wel ut leste eeltje uh vangen dat hier nag
round uh zwomme et.
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Bap; Leste Eeltje!! Dat is bangmoakerij uit Den Haag . Ut krioelt ur van, ze binne allegoar de
plompstiene uit uh jaogt deur die hijskroane mit al die grote stiene. En in de oave was ok gien
plek meer veur ze. Ik vang ze wel op.
Bessie; Barmhartige samaritaan , die Koa van me. Kijk ut lampie brand al, nou de televisie nag an.
Bap : Je moete dat zwarte dingetje heen en weer hoale. Wijst op de muis
Bessie: verrek je hewwe gelijk, hij floept an
Bap: En nou typ je op die typemachine” Merken in ut nuuws “
Bessie; mit een z of een s?
Bap: mit een s want die zit in ut kofschip.
Bessie; We hew jij toch een berrug verstand, jammer dat je ur niks mit uh deen hewwe. Loko
burgemeester had je kenne worre dan hadde we op het roathuis kenne weune moar joa deer
weunt ur al ien.
Bap; Loko Lokko
Bap: ier begint ut : Januari: Hennepkwekerij ontdekt in de Hoogkamplaan.
Bessie: Immetje van maretje van Im was nag an de deur uh weest bij die laaf om te vrege of ze
de kleden veur de raomen effe most wesken want die zagge dur nie uit. Die gasten verstonde ur
nie want ze schudde van nee.
Bap: Uise verzekering bij Piet Commandeur et 10.000 euro an ut Dorpshuis uh geve om nieuwe
lampies te kopen.
Bessie: Feitelijk hewwe wij dat uh geve Kao . Wij betoale immers al premie vanaf de oprichting
in 1816.
Bap: Dur steet ok nag wet veur jou in, In februari kerk naai goed van over de datum verzameld
dur ut museum.
Bessie: Ik wil ur niks meer van weten, ze woue mijn naaiwerruk nie hewwe, stonk te veul nee
vis. En hoe zou dat nou komme??
Bap; Ik hew een vreeg veur de zaal. We hewwe wel gien elfstedentocht had maor toch, hoeveul ijs
et ur in februari op de ijsbaan uh lege?
A: IJs dat net dik genoeg was om een gans met anorexia te kennen dragen B ut ienigste ijs dat ur
uh lege et kwam uit de vriezer. of C : ijs mit slagroom.
Bessie : ik hew ok een vreeg : Jan Schild is een groot man moar hoe groot is ie eigelijk?
A: niet zo groot B: zes turve C: weet het niet, geet je trouwens ok gien zak an.
Bessie: Ik bin altijd een beetje bang as Jan Schild in z’n ientje de dijk om geet as ut gras nag nie
uh moait is.
Bap Weerom ?
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Bessie: Ik bin bang dat ie verdwaalt in ut hoge gras, en dat zou zounde weze .
Bessie: zo we geen weer vaarder mit Maart. Sporenonderzoek Rozewerf 13.
Bap; Steen ik mit mijn woadbrook in de plompstiene komt ur allegoar plisie de rozeweruf op.
M’n ventieltje is al niet te best maar nou ging ie meer dan druppelen.
Bessie : Bespoar me de details ik weet ur alles van. Biotex maakt mijn leven nag droagelijk. Moar
hewwe ze behalve jou spoor nag een oar spoor vonden?
Bap; Nee, tot heden ten dage nag gien spoor. Ik hew ze uh zaat dat ze te rade moete geen bij
Cock mit ck, die lost alles op.
Bessie; In Maart hoefde we niet elk wekend te koken want opeens was ur pizza Pastorale of zo
iets.
Bap: Errug lekker, moar zo gank as ie ur was nog ganker was ie weg. Arivertreksie .
Bap; Weet je trouwens weer een pizza nee toe geet as ie nie lekker is?
Bessie: nee
Bap: dokter Oetker.
Bessie: tegen de zaal: knettergek is ie .Tegen Bap ; Was je in bed maar zo gevat!! Maar nee hoor
op z’n reg en snurken moar. Wij hewwe piet van de vis nie nodig , al ut ongedierte vliegt een
kant uit as hij legt te zoage .
Bap; In april had ik m’n hoop gezet op een lintje moar ut was weer karig.
Bessie: een lintje moet je verdienen koa en jou ienigste verdienste is ut ijsselmeer leeg vissen dus
….vis je achter ut net.
Bap: Jaap Schipper et ur wel ientje ad.
Bessie: effe wet oars. Hewwe jullie ok uh zien dat uise Pep op tilevisie was?
Bap: Ken nie woar weze
Bessie : Dat docht ik ok, moar ut was echt zo. Samen mit Barbara had ie een brief uh schreven
over de parkeermeters op Merreke. Zo stakkerig, ze gingen de gemeente ploagen en iederien
ging er om lachen. En ik weet dat ze dur op het gemeentehuis niet teuge kenne as ze uh ploagt
worre. Nee elke nieuwjeersreceptie op merreke lopen ze de hele maand januari te krijten.
