BLOTE KONTEN
jibbe willems voor kwatta maart 2021
ENE
TWEJE
DRIEJE
DE DIEPE STEM (VAN PAPA)

DE SLAAPKAMER /
DE HELE WERELD /
EN DAARBOVEN /
EN DAARNA

VEEL MUZIEK
VEEL FANTASIE
VEEL LIEFDE

1

IJSKOBEER OP JACH!
Slaapkamer. Stapelbed driehoog. De kamer is nog opgeruimd. Kasten dicht, laatjes dicht, rommel uit
het zicht. Een deur staat op een kleine kier, de ganglamp lekt er stralen door, een stem klinkt. De stem
klinkt dof, met herkenbare klanken maar zonder herkenbare woorden. Misschien zingt de stem. De
stem klinkt diep.
STEM

wewwewuzze weja slala

ALLEDRIEJE

welletruste lekkieslape

ENE

we zulzel nimme zegge

TWEJE

gene kik ui stoude monten

DRIEJE

owwe krijje slaag

ALLEDRIEJE

op blote konten!

STEM

liwwies oet

Licht uit, deur dicht.
Langzaam, terwijl Ene fluisterend begint, verandert de kamer in een ijzige vlakte.
ENE

oppe norpol bibberbillen
zit we kiekenvel te rillen
met os ozo zondervacht
in os ozo blotebast

TWEJE

in os ozo basteblot
mè os ijzepegelsnot
dawwe ijzeblokjes lacht
inne nordelichtenacht

ENE

’t is blauwlipbrr en klappertand
ademwolkies tintelhand
t vlok van sneeuwe heel de dag

BEIDE

PSOP! EEN IJSKOBEER OP JACH!

BERE (3)

ksie wa happies op twee bene
knapperige wintertene
hotdogworsievinger jjjam!
famidag ètik mensenham!
die renne voorme tande weg
mor ik bè sneller dikke pech!
as pinguïnprut se lanterfant
ik prik se amme langetand

TWEJE

ag ijskobere hep genade!

ENE

wij sij gee wors en gee rollade!

TWEJE

wij sij twej liefe kinders snappie
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BERE

ik sie twej lekker smikkelhappie!

ENE

ik ben goorfies naar scheet ik smak

TWEJE

en ikke stink na spetterkak

ENE

doe os, bere, tog geen kwade!

BERE

mij ete hore niet te prate!
ik grijp ze bij de kwebbelkele

TWEJE

mètete magge nie zo spele!

BERE

en hap ze slok in ene weg

ENE

ik heb no nie vaarwel gezeg!

TWEJE

dag wrede weerld ik leg ’t loodje

BERE

sneupie klak daar sijnem doodje!

De beer eet de kinderen op.
STEM

izze nonie aggeloppelt!

GEDRIEJE

sorrie paps

STEM

fernokkelbobbelt!

ENE

we zulzel nimme zegge

TWEJE

gene kik ui stoude monten

DRIEJE

owwe krijje slaag

ALLEDRIEJE

op blote konten!

Noordpool weg, licht uit.
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KREKKEBOOT BREKKEBOOT
Stilte in de slaapkamer. Dan…
TWEJE

op see

DRIEJE

oh jee

ENE

in bote skip we vare

TWEJE

’t stoomt de flark verhaze knark woelig sin die bare

Een schip op woelige zee verschijnt. Meeuwen en zeehonden.
DRIEJE

de meeuwse schreeuw

TWEJE

van AAAHH AAAAHH AAAHHH

ENE

en seehonds barkeblaf

DRIEJE

HHAA HHAAA

ENE

en komp darop een albatrosse oppe forpleg af

TWEIJE

de lug betrek in swertebek de wolks wor donkersteen
en door dikke duister hemel schietsel blitzeflitze heen

DRIEJE

t schuimp t fluimp t water werre woest
tkras ongebreeuwd de seepoks vanne romp
nielanger hou ons scheepke koest
de zeemeeuws waaie int rond

TWEJE

en klatse oppet dek

ENE

hijs de brasem!
schoep de fok!
ontgiek de klarrewek!

TWEJE

ut roer moet om!
de zeile brok!
de kielhaal stoempe lek!

