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Jan Decorte

Naar Vulvania

BEBUQUIN

(een duetje.)
Onder water onder water wat is het fijn om daar
te zijn met de inktvisjes en de makreeltjes de
mosseltjes de zeesterretjes de garnaaltjes de
zeekreeftjes
en nog meer van die sexueel geobsedeerde diertjes
of wat dacht u
van de tongetjes
de zeepaardjes
de potvisjes
de walvisjes
de grote witte baaitjes
de barracudatjes
de barracuditjes
(enfin!)
de repelsteeltjes
of zijn dat geen visjes
ik heb er geen flauw idee van
hou dan je mo-ond
en zing in godsnaam voo-oort
bijvoorbeeld het refrei-ein
Onder water onder water wat is het fijn om daar
te zijn ... maal twee-ee.
Het is gedaa-aan punt GEDAAN.
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Zmm
Blub blub blubberdeblup blub blub
blubberdeblup blubberdeblub blup
blubberdeblub.

Zexpp
O, maar ik zie dat ik niet langer alleen ben. Hallo, aangenaam. Fijn
weertje, vindt u niet.

Zmm
Hallo, hallo. Een beetje nattig misschien. U bent hier namelijk onder water,
moet u weten. Op de bodem van de oceaan. Haha.

Zexpp
O, dan ben ik wel ver keerd gelopen. O, excuseert u mij. Ik heb zoiets met
woorden. Een licht spraakgebrek, weet u. Het heeft me al heel wat roortjes
gekost. Eeuhh pardon. Rode oortjes, bedoel ik.

Zmm
Ja lichtelijk gênant is het wel. Maar goed, u moet er mee leven. Ik vraag me
trouwens af waarom u niet verdronken bent zo diep onder water.

Zexpp
Tsja. Ook dat heeft te maken met mijn vrij ongelukkige jeugd. Ik ben nogal
dom, weet u. En op een ochtend eeuhh in april eeuhh het was een zondag
denk ik eeuhh enfin.

Zmm
Juist ja. Dat doet er dus helemaal niets toe,

Zexpp

Ja eeuhh excuseert u mij.

Zmm
En houdt u op met zich voortdurend te excuseren. Alstublieft,

Zexpp
Oh ja. Pardon. Eeuhh. Excuseer. Ik ben nogal jong, weet u. Ik moet nog
veel leren.

Zinm
Ja dat is zondermeer duidelijk. Ik vraag me nu al af of u wel tijd genoeg
zult hebben aan een heel leven. Maar dus. Op een ochtend.

Zexpp
Welja. Wat ik zei. Op een ochtend was ik zo dom dat ik vergat te ademen.
Simpelweg. Koudweg. Hop. En dat is sindsdien niet meer gebeterd. Ik heb
voortdurend van die dingen. Daarstraks op het strand ook. Gewoon
doorgelopen. Haha.

Zmm
Voor sleet op de longen moet u dus geen schrik hebben als ik het goed
begrijp.

Zexpp
Haha. U bent er meentje. Me eentje.

Zmm
Jaja. Al goed. En houdt u toch op met dat spraakgebrek van u. Ik word er
horendul van. En zegt u nu weer niet pardon, excuseert u mij.

Zexpp
Tja ziet u. Het is meer een ziekelijke neiging. Ik moet en zal me overal voor
excuseren. Dat komt, mijn dokter zegt altijd dat ik kaastrie kas
kastratieproblemen heb.

Zmm

O wat jammer voor u. En?

Zexpp
Wat bedoelt u met en.

Zmm
Wel, legt u eens uit. Misschien kan ik u helpen met uw kaastrie kas
kastratieproblemen.

Zexpp
Neeneeneeneenee. Dat heeft u verkeerd begrepen. Maar ik heb wat
moeite om het eruit te krijgen. Het woord. Eruit te krijgen.

Zmm
Maar dat kost toch helemaal geen moeite. Dat doe ik tien keer na
mekaar. Woord. Woord. Woord.

Zexpp
Neeneeneeneenee. Nu heeft u me alweer verkeerd begrepen. Ik heb het niet
over het woord woord maar over mijn kaastrie kas kastratieproblemen.

Zmm
Precies. En juist daarom vraag ik u ermee voor de pinnen te komen. Voor
de dag ermee. Misschien kan ik u helpen.

Zexpp
Tja. Ziet u. Eigenlijk valt er niet veel over te vertellen. Ik ben gewoon
bang, dat ze iets wegnemen. Iets eeuhh iets heel belangrijks.

Zmm
Dat ze iets belangrijks wegnemen. Pff. Zon ingewikkelde naam voor zon
klein probleem. En wat nemen ze dan bij u weg dat zo belangrijk is.

Zexpp

Ja ziet u. Daar kan ik met een dame eigenlijk nogal moeilijk over
praten. Het ligt tamelijk precair, weet u. Het is iets nogal eeuhh. Enfin.

Zmm
Iets nogal eenhh enfin. Dat is tenminste duidelijk. Bent u altijd zo
breedsprakerig.

Zexpp
Tja excuseer oh pardon. Als u wist wat het was, zou u niet zo met me praten.
Ik ben goed opgevoed weet u. Met etiquette.

Zmm
U bent opgevoed met etiketten. Ook origineel.

