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Bessie en Bap 2016  

 ( Klaas Commandeur, Adinda Dorland en Elbert Stoker) 

”Parkeerterrein” 

 

(Bessie en Bap komen het toneel op. Er staat een zwarte parkeerzuil). 

Bessie: Wie ewwe er feitelijk een lintje at dit jeer? 

Bap (zucht): Weet ik feul. Dat ken toch gien mens  wet schele. 

Bessie (tegen het publiek): In het verlede kwamme er een berrug lintjes deze kaant op, moar nou 

lijke ze de weg nee Mè-rukke nie meer te kenne fijnde.  Ze binne vast deur ut lint een op ut  

roatuis.  

Bap: Feur twee man kon er nag net een lintje of. 

Bessie: Feur wie?      

Bap: Van Wort en Sijmen Zeeman.  

Bessie (tegen publiek): Van Wort steet toch altijd mit ouwe rotzooi op de bazar van de voetbal? En 

nou ew ik ore vertelle dat ie 15000 euro u-vonde at in een oud beschuitblik van Verkade. Deerom 

et de bazar nag soveel geld op u-brocht. 

Bappe:  Oh! Is dat ut. Ik docht al dat ze geld zelf u-drukt adde, want stervens drok was ut nie..  

Bessie: Ik weet ut weer! Van Wort et een lintje ad, omdat ie zo gank is. Hij is zo gank dan z’n 

schoadu un nie bij ken ouwe. 

Bap: Joa. En dat ew je nodig om molle te vange  op ut voetbalveld. 

Bessie: Voetbalveld? Deer laat toch vloerwè-ruk van autobaande? 

Bap: Da’s ut Aa veld. Op die oare velde wemelt ut  van de mollen,  
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die  nie zo ard as van Wort kenne ollen .  (Bap heeft veel lol van zijn eigen rijmpje.) 

Bessie: En Sijmen Zeeman et zeker een lintje ad feur visbakke. 

Bap: Nee, dat was z’n voar. Ij et um ad  feur ut stofzuigen en opwrijve van de vloer in de 

Patmos. 

Bessie: Stofzuige? Oeveel lintjes at ik dan nie moete ewwe, Koa? 

Bap: Jij kenne nooit genog. Binne 2 nou nag nie genog feur jouw? 

Bessie: En ij? Nag immer niks! Nee 11 jeer gieniens mit z’n giechel op de gevel. 

(Bap ziet de parkeerzuil staan) Bap: Dus dit is um nou. 

Bessie: Zalle we der een keer op drukke? Zo moeilijk ken dat toch allegoar nie weze? Ew jij je 

leesbril baaj je? 

(Bap pakt zijn bril, wrijft hem schoon en leest voor) Bap: Welkom. Kies uw taal. 

Bessie: Zouwe vreemde dat ok kenne leze, Koa? Want die spreke allien moar buitenlans. 

Bap: Mè-rukkers  steet er ok  nie tusse. Dan ier moar op drukke.  

Voice-over: Would you like a parking permit? Choose 1.  Would you like a daycard? 

Choose 2. ¿Quisera una carta para aparcar por un día? Seleccione   1. 

Wilt u een parkeervergunning? Kies 1.  Wilt u een dagkaart? Kies 2. Wilt u iemand 

visiteren? Kies 3.  

Bessie: Auto ewwe we nie en niemand is ur jeerig, dus druk moar op 2, Koa.  

Bap: Vul uw kenteken in? Uw huidige verblijfplaats? Uw geboorteplaats? Uw inkomen over het 

afgelopen halfjaar? Uw huisarts? Uw gezinssituatie? ……………….. Wilt u nog steeds een 

dagkaart?  

Bessie: Ne-tuurluk! Ze vrege toch nie feur niks uis ut emd van uis gat. 

Voice-over:  Even geduld alstublieft – even geduld alstublieft …… Het kan nog even 

duren . Voor het ongemak bieden wij u een kop koffie aan. (Geluid van plop hoorbaar en er valt 

een kopje koffie uit de parkeerautomaat). 

Bessie (tegen het apparaat): Ew je ook suiker? En feur Koa een smul? 

Bap: Dankjewel, Adrie.  

Bessie:  Zit die déérin?? 

Bap: Dit ging goed. Zelle we een oar nummer proberen? Vier. 

Voice-over: Wollen sie ein Monument?  

Bessie: Nag meer oud Ijzer ? Die rotzooi op de Oge dijk lijkt me meer dan zat. 

 Bap: ‘t Is oars goed spul: ut roest ugelnie. Ik ew ur wet of u-knipt feur m’n ûllufte. Vijf. 
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Voice-over: Wilt u waterrobuust wonen?  

Bessie: Ik vijn zo’n overstroming ellegoar nie errug. Je krijge lekkere broodjes. En je worre 

ontruimd deur un leuk jong ding. En feur mijn redding adde ze er zelfs  twee u-stuurt! 