DRIEJE

ik hoor de froot van inner krakke
en dikker instet water zakke
we blub zo onner opper vlakke
as maste as un houtje knakke

ENE

dan zijn wij wrakke

DRIEJE

loef de trosse!

TWEJE

kim de gaffel!

ENE

lij ’t mangat aan de kuip!

TWEJE

stag de tophoek!

DRIEJE

bout de wervel!
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ENE

kikker wrikt!

ALLEDRIEJE

dat zinkt de guip!

ENE

og

TWEJE

ag

DRIEJE

kniertjes inne knimmelbag

TWEJE

krek daar brakt de brekkeboot

ENE

ons verzuipt

DRIEJE

en drenkedood

Het schip kapseist en zinkt.
TWEJE

ente konsimente schrille
kille prille blubblubfrille
as die haaie an de bille
knage omdie hongerstille

Misschien dat Tweje een vissersvrouwkapje op het hoofd doet en als een Kniertje over zee tuurt.
TWEJE

op hoops van seegs
man heijer praalt

Misschien dat Ene ook een vissersvrouwkapje op het hoofd doet en als een Kniertje over zee tuurt.
ENE

mar die fisk wer duur betaalt

DRIEJE

astem kapseist onderwaalt

Ene haalt een trompet tevoorschijn, of doet een trompet na met de handen, en blaast een afscheid.
STEM

nanuzeklaa!

ENE

onieonie!

STEM

nuslalagaa!

ENE

ja ja bijna
we zulzel nimme zegge

TWEJE

gene kik ui stoude monten

DRIEJE

owwe krijje slaag

ALLEDRIEJE

op blote konten!

De woelige zee en het stormwrak verdwijnen.
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SNOTTERNOOD
Stilte in de slaapkamer. Dan…
ENE

hihi pappe kanne klinke kwade

TWEJE

blaffe asse bozehond!

DRIEJE

stille shhhie
wille nie
petse op de blotekont

ENE

benne saaje?

TWEJE

karabond!

DRIEJE

alle haaje pompompom
kan die knaaje nie gezon
rats da flats da rastafari
knetterpets en rode kont

TWEJE

bangebroek

ENE

pannekoek

DRIEJE

halderbaktie indefront,
stradakompie kamadont!

ENE

vrezewees

TWEJE

dat den deez

ENE

kwinnie slape suprasaai
kemvervelie slaap is gaap
frotter inte snorketraap
allee spelie istegaaf!

DRIEJE

tis te bedde tis te laat!

ENE

dadan dije slapegaat

DRIEJE

endan pappe superkwaat
odde oke mij

TWEJE

tis van sibbel
ik jij jij
dikker danne vriende wij

ENE

hoorterbei

DRIEJE

kweenie

ENE

bester danne beste vriende dat sij wij

TWEJE

odde nei?

DRIEJE

tukeluke benne sibbels
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TWEJE

drieje sibbels benne wij

ENE

ikke

DRIEJE

ikke

TWEJE

ikkerbij

DRIEJE

ksou so huile aste doodga
ksou nimnooit te trooste sei
ksal alle tijde trane heije
en alle dage seine grijs

ENE

egge?

DRIEJE

eg

TWEJE

dasnie gewoon van dadeseg?

DRIEJE

ksou janke totte son en trug
ksou so harde treuresbrul
as datte hoorkan inde graf
ksou langer assen eeuwe schreeuw

ENE

bwijs

TWEJE

lasien

ENE

kga dode

TWEJE

‘kook

ENE

hier flurt me laasse asem uit me monde emme neus

TWEJE

ik foel me harsslag flubbere kga sterve

DRIEJE

eg

TWEJE

jaheus

ENE

fawelle wrieje wereld ben verdriezig sonner mei

TWEJE

doedie groets an jeddereen doeidoei tabee furhul gharei

ENE

gharheb mughhulle krasserfllllll

TWEJE

die dode pakmie hasserbllllll

Ze sterven. Rouwkransen. Kisten. Afscheid. Begrafenis.
DRIEJE

neeeeei!
mi sibbele
ene tweje dood
kheb treur kheb droef kheb snotternood
ik krijs mij beide ogies rood
ag sibbies nei
nu seide dood!
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ag hei
ag heu
ag nei
ag sneu
Ene doet een oogje open.
ENE

issem hartverscheur verdriet die?