Zexpp
Neeneeneeneenee. Met etiqueTTE. Aan het hof, ziet u. Met het protokol en zo.

Zmm
U bent werkelijk hopeloos met dat geneeneeneeneenee van u. U ziet er
trouwens uit als een gepensioneerde, zo jong kan u toch niet zijn. En ademen
doet u ook. Ik heb het gezien.

Zexpp
Sorry. Sorry. Ik beken. Ik kan het echt niet laten. Langgeleden heb ik van een
mirakuleus garnaaltje geleerd hoe je onder water moet ademen. En ik ben
63, wat in mijn land nog redelijk jong is.

Zmm
Een mirakuleus garnaaltje. Nu breekt mijn klomp. Hoe kan u toch zo'n
wartaal uitslaan. En trouwens als het dan zo mirakuleus was, waarom heeft
het u dan niet geholpen met uw kaastrie kas kastratieproblemen. Hm.

Zexpp

Als ik het langzaam zeg, begrijpt u me misschien. Eventjes
koncentreren. Het is niet kaastrie kas kastratieproblemen maar kas-tratieproblemen. Oef. Haha.

Zmm
Juist. Het is dus kas-tra-tieproblemen maar nu hebt u me nog altijd niet
verteld waar u bang voor bent.

Zexpp
Waar ik bang voor ben?

Zmm
Dat ze bij u wegnemen. En houdt u zich niet van de domme. Schertsfiguur.
U kunt het toch tenminste aan mij vertellen. Zegt u het maar in mijn oor.

Zexpp
Ik zweer u. In godsnaam. Het is iets heel ernstigs. Ik ben ervan overtuigd
dat u het niet wil horen. Het zal u pijn doen. Het zal u kwetsen.

Zmm
En kwetsen rijmt op zwetsen. Zegt u het nu in mijn oor. Ja of nee. Anders
moet u maar ophoepelen. Schlemiel.

Zexpp
Goed dan. Maar u mag niet boos zijn. Het is heel eeuhh. Privé.

Zmm

Grrr.

Zexpp
Goed goed. Hier gaan we dan. Het is eeuhh.

Zmm
Oh dat bedoelt u. Is dat alles? En daar maakt u zon mysterie van. Jesus.
Hoe is het mogelijk. Voor zon prul. Enfin, bij wijze van spreken. Haha.

Zexpp

Ik zou u toch willen verzoeken een beetje attenter te zijn op uw
woordgebruik, weet u. Woorden kunnen kwetsen. En ik ben nogal

schuchter wat mijn eeuhh problemen betreft.

Zmm
Uw problemen, uw problemen. Het volstaat dan toch dat u eeuhh het goed
bijhoudt. Opgelost. Voilà. Fini.

Zexpp
U spreekt een aardig mondje Frans, zo te horen. Haha. Dat eeuhh probeer ik
trouwens te doen.

Zmm
Wat probeert u te doen? Frans spreken?

Zexpp
Neenee. Eeuhh. Goed bijhouden, bedoel ik.

Zmm
O juist ja. En eeuhh lukt het zo een beetje.

Zexpp
Wel, tot nu toe heb ik niet echt te klagen. Haha. Wat een onderwerp. Haha.
Wat een geluk dat ik niet beschaamd ben. Haha.

Zmm
Staat u toch niet zo te giechelen. U lijkt wel een zeemeermin. Jeuk. Bah.
Maar vertelt u me eens, als u eeuhh het zo goed bij houdt, hoe doet u het dan
precies om kuit te schieten, zoals we hier op de zeebodem zeggen. Haha.

Zexpp
Eeuhh pardon.

Zmm

Wel om eeuhh enfin, om kuit te schieten. Enfin om te eeuhh. Oh shit.

Zexpp

O dat bedoelt u. Eeuhh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.

Zmm

Zexpp

Zmm

En ook niet zelf een beetje eeuhh

Pardon. Wat zegt u. Zelf bedoelt u.

Ja. Zelf Met hand en tand, zou je kunnen zeggen. Haha.

Zexpp
Met hand en tand. Ik wist zelf niet dat zoiets bestond. Daar kijk ik van op.

Zmm

Bent u eigenlijk zeker dat u 63 bent? Dat belooft voor straks, als we
samen op ons rotsje liggen. U wilt toch blijven. Anders heeft dit hele
gesprek, als je dat zo al kunt noemen, helemaal geen zin. Pff.

Zexpp

Tja. Blijven. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben op zoek naar mijn vader, ziet
u. Die is al langgeleden uit ons paleis vertrokken zonder de troon- en de
erfenisregelingen te treffen. Pijnlijke situatie, weet u. Op het randje af
gênant. En nu hebben de ouderen mij gestuurd om uit te zoeken waar hij
is. Omdat ik zijn zoon ben.

Zmm

En nogal dom misschien. U bent dus de zoon van uw vader als ik het goed
begrijp.

Zexpp

Prima prima. Mes compliments. Haha. Ik ben de zekspeupeu.
Aangenaam.

Zmm

Zmm
U bent de zekspeupeu aangenaam.

