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Dit is snor van één van de juffen van jouw school… Kijk maar eens goed rond, 
je ziet er niks meer van. Hier. Het vliegtuigticket naar Neverland. Dat is waar Mi-
chaël Jackson woont, hè. Met zijn olifanten, en giraffen, houdt die eigenlijk ook 
van poezen? Michaël wilde zijn gezicht bijgewerkt door een professional in plaats 
van die prutsers. Maar door dat proces is dat er allemaal niet van gekomen.
Hij zal me wel weer bellen. Voilà (toont twee eileiders aan een baarmoeder) 
De 80-jarige eileiders en baarmoeder van barones van Bindsbergen. Ik heb die 
oude prullen er uitgehaald, een vers stelletje erin, deze oma een straffe hormo-
nenkuur gegeven. We hebben een bevruchte eicel uit de diepvries gehaald én 
geplaatst. 

Poes: Resultaat: 

Vrouw: Dat zal ik zélf wel vertellen. Resultaat: Cindy….. Lindsay en Kimberly 
zitten nu in de kleuterklas en de barones in het bejaardentehuis. (vindt een zakje met 
de advertentie van Geoffrey, stopt die weg)

Poes: Da’s héél zielig voor die drieling 

Vrouw: Hoe worden de kindjes gemaakt? 

Poes: Geen papa, en zo’n mama (speelt een bibberend oudje na)

Vrouw: Hoe worden de kindjes gemaakt? Hoe hebben ze jullie dat geleerd? Man-
netje, vrouwtje. Zaadje eitje, een beetje goochelen en gymnastieken met lichaams-
delen … Moeizaam. Onhygiënisch. Ouderwets! Bij mij kan je een baby bestellen 
zonder al die toestanden. 
(vraag aan het publiek) Wat wil jij? Een jongen of ‘n meisje? Met of zonder papa? Geen 
probleem. Over een paar jaar hebben we helemaal geen papa’s meer nodig. 
Stel je voor, een wereld zonder jongens. Ik kan ervoor zorgen dat jij (wijst een meisje 
van 8 aan,) een wolk van een kind baart. Moeders van 8 of 80, ik doe ze allebei.

Poes: (pakt de verstopte advertentie) Man, 22 jr, eerlijk karakter, lengte: 1.53 m, 
borstomvang: 64 cm. Hangbuik, zweetvoeten, zoek vrw vr romantische avondjes 
en mss. meer.

Vrouw: Nee, ik wil niet over Geoffrey praten.

Poes: Man, 22 jr, eerlijk, lengte 1.53

Vrouw: Ik wil niet over Geoffrey praten. Niet nu.

Poes: 22 jaar, hangbuik, zweetvoeten

Vrouw: Ja, stop maar, dat was de advertentie van Geoffrey van de Moortele. Mottige 
Geoffrey, dacht ik, toen ik hem voor het eerst ontmoette, maar ook: Ik ga die hel-
pen! Het was een lieve mens. 

Poes: Zij heeft van dat scharminkel een echte vent gemaakt. Dat was véél werk aan.

Vrouw: Hij was mijn pronkstuk, mijn visitekaartje: 2 meter lang. Boomstam-
men van benen heb ik hem gegeven. Zo’n borstkas, zo’n buik. Zijn miezerig ros 
haar verving ik door een bos blonde manen. 

kindertheater! | ogen in je vingers