Tweje doet een oogje open.
TWEJE

harrer! harrer! ik geloof nie!

Ze sluiten hun ogen weer.
Drieje begraaft ze.
DRIEJE

AG SPETTER ME NE SONTFLOET OOG
MIJ SIBBELLIEFS SIJ MORSIG DOOT
MIJ HARTE SLAAG NU SONNER KRAG
AG SWART IS SEFS EEN SOMERDAG
IK BEN NU HEEL MIJ LJEFE STUK
EN NIMNOOIT MEER HEB IK GELUK
WANT SIBBELLIEFS SIJ BEIDE DOOT
NOOINIMMER SIJ MIJ OGE DROOG

Beide overledenen applaudisseren voor Drieje.
STEM

houzezop meda gewetrrr!

DRIEJE

ik hattet tog gezegd van dat!

STEM

korre forre flakse tettrrr!

DRIEJE

sorso pap

STEM

fa fletse flat!

ENE

we zulzel nimme zegge

TWEJE

gene kik ui stoude monten

DRIEJE

owwe krijje slaag

ALLEDRIEJE

op blote konten!

Begrafenis verdwijnt. Licht uit.
ENE TWEJE

hihihi
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STOUTE APE
In het donker, onder de dekens, haast gefluisterd.
TWEJE

kwou da mama ons naar boof kwam

ENE

sof die nieso boos kon sijn

TWEJE

dasnie wak bedoel

ENE

da weedik

DRIEJE

stilnou
houde stemme klein

TWEJE

kwou dasse ons dit kwam segge:
welletruste
gamagape
stilleweze

ENE TWEJE

stoute ape

DRIEJE

dan n kus
en lekkieslape

ENE

ja

TWEJE

kmisda

DRIEJE

sja

Stilte.
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INSTRUMEBBELS
Stilte.
ENE

heel me bet fol instrumebbels
ennik madder nie op funke
twijl ik rocke wil en rolle
riffe drumme fluite punke
keb n kekke trompecimbel
ennen bongo vol rumoer
ennen hobo-ianola
ennen dwarsflipperkazoo
tis mè snare en mè toetse
en mè tokkel en mè strijk
tis te blaze en te slaan
enok alles tegelijk

Ondertussen trekken ze een concertpodium op.
TWEJE

tis de boemboem flipz
ende kladderadatsj
en de diggiediggie doemf
en de ritsj en de ratsj
tis de ziggiebardooo
ende filliewilliebillie
ode zipzipzip
grom flups da djillie!

DRIEJE

yo de humpf
yo de humpf
yo de bizzie bizzie bumpf
alla ragga magga muffin
inda spit spot spuffin

ENE

enne kriskros

TWEJE DRIEJE daddymack
ENE

tictoc

TWEJE DRIEJE yoe de mexx
ENE

hop hip

TWEJE DRIEJE boem bip
ENE

funkedellik

TWEJE DRIEJE dub dip
ENE

toptip

TWEJE DRIEJE wipkip
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ENE

allemalle

TWEJE DRIEJE superVIP
ALLEDRIEJE

FUNKADELLIK SUPERVIP

ENE

efrieboddie heppie
laje hore
drie toe wan

TWEJE

a wababeluba
a wambambam
a knick knack paddywhack
a doe be doe be doe

DRIEJE

gama los gama los
gammalanta skoebiedoe!

ALLEDRIEJE

je we make muziek
op de biet op de biet

TWEJE

furlekker boppe fonkedoppe tekkie in de strie
kalle wamba tikketamba doe de riddem pallewamba
okkerbokker kalamata doedeboede sjamamee
klikker lakker dikke dakker meje onomatopee!

ALLEDRIEJE

ho hee ho hee
meje onomatopee!
hee ho hee ho
meje anamoteepoo!

Dan gaan ze los.
DRIEJE

JA WAN TOE TRIE FOR

ALLEDRIEJE

GA DIE FOETJES VAN DE FLOR

TWEJE

SIX FIJF NAIN TEN

ALLEDRIEJE

LINGS REGS LINGS REGS

ENE

WAN TOE TRIE FOR

ALLEDRIEJE

GA DIE FOETJES VAN DE FLOR

TWEJE

SIX FIJF NAIN TEN

ALLEDRIEJE

LINGS REGS LINGS REGS

ENE

WAAR IS DA FEESSIE

TWEJE DRIEJE HIER IS DA FEESSIE
ENE

WAAR IS DA FEESSIE
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ALLEDRIEJE

HIER HIER HIER!