Zexpp

Neenee pardon mijn excuses sorry. Aangenaam. Ik heet de zekspeupeu. Dat
is kort voor Zoon van de Existentiële Prins. Ziet u. Dat is praktischer. Maar
mijn eigenlijke naam is Helmuth. Mooi, vindt u niet. Helmuth. Met een
teeuh vanachter. Het heeft zoiets eeuhhje ne sais quoi.

Zmm

En waar staat die tweede peu dan voor. Helmuteeuh.

Zexpp

Helmuth. Helmuth. De teeuh is zacht. Maar wat die peu betreft, dat weet ik
eigenlijk zelf niet. Die heeft er altijd zo maar wat tussengestaan.

Zmm

Zomaar wat tussengestaan. Wat kletst u toch uit uw nek. En lijkt u op uw
vader.

Zexpp

Zmm

Wel bij ons in de familie lijken we allemaal op elkaar. Als twee druppels
water maar dan meer. Haha. Als veel druppels water dus. Haha.

Jaja. Enfin ik ben al heel tevreden dat ik ook niet nog eens uw vader op
bezoek heb gekregen. En met uw spraakgebrek schijnt het ook al heel wat
beter te gaan. De zeelucht waarschijnlijk. Maargoed. Mijn naam is Ma-mama-Marina.

Zexpp
Ma-ma-ma-Marina. Marina bedoelt u. Of heeft u ook een spraakgebrek.
Aangenaam.

Ik heb helemaal geen spraakgebrek. Mijn naam is inderdaad. Ma-ma- ma-

Zexpp

Marina, Bij ons duiden de lettergrepen voor de eigenlijke naam het aantal
kinderen aan, dat het gezin heeft. Dat is altijd zo bij de zeeminmeertjes.

Zexpp

Excuseert u mij pardon maar u zei net zeeminmeertjes.

Zmm

En dan. Hebt u iets tegen het woord. Teveel ee-tjes misschien. Of hebt u een
probleem met woorden die beginnen met een z.

Zexpp

Maar iedereen weet toch dat het \'zeemeerminnetjes' is. En niet
zeeminmeertjes. Dat is toch ridicuul.

Zmm

Dat vindt meneer dus ridicuul. Ha. Dan is meneer slecht op de hoogte van
wat er zich zoal op de oceaanbodem afspeelt. Er zijn namelijk
zeemeerminnetjes en zeeminmeertjes. Pheu, Zeemeerminnetjes. Ze kunnen
nog niet eens stappen. Ze hebben geen voeten. En alles wat ze over ons
vertellen is gewoon gelogen. Pure roddel. Omdat zij zo nodig hermafrodiet
moeten zijn. Soms pakken we er een en dan verkrachten we ze. Op de twee
manieren.

Zexpp
Als ik het goed heb bent u niet al te beste vriendinnen van elkaar.

Zmm
Dat hebt u dan inderdaad goed. Ook uitzonderlijk, We haten elkaar en doen
elkaar zoveel mogelijk pijn. We bijten ze. Of we laten ze ceremonieel opeten
door vraatzuchtige zeeslakjes. Dat is het plezierigst. Het duurt heel lang.
Heel heel heel heel HEEL lang. Daar maken we dan een feest van. Met van
die kleine hapjes en thee. En vuurwerk.

Zmm

Vuurwerk. Onderwater?

Zmm
Natuurlijk, U kunt toch ook perfekt ademen onder water. Allemaal een
kwestie van koncentratie en zwaarte. Onder water is namelijk alles veel
lichter. Aan land weeg ik bijvoorbeeld tenminste tweehonderd kilogram.

Zexpp
O dat is er niet echt aan te zien, vind ik.

Zmm
Dank u. Dank u wel. U bent misschien toch niet zo dom als u eruit ziet.

Zexpp
Dank u. Maar u bent dus een zeeminmeertje en u heeft twee zusjes.
Right.

Zmm
Right. Slimmerik. Ma-ma-marina en Ma-Marina. Dat is de oudste. Maar
die is op bezoek bij een tante in de Indische Oceaan. En Ma-ma- Marina
was weer eens in verwachting. Die is dus voor een abortus overgevlogen
naar een meertje ergens in Zwitserland. Een beetje duur, maar ja we
zagen geen andere oplossing.

Zexpp
Een beetje vervelend wel.

Zmm
Ach het kost alleen maar geld. Maar het is nu wel tijd voor een onderwater
balletje vind ik. Wij zeeminmeertjes moeten namelijk elke dag twee dansjes
doen. Anders worden we gestraft door Pol de ruige potvis. En dat is geen
lachertje, dat verzeker ik u. We moeten het liedje van de zeeminmeertjes
dansen voor en het liedje van de kuit na.

Zexpp

Pardon.

Zmm
Pardon wat. Waar heeft u nu weer problemen mee.
Zexpp
Wel u zei het ene liedje voor en het andere na. En ik wilde graag
weten voor en na wat.
Zmm
Voor en na het schieten natuurlijk. Dat is toch evident. U begrijpt ook
nooit wat.
Zexpp
Ja precies en wat schiet u dan zoal?
Zmm
Zucht. Kuit natuurlijk. Dat heb ik u toch verteld. Dat is er onze
uitdrukking voor.
Zexpp
Dus dat is er uw uitdrukking voor.
Zmm
Jawel precies of course.
Zexpp
Voor eeuhh.
Zmm
Huhm huhm.
Zexpp

Maar voor wat dan eigenlijk?