Bap; Joa en nou weet deur Pep heel het koninkrijk van uis parkeerterrein? Tegen de zaal: Weten
jullie hoeveel borden er rond en om het parkeerterrein steen?
Binne dat er A; te veul B; meer dan er aan zonnepanelen op het dak van de Terlouw leggen. Of
C te wanig want we missen er nag een poar?
Wilders komt op lopen : willen jullie meer of minder borden?
Nou dan gaan we dat regelen
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Bessie: wet een lekker mannetje was dat!
Bessie: Oh jeetje wet lees ik nou bij mei. Er is een archeologische vondst gedaan bij de dijk van
het eiland Marken. Koa Jij zou de rotzooi van bessie havendijk toch nee Munnikendam bringen?
Bap; Joa moar kreeg halverwege een likke band mit m’n kruiwagen en ik wou graag nee Terlouw
nee de boerderijdag dus….
Bessie: Nee Janine zel je bedoelen. Al het goeie komt van melkuniekoeien en van Janine, ik heb
je wel deur hoor ouwe snoeperd van me.
Bab ;Maar ur rechtsgedraaide biologische yoghurt van weidevogelmelk is echt errug lekker en
glijd zo lekker soepel nee binnen.
Bessie Oh is dat zo, neem dan maar een keer een fles mee, misschien hewwe we dur wat an.
Bap: Kijk erus wet er in Juni al nie is gebeurd. Merreke 1 is bijna ounderan eindigt en
promoveert toch nee de eerste klasse.
Bessie Nou dan magge ze dat maassie Kelly wel terug hoale oars wordt ut niks in ut nieuwe
seizoen.
Bap; Ken die keepen dan?
Bessie: nee maor ze ken wel zurgen dat we gien keeper nodig hewwe.
Vreeg veur de zaal: Hoeveul punten et Merreke op dit moment.
Is dat A: net zoveul as an het begin B: op ie hand te tellen C niet genoeg
Wilders komt op : Willen jullie meer of minder punten?
Wilders: dan gaan we dat regelen.
Bessie; Zou die man kenne toveren?
Bap; kijk er wasse ok nag slangen ontsnapt. Gemeente zoekt BOA’s
Bessie ; dat binne gien slangen Koa moar inrijplisie. Overal weer je zounder vergunning in gene
deer krijg je een bekeuring veur. Age ground of nie, ut moakt nie uit. Betoale zel je.
Bap; Op en round ut water was ok van alles loos
Bessie: Joa , je knippert mit je ogen en ur laat een tropische bounty veur de Bukdijk
Bap : Ik bin ur nag heen uh roeit want ik had oort dat deer lekkere fricandellen specioal te koop
wazze
Bessie : en, die wasse dur nie?
Bap: nee wel veul Duitsers
Bessie: toch nie in uniform wel?
Bap; Ut zal allegoar wel te maken hewwe mit de Merker Wadden.
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Bessie: In augustus et ur een giraf round uh lopen op Merreke steet hier. Wet weet jij hiervan
Kao, had je ut hek van Outger open uh zet?
Bap: Nee en die et gien giraf moar allien struiseenden.
Bessie Och weet ik veul die beeste lijken allegoar zo op elkaar, ut binne net Volledammers die
hewwe ok allegoar dezelfde kop.
Bap; zo slecht as ut Nederlands elftal is, zo goed wasse de vrouwen.
Bessie; Is gien verrassing, dat mannenwerruk is klootjesvolluk. Lete hun koppie bij het minste of
geringste hangen, moar wel hun zakke vulle. Ik weet ur alles van.
Bap; Nou Klaas Peereboom et wel mooi de open Merke jeu de boule uh wonne.
Bessie: speulen mit een paar harde ballen, dat geet vende wel goed af.
Maar ik hew nag een vreeg veur de zaal. Welke Merker vrouw speulde mee in het vrouwenelftal
van Nederland.
Was dat A Paula van de Deen, B Trijntje van Jan van Outger, C Jannie de Loor of D Kelly van
Klaassie van de Centra?
Bap: kijk we zitten alweer in september, us kijken wet ur steet. Een Merreker bruiloft.
Bessie :Oh iere wet een werruk hew ik hieran gehad. Heel Merreke kwam vregen veur Merreker
goed.
Bap: Ut was zo drok an de deur dat ik ut nummertjes apparaat van de Nico de slager hew moete
liene
Bessie; twee man die ik aan uh kleed hew binnen ok nag nie goed uh worre in de kerk.
Bab : zat ut te strak?
Bessie nee, ze doachte dat de motteballen in hun zak kauwgomballen wasse.