Ene speelt een solo op kazoo.
Tweje drumt erbij.
Drieje speelt powerakkoorden op gitaar.
STEM

gosseseseg!
moknoppelkom?

ENE

we zulzel nimme zegge

STEM

grom!
slalawaarschawawa
ja?

TWEJE

gene kik ui stoude monten

DRIEJE

owwe krijje slaag

ALLEDRIEJE

op blote konten!

Het concertpodium verdwijnt langzaam.
DRIEJE

we sij vergeet om dode ga

ENE

hoe dan medde instrumebbels?

DRIEJE

kweenie

TWEJE

dode ga kan alle tijd
zomaar zo kabam
waardedan ok ben
kijkso
AH!

Tweje sterft.
STEM

siesasoeSTIH!

Stilte.
TWEJE

kfin da papa superstreng is

ENE

das omdie dat droeftig is

DRIEJE

superdroeftig en ook drietig

TWEJE

tis om mama die nie thuiskom

ENE

stil

DRIEJE

ik wil da niks van wete

TWEJE

sorry spijme niks geseg

Stilte.
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TWEJE

welletruste
gamagape
stilleweze

ENE DRIEJE

stoute ape

TWEJE

dan n kus
en lekkieslape

Stilte.
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DJUNGELBEES
TWEJE

snork

ENE

flork?

TWEJE

snork

DRIEJE

die snorkt

TWEJE

snork

ENE

gnork

TWEJE

snork

DRIEJE

kom por ‘t

TWEJE

snork

ENE

por?

TWEJE

snork

DRIEJE

komor

Ene port Tweje.
TWEJE

KNOR!

ENE

die waste snork

TWEJE

van nimmernor

DRIEJE

kabala hor

TWEJE

ik doe nie snork

DREIEJE

da moes un beze weze zeker

TWEJE

ja ahja
ik wees un bees

ENE

un bees?

TWEJE

psop marop

DRIEJE

un djungelbees?

TWEJE

forzees

De jungle verschijnt.
DRIEJE

hoo die kalamantoes kriesie
in da bladderdeks aboof
schuffel da ne tarantella
dor t dornig bushe loof

ENE

offersie die minipoote
blaker van curaredril
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tanne naggels giffe knagels
droppe sjies ferlasse wil
BEES (2)

innut duster fanne bladsel
krupt t harrig krakelwok
grimmig hargt ’t slistertonge
krast de bekke botternok

DRIEJE

damee falle djungel stille
asem heit inopgekink

ENE

alle fauna knijperbille
wazza broem in digterdink?

BEES

tizzemij de djungelbees

ENE

alles rille fanderfrees

BEES

kronkel imme honderpees

DRIEJE

siewie slik dernou gewees?

BEES

grim grom
hassel amme lom
ka slomme inta bromme kinta tropicana bom

ENE DRIEJE

hom!

BEES

sjlip sjlop
da frettik oppelop
oe rimboe wratta gindjoe oran ratsa ina zjop

DRIEJE

ape ga fa hoeloeboeloe
fladders flig versgrikti hog
sepse boa sliddert brazzig
ot ie klampoe wiggie wog

ENE

kri ki ri mandrillebille
klepperklap de kokoskont
inneferne tarzan gille
datie megamonster komt

BEES

snork snork
grasperdegnork
ksissebrul egrommekrul da gnarke oemme plork

ENE DRIEJE

ork!

BEES

hips haps
sjhis me un kepap
khè trekke fornun kinnerkop durhukkel snimme hap

DRIEJE

DA BEES IS DA!

ENE

ALARMGEVAA!
15

BEES

IKKOMME FRETTE!

ENE

FGEET T MAA!