Wel voor geslachtelijk verkeren, natuurlijk. Wij noemen dat zo.

Zexpp
Oho. AAAAAAAH. Jawel, jawel. Natuurlijk. Hoe kon ik zo dom zijn.

Zmm
Dat lijkt me in uw geval niet erg moeilijk. Maar als u nu eventjes toekijkt,
doe ik mijn onderwaterballetje. En daarna kunnen we meteen aan de slag.

Zexpp
Ja daarna kunnen we meteen aan de slag. Eeuhh. Aan welke slag eigenlijk.
Ik heb toch wel het recht om te weten waar ik aan toe ben zeker. Of niet
soms. Ik heb er zelf een angstig voorgevoel van dat u me bij het kuit
schieten wil betrekken.

Zmm
Ik zou een beetje beter op mijn woorden letten. Ik wil u inderdaad bij het
kuit schieten betrekken, zoals u het zegt. En dan? Daar zijn we hier toch
voor. U gaat me toch niet vertellen dat u me niet aantrekkelijk vindt. Dat
krijgt u niet elke dag in de schoot geworpen, bij wijze van spreken. En het
is heilzaam, lichaamshygiënisch bekeken. Voor ons zeeminmeertjes is het
een heilige plicht. We kunnen er trouwens niet genoeg van krijgen. We
geven hem echt van jetje. Hoera. En nog eens en nog eens en overal en op
alle plaatsen. Jochei.

Zexpp
Maar ik heb u toch verteld over mijn problemen. Het kan gewoon niet. En
het mag niet. Ik ben trouwens nog maagd. Dit lichaam is in gevaar. Help.
Au secours. Iemand. Vuurwater. Maar misschien begrijpt u het beter als ik
zing.

Alles wat kan helpen. Ik heb al zon zin. U hebt me echt opgewonden.
Dommerikje - sikje - pikje.

Zmm

(het zwabadam-zwabadam liedje.)
Ik ben de man die het niet kan mijn eigen
schuld geen dikke bult
Ik ben de man die het niet kan ik ben geen
fan van Superman
Ik ben de man die het niet kan met mn
eigen lijf weet ik geen blijf
Ik ben de man die het niet kan ik heb geen
pret in het liefdesbed
Ik ben de man die het niet kan ik weet geen
raad met de geslachtsdaad
Ik ben de man die het niet kan ik heb geen
lust
ik ben zelf nog nooit GE-KUUUUUST.

Zmm

i

Zexpp
Ziezo.

Zmm

Maar u heeft het nog nooit gedaan. Het kan heel plezierig zijn weet u.
En trouwens, wij zeeminmeertjes geven volledige service. U zou een eerste
volledige onderhoudsbeurt best kunnen gebruiken, denk ik.

Zexpp
Tja. Ik weet het eigenlijk niet zo. Mijn moeder zei altijd dat het zeer
gevaarlijk is en veel pijn doet. Vooral bij het bukken.

Zmm
Dan had ze het waarschijnlijk over haar lumbago.

Zexpp
O ja. Dat is best mogelijk. Die dingen onthoud ik nooit.

Chantai
Koekoe. Hier ben ik. Koekoe.

Zexxp.

O is me dat even schrikken. Net nu we iemand nodig hadden om de boel wat
op te vrolijken. Van toeval gesproken. Haha.

Zmm

Ja zegt u dat wel. En bovendien op het punt stonden tot het ware kuit
schieten over te gaan. U komt als geroepen. Hebt u geen zin om mee te
doen. Want met Helmuth hier valt er niet veel eer van te halen.

Chantai.

O dat is wel een probleem. Want ik ben een meisje, ziet u. U ook eens. Maar
goed. Dat gaat dus nogal moeilijk. Of doet u het af en toe ook met meisjes.

Zmm
Nee dat is strikt verboden. Dat vinden we onzedig.

Zexpp
Nog een geluk dat er iets is, dat u onzedig vindt.

Zmm
Wilt u zich buiten de diskussie houden alstu.

Chantal
Ja dat vind ik eigenlijk ook. Voor de man die het niet kan hebt u wel veel
noten op uw zang.

Zmm
Aangenaam. En welkom in Vulvania. Ik heet Ma-ma-ma-Marina.

Zexpp
En ze heeft geen spraakgebrek. Maar wat is Vulvania.

Zmm
Let u vooral niet op hem. Vulvania. Vulvania. Het Land van de
Zeeminmeertjes. Weet u dan niets.

Chantal
Koekoe. En ik ben Het meisje dat geen toneel speelt. Maar eigenlijk heet ik
Chantal

Zmm
O dat is origineel.

Zexpp
En wilt u misschien zo vriendelijk zijn om uit te leggen waarom u hier op
de zeebodem rondslentert in een regenjas en geheel naakt.

Chantai

O maar al te graag. Ziet u ik ben namelijk een beginnende aktrice.

Ja dat is er wel aan te zien. En bovendien hebt u een accent.
Chantal

Zmm
Uw taal is anders ook niet van de zuiverste.

Zexpp
Wilt u ophouden met dat gekrakeel en verdergaan.