Bap: Ik ad ok mensen willen emigreren met mun flet , moar er kwam gien kop. 

Bessie: ‘t Is wel een  feurdeel dat je mit een overstroming oog woater ewwe en de oave uit kenne 

komme mit een boot. Bij geweun weer laat zelfs jouw vlet vest in de prut. 

Bap: Jij snappe deer niks van. ‘t Is nou deur de klimaatsverasseming juist oarsom. As ur een 

sturrum is dan geet ut water ok weg en ew je gien boot meer nodig: je kenne as ut woare, net as 

Mozes zo de oave uitlope..  

Bessie: Koa, toch bin ik bang dat de echte redding van uis age volluk moet kome. As ut woater 

komt, steet ut penuisie ounder woater en zitte we zounder stroom.  

Bap: En zounder lopend buffet van Bertus. Moar ut zit wel snor, want we ewwe  uise age knrm 

en  brandweer. 

Bessie (zichtbaar trots): Uise Brandweer is de aarte ploeg van Nederland..   

Bap: Kijk eur steen: de zwakste schoakel. Jij ewwe je slangetje nag nie in de wilge ange en ze 

worre gelijk aarte. (Bap doet de DAB.) 

Bessie: Ew je dat in dienst u-leert of komt dat nag van de oorlog? Luzette et ze uldigd. Ze 

kwamme mit de rooie brandweerauto feur rije op Me-kûrruf. 

Bab: Binne er ok nag oare kleure dan?  

Bessie: Nee. Oare kleuren ew  je allien bij zwarte pieten. Jij denke altijd dat ze allien moar un 

dorst blussen en fikkie stoke an de Bukdijk mit kerstbome, moar zo steekt dat nie in mekoar, 

Koa. De manne en Ashley steen bij nacht en ontij paroat om mense te ellupe. Binne er nag laaw 

van de brandweer ier? Ik fijn dat we mit mekoar zullie wel us een applausie  magge geve. 

Bap: Wilt u meer evenementen en cultuur? Kies 5a. 

Bessie: 5a? Er is gien 5a. 

Voice-over: Dat klopt. Het groeit bij ons ook niet aan een klapperboom. Regel het zelf. 

Bessie (sneer): Cultuur. Die lange toafel bij dat tochtgat an de noordkaant noeme ze ok cultuur. 

Zitte op oute planke!  Tak et de splinters uit mun gat moete trekke en jij ewwe ut eten nag moete 

bringe. 

Bap: “Wat kom je brengen?”,  vroege ze me. Za ik: “Weet ik feul! Ew ut in de plompstiene u-

vounde.” 

Bessie: Bin jij elegoar besodemieter! Ik ew ….ik ew un week steen roere in dat rijstewerk.  

Bap: Bij sommige lag ut echt as een stien op de maog. Ik ew vernome dat er tot op de dag van 

vandoag nag mense last van ewwe. Zes (-stien). 
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Voice-over:  Wilt u binnen de bebouwde kom urineren? …………………………………… 

Deze optie is al een paar jaar buiten gebruik. Had u het maar thuis moeten doen. Groetjes van Bromet van toilet 

en parkeervignet. PS u kunt gebruik maken van optie 6a en een tegen een geringe vergoeding een noodvoorziening 

uit de automaat trekken.  

Bessie: Een luur? (Er valt een rood zakje uit de parkeerautomaat). 

Bap: Ik geen echt nie in een zakkie kakke! 

Voice-over: Wilt u buiten de bebouwde kom toiletteren, omdat binnen de bebouwde kom 

de dixies verdekt staan opgesteld  en daarom niet te vinden door toeristen? Kies: niets, 

want dat is wettelijk toegestaan. (Er valt een rol wc-papier uit de paal). 

Bessie: Uh? 

Bap: Je magge zounder boete schijten feur het bordje Mè-rekke. 

Bessie: En de perrikies dan? Is dat ok buitengebied? 

Bap: Da’s op eigen risico:  er steen nagal wet scherrupe netels. Nummer 7. 

Voice-over: Wilt u een woonzorgboerderij? 

Bessie: Dan is die vast feur Wittewûrruf.   

Bap: De weg ernee toe is lang en onzeker. Die laauw wille gien ang ouwere feur de roame. (Bap 

loopt weg met zakje en wc-rol.)  

Bessie: Nou, Ik wil er groag  weune: gien trappe meer vaale en wc’s boene. Schijte in de groep, 

zeg moar. En …… (wijzend op Bap) IJ et ut nodig. As ut nie deur geet, dan moeten we van Mè-

rukke of.  

Bap: En in de stal at ik mun verwoarloosde zwerfkeie opvangcentrum begonne. 

Bessie (tegen publiek): Dat bedoel ik. Ik at er groag u-weut. 

Bap: Ik ew ore zegge dat ze as de dood binne dat er de lucht in u-bouwd wordt. Deer ewwe ze 

slechte ervaringen mit.   