Een groot gevecht met het bees.
DRIEJE

kstompe ompe rottekop

ENE

karate kik ik koppeschop

DRIEJE

komprapra klop dieneus kapok

ENE

to bloet ui rottekoppe klok

BEES

ahnee ferhee
je doeme pij
ksal vannu
braaf beesie sij

ENE DRIEJE

we stompe schoppe klappe trap
to rode bloe as snottesap

BEES

ablief doe lief
ke reuze spij
wil vriende wees
mè allebei!

ENE DRIEJE

daga nie vreest jij moete dood
da krakte nekke koppestoot!

Ene en Drieje doden het bees.
BEES

AAAAAAAHHHHHHHRRRRRGGGGGG!

STEM

gamana moedanou?

BEES

Sorry papa!

STEM

asseblie niedoemanou!

Stilte. Fluisterend…
ENE

nu et bees de moord gestik
is het stil int oere woud

DRIEJE

fsigtig komt uit schuile al
is ut beestelijk al koud?

BEES

nee
ke leef
en mij is wrake
kfret
wa kijk
in mijne kake!

De wederopstanding van het bees, die vreet Ene en Drieje op.
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ENE DRIEJE

AAAAAAAHHHHHHHRRRRRGGGGGG!

STEM

noh feskes kika komnatoppel!

ENE

we zulzel nimme zegge

STEM

holle dolle koppe oppe!

TWEJE

gene kik ui stoude monten

DRIEJE

owwe krijje slaag

ALLEDRIEJE

op blote konten!

De jungle verdwijnt. Stilte.
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EXTRA TERRESTIËLS
Stilte. En dan…
DRIEJE

hoog boof die zilverstips int zwarte zwerk
van endelosso kossemos
fondwei meetjore astrowore
planee komee sonne self

De ruimte verschijnt.
DRIEJE

as vacuvoller litjarlang de blips bo satte lits
o millione kunste mane
krits

Een lanceerplatform.
DRIEJE

krai astronautomatico
soejoz interstellerie
oei countdown pata rokketflo
ground control to meedjor to!

TWEJE

TIE mainus faif

DRIEJE

po liftoffrie

ENE TWEJE

FOOR

DRIEJE

toeko wer no

ENE TWEJE

TRIE

DRIEJE

hes bien biefo

ENE TWEJE

TOE

DRIEJE

betwen de stars

ENE TWEJE

WANT

DRIEJE

wie trek so fo

ALLEDRIEJE

LIFTOFF

DRIEJE

en hier wie go

Ze gaan de ruimte in met hun raket.
DRIEJE

we pruttel ons dor spees me sjuttel prio sjees
saturpiter marscurius vé-no mikkie wee
en nebula galactica apolloha - ver hé
kwar klimpe als die fructomas voor hubbel onderwee

ALLEDRIEJE

aheeee

Ze versnellen
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ENE

we bonke langs de swarte gats
mè liks en regs wa sterrestorme
tis voor n mens n smalle step
ma voor de mensheid un enorme

TWEJE

wega de grote ruimte in
wa nieman eerder was gewees
behaf extra terrestiëls
die wone hier in outer spees

DRIEJE

wag, zijn hier buitenaardse wees!
eng aliëns versnukkeldaard?
ben daar bang van voller vrees

TWEJE

daar is der een!

DRIEJE

E.T. GEFAAR!

ALIEN (1)

ik fladder imme UFO hier en zie wa freemde beeste
zoue dit – och hemeltje – nou van die mense weze?
tissen lellek vag-loos dier mè twie bolronde oge
mè wiebelore ande kop en stinkelend foldroge

TWEJE

twill ons ete!

DRIEJE

botte krake!

TWEJE

wa moewe doe?

DRIEJE

wa krete slake!

ALIEN

wa zijn die mensdings luidselrugtig hei ho wadden lawaai
lasse tog op aardbol bliefe die om die zonzon draai
wa moe da volk da stink na schete hier in diepe sjpees
KSSST! ga weg foei stoute mense huppa weggewees!

DRIEJE

twil os grijpe

TWEJE

twil os pak

TWEJE DRIEJE twil os morse dode mak!
ALIEN

kwil gewoon gerus gelas
is da zovele vrag?
kheb gnoe ga me koppetje
gee tijd voor mens vandag

DRIEJE

grijp et

TWEJE

pakket

DRIEJE

voor et os pakt

TWEJE

tis ete of gegete wor!
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ALIEN

jul ga mij toch nie ope ete
ik ben tog gee gedroogde wors?