Chantal Wel en ik hoorde dus dat u iemand zocht voor de rol van Het meisje dat geen toneel
speelt. En vandaar

Zexpp Dan moet de auteur wel bijzonder weinig inspiratie hebben gehad. Hij drinkt nogal, is
mij gezegd.

En wat is die rol dan precies. Wat komt u eigenlijk doen.

Zmm

Chantal Wel ik kom met een dringende boodschap. Enfin, bij wijze van spreken. Voor de
Zekspeupeu. Zal ik het nu even zeggen.

Zexpp

Ja doet u maar. Go ahead.

Chantal

Zmm
Zmm

Jaja. Zolang er van het kuit schieten maar niets in huis komt. Nogal wiedes.

U bent seksueel geobsedeerd. Nogal wiedes.

Zexpp
Jeetje. Het lijk van uw vader is gevonden in een bos in de buurt van In

Chantai

Ondertussendoor, het land van de Twaaljjes. Er was wel een stukje af,
ze hadden eerst geprobeerd het op te eten maar het smaakte niet lekker,
In Ondertussendoor.

Zmm
Dat is een land. Aardrijkskunde was ook niet uw sterkste. Maar dat
staat allemaal in het vorige stuk.

Zexpp
O op die manier.

Chantal
Zexpp
Op die manier ja. Hij heeft zich door het hoofd geschoten met een
revolver, als dat u interesseert. En als ik u zo bekijk, je zou voor minder.

Zexpp
Tsj. Typisch. Echt totaal typisch. En wij kunnen de rotzooi opruimen.
Typisch typisch typisch.

Zmm
Of bedoelt u typisch.

Zexpp
Ja maakt u zich maar vrolijk. Lacht u me er nog een beetje bij uit. Uw
vader is niet net overleden.

Zmm
Ik weet zelf niet of ik een vader heb. Wij schieten hier maar wat rond en
het water doet de rest.

Ach houdt u daar toch over op. Ik begin zelf ook al zin te krijgen. Ik ben
voorstander van periodieke onthouding, weet u. En dan kan het zo lang
duren.

Chantal

Zmm
Ik vind persoonlijk de pil geschikter, Je mag ze natuurlijk niet vergeten te
nemen zoals die domme Ma-ma-Marina.

Zexpp
Wilt u in godsnaam ophouden mij en het publiek te konfronteren met uw
vrouwenproblemen en deze voorstelling verder zetten,

Zmm
Weet u het zeker.

Zexpp
Heel zeker, juffrouw. Heel zeker.

Zmm
Vooruit Chantal. Grijp hem. We zullen het dansje vóór voor één keertje
maar overslaan.

Toen gingen alle lichtjes uit
en schoten ze samen kuit.

DIT IS HET LIEDJE VAN DE KUIT
DIE GOEIE GULLE GUIT
DA T SCHIET NAAR HIER
DAT SCHIET NAAR DAAR
EN KNIP KNIP KNIP EN
IN DE SCHAAR
DAT IS HET LIEDJE VAN DE KUIT VAN DE
KUIT KUIT EN DE KUIT VAN DE KUIT VAN
DE KUIT VAN DE
KUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIT!

Zexpp
Hehe. Dat lucht op. Ik zou er nog wel eentje lusten. Ik zou er zelfs een
liedje over willen maken. Zoiets van Ik ben herboren na al dat scoren.

Zmm
En ik ben zo moe van uw gedoe. Als u het maar uit uw hoofd laat, weet u.
Zo'n perfect lover bent u nu ook niet. De vijfde keer was maar slapjes. En
dan nog onder water.

Zexpp
Hoe zou u zich voelen als u net zo’n bericht had gehad. Het doet een mens
wel iets weet u.

Zmm
En trouwens, nu de kogel door de kerk is, zogezegd, kunnen we misschien
over iets anders praten dan over seks. Ik heb in de krant gelezen dat er
zoiets bestaat als een kliniek voor seksverslaafden, weet u. En we hebben
nog tien optredens voor het Davidsfonds. Weet u misschien geen
interessanter onderwerp om over te praten.

Zexpp
Ik kan misschien even aan Chantal vragen of ze nog.

Zmm
Een interessanter onderwerp. Maar ja, waar zou u dat vandaan halen.
Hebt u geen krant bij of zo.

Zexpp
Nee maar wel een catalogus van een Zwitserse firma die gespecialiseerd is
in SM-artikelen.

Zmm
Ook al zoiets. En u begint ook geen nummertje te zingen en u doet geen
kwis.

1

Net nu kwissen zo populair zijn. Je ziet niets anders. Geen kwis dus. Maar
we moeten nog zeker twintig bladzijden spelen, Wat nu geblazen.

Zmm
En blazen ook niet. En zeker u niet.

Zexpp
Oh sorry eeuhh pardon. Allright, allright. Ik zeg al niets meer.

Zinm
We kunnen misschien de puntjepuntjepuntjeman en de puntjepuntjebin
scène doen.

Zexpp
De wat scène? Waar heeft u het in godsnaam over.

Znim
Wel de man en bin scène. Weet u vanwege de auteursrechten mogen we de
namen niet op toneel vernoemen. Wacht even. Wil u hier blijven staan. Of
doet u een dansje. Dat komt altijd van pas. Ogenblikje hoor.