Bessie : in september bestond de burgemeester ok 5 jeer
Bab: je bedoele mijn Luzette.
Bessie: nie allien van jou hoor ok van Jaap en Henk .
Bap; en van Jelle , die is heur wethouder uh worre.
Bap: Vreeg aan de zaal. Jelle is wet ouder, maar hoe oud is Luzette, uise burgemeester?
A ouder dan ze er uitziet, B 30 en een beetje C dat moet ze zelf maar zeggen.
Effe over Jelle; Jelle gaat eerdoags zijn huis verbouwen Alles van Philips geet eruit en hij neemt
alles van LG.
Bessie: Koa as jij uis veurschot verft dan doe je toch gelijk het hele schot?
Bap: nee dan doe ik twee planken nie. Natuurlijk nie !!! je denke toch nie dat ik achtelijk bin
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Bessie: Nou de weg van Merreke nee Munnikendam is 9 km maar ze hewwe moar 8 km op uh
knapt.
Bap: Zel vast te maken hewwe dat ut asfalt op was.
Bessie; Mit de auto mag je nou 80 en as ut regent mag je ur ook mit een boot overheen maar
dan moet je wel een voarbewijs hewwe.
Bap; Ik hew ore zeggen dat dit soort weg een proef is. Het Koninkrijk komt vol te leggen als de
proef sloagt.
Bessie: dan geldt dat zeker ok veur de parkeermeters en Dixies.
Bap: Joa as de parkeermeters alle internationale munten slikt en de Dixies blijven spat en
waterdicht na internationoal gezeik. Dan blijft alles zoals ut was.
Bessie: Nou we ut toch over toeristen hewwe heb ik een vreeg voor jullie.
Binne ur dit jeer meer plomstienen uh stort dan dat er toeristen uh weest binne?
A. weet niet, ik hew ze nie uh teld B meer toeristen ars hadden ze nie genoeg geld gehad om
stienen te storten.
Wilders komt wederom op : Willen jullie meer of minder toeristen?
Wilders : nou dan gaan we dat regelen
Hij krijgt ut nag drok die blonde.
Bessie: november is ook altijd de maand van Sinter Maarten. Wie durft het liedje van Sinter
Maarten te zingen veur bes en bap. As ur niemand vrijwillig komt dan wijs ik er ientje an.
Bap: wie et ut vaarsie van sintermaarten uh schreve?
Is dat A Sintermaarten, B Pietje veugeltje of C Bluf
Bap ; Kijk hier bij december steet nag wet over grijse zakken.
Bessie: Nee wel
Bap ; M’n grijse zak mag nie elke week meer buiten uh zet worre.
Bessie Dat overleef ik nie hoor, twee weken jouw grijse stinkzak in ut portaal.
Bap: nou dan ik spoel m’n luren wel deur de wc
Bessie: deer komt niks van in, we geen ze opsturen nee het gemeentehuis
Bap: je kenne ze ok meegeven aan Jelle, die moet toch die kant uit.
Bessie: doen we dat scheelt uis weer een postzegel en een zooitje stank.
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(Met Wilderiaans accent)
Wilders: “Nou, dat was weer een fraai stukje cabaret, meneertje Bap en mevrouwtje Bessie. Vond
u ook niet, dames en heren en alles wat daar tegenwoordig nog tussenin zit?
Het was een fraai stukje Hollands cabaret! Een stuk beter dan dat linkse gemekker van die
cabaretiers op TV. En deze mensen doen het voor twee consumptiebonnen, he. En terecht, dat
er geen belasting van de hardwerkende Nederlanders naar deze linkse hobby gaat.
Ik vind het fijn om hier te zijn, op Marken. Een prachtig Hollands dorp. Ik wens u allemaal een
fijn Nieuw Jaar en ik hoop dat u een fijne Kerst heeft gehad. Kerst is een mooie Westerse traditie.
Een moment van bezinning. Een moment om voor de open haard te gaan zitten en te mijmeren
over wereldvrede. Een moment om in de vlammen te staren waarin zachtjes een Koran ligt te
knisperen. Of wat jullie familietradities dan ook zijn.
Want laten we eerlijk zijn, dames en heren: vreemden, ze zijn allemaal knettergek!
Ze trekken je Marker kleding aan, ze schrijven boeken over jouw geschiedenis en voor je het weet
doen ze mee met je cabaret!
Dus ik heb een vraag: willen jullie meer of minder vreemden?
En dan heb ik nog een vraag: willen jullie meer of minder Bessie en Bap?”
(Bessie valt de beveiliger aan, Bap duwt Wilders weg)
Bessie: “Nou, dan gaan we eerst deze vreemde eens verwijderen!”
Wilders: “Nee, wacht even, ik bedoelde vreemden met een kleurtje!”

Dorpshuis ‘Het Trefpunt’ op Marken, zaterdag 6 januari 2018
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