DRIEJE

ten afval!

TWEJE

hots!

ALIEN

ah lame flots!

Drieje en Tweje vallen de alien aan.
DRIEJE

ZAP GORGEL FRITZZZ

TWEJE

PIZZEL WHIZZEL WITZ

ALIEN

HARGH MIZZEL MITZ!

DRIEJE TWEJE RAMBAM FLITZ
ALIEN

ach och en wee
kwor hier wel
de les gelese
t grotst gefar
van tunivers
daddis dus dit mensewese!
AAAAAHHHHH

Een fontein van groen bloed.
STEM

Snimmedimmedim!

ALLEDRIEJE

Sh! Sh! Sh!

STEM

Bimbambim!

Stilte.
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DOOD
De ruimte verdwijnt. Verandert in een witte ruimte. De alien verandert in een patiënt.
TWEJE

met zachte stem
ta tu ta tu

PASJENT

da willik nie

TWEJE

de ambulu

ENE

da doe verdrie

DRIEJE

tis hemaal mis
zeg docjas wit
die stinkebek
mè kofgebit

PASJENT

doe stil ik wil
dit bee vergeet

TWEJE

gemeen geval
uit niks

DRIEJE

tis hemaal mis

TWEJE

dr zit ut kwad
van binnenin

DRIEJE

sort giffig spin
het wep geweef

TWEJE

en mam het nie
meer lang te leef

DRIEJE

da wep zit ovral vanbin

TWEJE

da is nie goe

PASJENT

tdoe pijn
bij al van wakkik doe
van adem
van slik
heel de dag
van loop
van huil
en van lach

DRIEJE

mak er nie ant lach

PASJENT

ik wil lach

DRIEJE

mar lach doe pijn
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PASJENT

geef nie
kwil liever lach me pijn
dan sonner pijn geen lach

TWEJE

makke knuf?

PASJENT

kommar pup

DRIEJE

doeda gee pijn?

PASJENT

n beetje ma
vorol heel fijn

TWEJE

gaje nou dood?

PASJENT

ja

TWEJE

en wadadan?

PASJENT

dan hebbik gene
mere pijn

DRIEJE

das goe of nie

PASJENT

das goe

TWEJE

ik gaje mis

PASJENT

ik jullie ook
jull alledrieje

DRIEJE

sie we je weer
na dat wij dood?

PASJENT

jull zijn nog lang nie dood

TWEJE

eers wor wij groot

DRIEJE

ja sterk en groot

PASJENT

heel goe
ik hou van jull

DRIEJE

ik ook

TWEJE

en ik

PASJENT

nu ben ik moe

DRIEJE

ga maar goeje
slape doe

TWEJE

welletruste

DRIEJE

gamagape

TWEJE

stilleweze

PASJENT

stoute ape
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DRIEJE

dan n kus
en lekkieslape

Pasjent sterft. Tweje en Drieje leggen een laken over de pasjent heen.
Tweje en Drieje hebben een begrafenisritueel. Ze stoppen pasjent in de kist, steken kaarsen aan,
graven een graf. Ze begraven pasjent.
Korte stilte. Ene haalt het laken van zich af.
ENE

se komme nimmenomme trug hè?

TWEJE

se wone nunu onnergrond

DRIEJE

inne luft

TWEJE

nieme hiere, elk geval

ENE

denke dadde wijder ooi weerziene zulle?

TWEJE
DRIEJE

Neje
tegelijk Jajo

TWEJE
DRIEJE

Jajo
tegelijk Neje

TWEJE

kwette nette

DRIEJE

koke nette

ENE

wel as we dromedroom van aar

TWEJE

dan moewe slapegape ga

DRIEJE

kikannie slapaga

TWEJE

kiwilnie slapega

ENE

kidurfnie slapega

DRIEJE

summe damme same ligge ga?

Ze gaan bij elkaar liggen.
DRIEJE

welletruste

TWEJE

gamagape

ENE

stilleweze

Ze vallen in slaap. De deur gaat open, op een kiertje. De stem klinkt.
STEM

…e lekkieslape.

Een hand reikt door de kier van de deur naar het lichtknopje.
Licht uit.
Einde.
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