(het puntjepuntjesliedje.)
Ik ben puntjepuntjepuntjeman
en hij is puntjepuntjebin we
doen veel goed op aard maar
we zijn wel onbehaard
Ik ben
en hij
we helpen oude vrouwtjes en
jonge meisjes en oude meisjes
en jonge mannen enzovoort we

Zexpp

helpen iedereen en we zijn
rechtgeaard en ik heb geen
baard en puntjepuntjebin ook
niet
Ik ben puntjepuntjepuntjeman
puntjepuntjeman
tadadadadadadada
puntjepuntjepuntjeman

tadadadadadadadada
EN NU DE WONDERLIJKE VERSCHIJNING VAN
PUNTJEPUNTJEPUNTJEMAN EN PUNTJEPUNTJEBIN IN
VULVANIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
§§§§§§§

§§§

§

Djiezus. Wat een wonderlijke verschijning. U bedoelt toch niet dat we achter
die dingen zelf moeten staan spelen. Ik word niet genoeg betaald om me met
dergelijke onzin bezig te houden weet u.

Zmm
Ja het zal wel moeten. Met alle andere akteurs hebt u ruzie gemaakt. En nu

Zexpp

moeten we alles zelf doen.

Zexpp
Zij hebben ruziegemaakt met mij. Dat zal u bedoelen. En trouwens ik sta
hier niet om de vuile was uit de doeken te doen.

Zmm
De vuile was uit de doeken te doen. Hebt u zichzelf al eens horen praten.

Zexpp
En neemt u me niet telkens op mijn woorden. Als iets u niet bevalt, daar is de
deur.

Zmm
Allright.

Zexpp
Djiezus. Wat een wonderlijke verschijning. Bent u dat echt
puntjepuntjepuntjeman en puntjepuntjebin.

...Man
Jawel brave jongen. In levende lijve.

Zmm

En u puntjepuntjebin. U ziet er zo heldhaftig uit.

..Bin
Heilig makreeltje zegt u dat wel. We hebben ook al heel wat
heldendaden verricht. Zoals oude vrouwtjes

Zmm
Jaja. Dat hebben we daarnet al allemaal gehoord. En waar hebben we deze
wonderlijke verschijning aan te danken.

...Man
Tja dat is eigenlijk nogal privé.

Zmm
O heeft u ook kastratieproblemen.

..Bin
Heilig zeeanemoontje. Was het maar zo simpel. We zijn eigenlijk op de
vlucht weet u. Voor een verdorven en leugenachtige wereld.

Zexpp
Maar legt u het ons dan uit. Misschien kunnen we helpen.

...Man
Als u puntjepuntjebin niet telkens onderbrak was dat allang gebeurd.

..Bin.
Heilige oceaanbodem. Het zit namelijk zo. In onze tocht om de wereld
zuiver te houden en van misdaad te ontdoen zijn we voorbijgegaan aan het
enige.

...Man
Het enige ware.

..Bin
...Man

Heilig verdommenisje. Het enig belangrijke.
Namelijk aan elkaar.

..Bin
Heilig waarheidje. Aan elkaar namelijk.

...Man
En toen we met vakantie waren op Haïti en ik deze dappere knaap in
zwembroek zag liggen aan het strand de zon op zijn gebronsde huid en in
dat zwembroekje dat lieve kleine

..Bin
Heilig bubbeltje. Enfin, om kort te gaan we houden van elkaar. We hebben
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hebben er zelfi speciaal een kamertje voor ingericht. Die ouwe
puntjepuntjefred doet ook mee. Heerlijk.

Zexpp
Denkt u nu eigenlijk ook niet dat eeuhh.

Zmm
Ik vind het eigenlijk ook nogal aan de crue kant.

Zexpp
En bovendien is het nogal moeilijk spelen, nee. Met die dubbelrollen.

Chantal
Ik vond ook dat het nog veel te veel over seks ging. Met dat heilige
bubbeltje en zo. Zo komen we er niet uit.

Zmm
Ik dacht dat ze tenminste met een heel belangrijke flauwe boodschap
kwamen. Over perestrojka in het Oostblok of zure regen of zoiets
doodvervelends. Maar zelfs dat niet.

En daar maken ze dan een film over. Een schande.

..Bin
Het is nog niet omdat we het met elkaar doen, dat ze in alle kranten
leugens mogen schrijven over rubberen ondergoed en zo.

Zexpp
Zmm
Wilt u nu alstubliefi ophouden. Straks krijgen we weer een of andere
boodschap van de Bond voor Langgerekte Gezinnen. Zoals vorige keer.

...Man
U kunt ons toch niet verwijten voor onze geaardheid uit te komen. Dat is toch
het toppunt.

Zmm
Wat u met elkaar doet interesseert ons niet.

Zexpp
Nee dat interesseert ons niet. Wat was dat trouwens van dat rubberen
ondergoed.

Zmm
Maar of u er nu zo mee te koop moet lopen.

..Bin
Heilig warenhuis ketentje. Ook hier al niets dan verwijten. Waar moeten we
heen.

...Man
Vat moed.. bin. Ergens op de wereld is er een plaats voor ons. There’s a
place for us.