Bessie: Ze ewwe liever de lucht van 80 schepe, dan die van jou, Koa. En moet ik zegge:  deer 

ewwe ze een punt. 

Bap: ’t Is altijd vreemd volk u-weest: dat Zerei. (Bap komt terug met een gevuld zakje en zet het naast de 

parkeerpaal) 

Bessie: Dat mag je zegge. We gingen een slaggie om en ik kon ur gienien. Deur weunt ok een 

filmster, want die wordt alle doage u-filmt. 

Bap: Zij ier, wil ok bij de film en nouw lopen  we alle doage in ‘t sis en in ’t sei over dat patje. En 

zij moar zwoaie nee de koameroa. 

Bessie: De dierebescherming was ok nag bij uis an de deur u-weest, want die adde em op de film 

zien lope mit twee van die zeldzame slange die uise dijk uitgrave. 
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Bap: Ik docht dat ut wurme wazze. Lekker groot en makkelijk te rijgen aan een eekie. 

Bessie: ’t Is nag een geluk dat ze je nie ewwe zien lope mit die giraf. Dat beest kon nie deur de 

ounderuisdeur, oars at ik nou ok nag een giraf in mijn ounderuis ad. 

Bessie: Deer ewwe mijn sterretje.  Mijn maassie. 

Lucinda: Hai Bes! hai Bap. 

Bessie: Weer bin jij u-weest? 

Lucinda: Bij mijn nieuwe woonlocatie. Voor mijn eigen Tiny Home. 

Bessie: Geen Tinie en Teun veruize dan? 

Lucinda: Nee. Pappie en ik hebben gekeken bij mijn mogelijke bouwkavel.  

Bap: Most je faar van Mè-rukke of dan? 

Lucinda: Nee. De ruimte boven de oudpapierbox. Op de garages mag je straks een 

starterwoning bouwen. En pappa zegt dat dat in ons budget ligt. 

Bessie: O, wet bin ik deer blij om. Dan weun je bove gewijde grond. Zijn kerruk was van ’t 

laand, moar uis kerruk is van’t papier. Deer ew je wet an en nou kom je mooi bove ut moaiveld 

uit bij een overstroming. 

Bap: Op papier is eur kè-ruk ut best………………                                                                                                                    

Ik bin bang dat dat nodig is: die uize steen ur eerder dan dat die dijk op u-knapt is. 

Lucinda: Zoveel voordelen! Zit ik vlak bij de Deen en de bushalte. 

Bap: En oef je de deur nie meer uit mit opzitte. 

Lucinda: En op fietsafstand van Bertus zijn new hotstones! Hoe leuk is dat! 

Bessie: Die verwerremde plompstiene wasse zo eeuwigst lekker. 

 En feur z’n pankoek  krijgt ie van mij  een paar veren in z’n sterretje . 

Bap: Ut wordt drok in de lucht: sterretjes, telefoons, drones. 

Bessie: Dat gelul moete we nie ewwe bove Mè-rukke. Schiet die moar uit de lucht. 

Bap: Tijs is al begonne. 

Bessie: Bure et ie nie, moar ij et wel overal last van.  

Bap: Ok Zerei zeker?  

Lucinda: Ik heb een hightea- afspraak bij de Taanketel. En dat wil ik vloggen.  

Bessie: Zwabbere, boene, bezemme ken ik, moar weet is nou weer vloggen? 

Lucinda: Opnemen wat je doet en uitzenden op You-tube. Laten zien hoe je leeft. 
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Bap: Deer et toch niemand wet mit te moake? Ik wil geweun kenne zegge wet ik wil, zounder op 

mu woorde te oeve lette, of zounder dat volk zich op zun tone u-trapt voelt. 

Bessie: Mense ewwe vandoag de dag een kort lontje. “Vrede op aarde” moete we nie allien 

zinge, moar ok uitdroage. 

Bap: Ut geet om de liefde. Vreeg moar an de dominee. 

Bessie: De dominee? Die oort nou ok bij uis soort ew ik u-leze. Ij is immers bap u-worre? 

Lucinda: Misschien moeten jullie dan een keer bij hem op kraamvisite? Doei, Bes! Doei, Bap! 

Bessie: Feurzichtig! 

Lucinda: Ik doe niet aan treitervloggen! 

Bap: 8 

Voice-over: Wilt u afscheid nemen van Jaap Boes bij Bessie en Bap?  

Bessie: Dat wille we nie, moar nee 10 jeer ewwe we ut wel u-deen. Feur ut eerst dit jeer zounder 

Joap. Dankjewel feur je trouwe dienst. 

Bap: So long, Joap. 

Voice-over: Heeft u nog steeds geen parkeerkaart en  bent u inmiddels verkleumd? Toets 

niets meer en ga naar huis. 

Bessie: Dat moste we dan moar doen, Koa, want mun theezakkies binne é-legoar bevrorre . An 

de koffie. 

Bap: Mit een Merreker Bittertje van Terlouw?  