Zexpp

Zo. Die scène levert ook al niets op. En dan te bedenken dat die twee
een voorbeeld voor de jeugd zijn, Mooi boeltje. Rubberen ondergoed.
Geen

wonder dat er zoveel zeropositieven zijn.

Zmm
Sero.

Zexpp
Zexpp

I

Pardon eeuhh excuseer.

Zmm
De exacte benaming is seropositieven en niet zeropositieven. En let u een
beetje op uw woorden. Zo zijn we nog over seks bezig.

Chantal
We kunnen misschien een lesbische scène doen.

Zexpp
Ja ziet u. De juffrouw hier is nogal oversekst. En bovendien schijnt het hier
streng verboden te zijn.

Zmm
Inderdaad ja. Maar hoe komen we dan in godsnaam verder

Zexpp
O maar we hebben nog een boel scènes hoor.

Chantal
Jazeker Hier staat trouwens: nu feeërieke scène met zeepaardje en inktvisje.
Laten we die maar doen. Als u even het licht feeëriek wil maken kunnen wij
ons op onze rol voorbereiden.

Zexpp
Het licht wat maken.

Feeëriek. Ach doet u maar gewoon zoals vorige keer.

Oho. Jaja. Gesnipt gesnapt gesnopen.

Chantal
Zo en dan gaan we hier staan. En dan beginnen we.

Zmm
Allright, U begint er al een flink handje van tweg te hebben, nee.

Chantal
Very grappy. Haha.

Zpje
Dag meneer. Leuk temperatuurde, niet. Wij komen u even opzoeken. Ik ben
Willy Willy het razende zeepaardje.

Zexpp
U moet me niet aanspreken met meneer maar met prins. Ik ben namelijk
een prins.

Zpje
Een prins, wel verdeksels. Daar kijk ik van op. Het is er echt niet aan te
zien, vind ik. Maar goed. Dag prins. Leuk temperatuurtje, niet. Ik ben Willy
Willy het razende zeepaardje.

Ivje
Dag meneer eeuhh prins. Ik ben Pim het speelse inktvisje. Ik heb namelijk
tentakels, ziet u. En daar speel ik altijd mee. Het ene holletje in en het
andere uit, zogezegd, Haha. Haha.

Zexpp
Mag ik u verzoeken wat op uw taal te letten. En ik ben dus de Zoon van de
Existentiële Prins. Maar ook prins. Zeker nu mijn vader zo schielijk kwam
te overlijden. Mijn naam is Helmuth,

Chantal

ii7

Zpje

Dag Helmuth,
Ivje
Dag Helmuth.

Zpje
We kuieren hier wat rond. Mooie streek Vulvania.

Ivje
Ja we kuieren hier maar wat rond. Mooie streek Vulvania.

Zexpp
Tja en komt u dan iets doen. Of hebt u iets te vertellen.

Zpje
Nee eigenlijk niet.

Ivje
Eigenlijk helemaal niet,

Zexpp
Dan heeft u toch een of ander dringend probleem. Of niet soms. Waarom
kuiert u hier anders rond.

Zpje
Nee niet soms.

Ivje

Nee niet soms.

Zexpp
Bedoelt u dat u hier altijd rondkuiert.

Zpje
Ivje

Neenee. We hebben gewoon geen dringend probleem.
Geen dringend probleem gewoon.

Zexpp
En wilt u please ophouden elkaar voortdurend te herhalen. Deze scène is al
zo vervelend.

Zpje
Dat doen wij altijd. Tenminste als we samen zijn. Haha.

Ivje

Zexpp
Mag ik dit bijzonder boeiend exposé misschien even onderbreken met de
prangende vraag wat the bloody heil en verdoemenis u hier dan the Juck
staat te doen.

Zpje
Dat hebben we toch al verteld.

Ivje
Ja dat hebben we zeker verteld.

Zexpp
Indien het uw bedoeling mocht zijn mij krankzinnig te maken dtin zult u van
goeden huize moeten zijn, weet u. Ik ben nl. al heel krankzinnig.

Zpje
Geenszins. Absoluut niet.

Ivje
Zpje

Totaal helemaal niet. Kompleet niet.
Ik zei toch: we kuieren hier wat rond.

Ivje
Rondkuieren, weet u. Zo van kuier kuier kuier.

Zpje
Jaja. Juist. Kuier kuier kuier. Ziet u.

Zexpp
Houdt u me nu helemaal voor de gek. Ik ben een prins, weet u. Zoiets is
strafbaar. En zien doe ik in elk geval dat u volkomen overbodig bent in deze
voorstelling. Dus als u nu zo goed wilt zijn de plaats te ruimen met dat idiote
gekuier van u, dan kan ik hier tenminste behoorlijk werk afleveren.

Zpje
Behoorlijk werk. Haha.

Ivje
Die is goed. Haha.

Zpje
Maar u heeft eigenlijk gelijk. Wij zijn inderdaad volkomen overbodig in deze
voorstelling. Waarvoor onze excuses.

Ivje

Zpje
Zo dan kuieren we maar eens op.

Ivje
Ja we kuieren op.

Zpje
Tada.

Toedoe.
Zexpp
Hehe. Opgeruimd staat netjes. Wat een tijdverlies, zeg. En u daar, als u
nog eens van die briljante ideeën hebt, wilt u dan zo goed zijn ze in
andermans voorstellingen kwijt te raken. Daar zou ik u zeer dankbaar
voor zijn. En het publiek waarschijnlijk ook.
Chantal
Ja zeg, ik werk hier ook gratis mee. U zou me dankbaar mogen zijn.
Zmm
Dat vind ik ook. Ik vind dat ze erg goed haar best doet. En het was
tenslotte toch een grappige scène met die herhalingen en die
woordspelingen. Haha. Ik kwam er niet van bij.
Zexpp
Dat zegt u nu toch ook alleen maar om uzelf te verdedigen.
Zmm
Ja. Op u moeten we niet rekenen. En wilt u trouwens ophouden met al
ons werk te ondergraven en te degrineren.
Zexpp
Ha. Denigreren zult u bedoelen. U kunt zelf niet praten.
Zmm
En u kunt zelfs geen zes keer na elkaar eeuhh. Ha. Maar wat hoor ik
daar voor een raar grommend geluid.
Zexpp
Geluid. Welk geluid. Wat bedoelt u. O dat geluid. Jaja. Ogenblikje.

O ja. Wat een raar grommend geluid.
Zmm

Nee. Het is Pol de ruige potvis. Hij is gekomen om ons te straffen omdat we het
dansje vóór niet gedaan hebben.

Nee. Het is Pol de ruige potvis. Help. Help. Help. O UI. AARGH. EEUHJ. BRUL.
Zexpp

SCHREEUW. ROEP. KREET. IETS. ENFIN. ENFIN. Eeeuhh waarom gebeurt er
eigenlijk niets. En waarom bent u het feeërieke licht aan het wegrollen.
Chantal
Tja. Iemand moet het doen. De scène is namelijk afgelopen.
Zexpp
Ja en wat komt er dan nu.
Zmm

Dat weet u toch zo goed als wij, zeg. Stelt u zich toch niet zo aan. Nitwit.

Chantal Simpelweg spanning sensatie avontuur...

Zmm

Zexpp

Geweld. Kreten en Gefluister. Erotiek.

Aardappelen. Boterhammen met kaas. Bloemkool.

Chantal +
Zmm Kortom: POL DE RUIGE POTVIS & DE VRESELIJKE JONGE
ZEEHONDJES. Jeueueueueueueueiiii.

-

Pol de ruige potvis
Tja ziet u. Ik ben eigenlijk nogal beschaamd. Ik zit namelijk in een
lastig parket In feite ben ik helemaal niet zo ruig maar omdat ik
zo bang ben van die vreselijke zeehondjes heb ik maar verkozen
om hun leider te zijn. Anders bijten ze misschien. Want ze zijn
echt vreselijk. Aan mijn broer Jan de flauwe potvis hebben ze zo
lang geknabbeld dat hij er het leven bij geschoten heeft. In. Bij
ingeschoten heeft. Sorry.
Maar wat ik eigenlijk wilde bedoelen. Ik kan name-lijk geen
enkele vrouwelijke potvis in mij interesseren. Omdat ik de
reputatie heb van zo ruig te zijn. Dus ik kom nauwelijks aan mijn
trekken. Enfin eigenlijk alleen aan. Enfin. En het leven kan
eenzaam zijn, weet u. Zo in de koude wateren van de pool. En
duister en diep zijn ze ook.
Maar goed. Ik zal u dan maar niet verder lastig vallen. En met
een ruige kreet - waarvoor mijn excuses bij voorhand
vreselijke zeehondjes aan-voeren.

—

die

I

Zexpp

(de aanval, wif waf woef)
Zo dat is dan ook weeral achter de rug, Eigenlijk viel het nog best mee.
En die Pol is een fijne kerel. Wel okee voor een potvis. Maar goed eind
goed al. Goed.

Zmm
Huh huhm.

Zexpp
Ja zegt u maar. Het stuk loopt nu toch op zijn einde.

Zmm
Tja ziet u. Het is nogal moeilijk.

Zexpp
Vooruit voor de dag ermee. Aarzelt u toch niet zo. U lijkt mij wel.
Haha.

Zmm
Natuurlijk als u met zo'n overtuigende argumenten aankomt.
Wij zijn zo dol op
elkaar een twee
een twee op ons

(het liedje van de twee meisjes.)
vel en op ons
haar een twee
een twee op onze
beentjes klein en
fijn en ook ons
kontje mag er zijn
een twee een
twee.
Wij zijn zo dol op
elkaar een twee
een twee zij op
mij en ik op haar
een twee een twee
op onze boebies
en onze doedies
op onze twinkies
en onze pinkies
WIJ ZIJN ZO DOOOOOOOOL OP
ELKAAAAAAAARRRRRRRR.

Zexpp
Wat is dit nu weer voor nonsens. Het lijkt Cabaret wel. Jeuch. En
trouwens de voorstelling is afgelopen. We moeten alleen nog een einde
vinden.

Zmm
Wel ik stel eigenlijk voor dat u ter plekke doodvalt aan een vunzige ziekte.
Meneer Helmutheu. Want u kan ons voortaan gestolen worden. Ik ben
namelijk dolverliefd geworden op Het meisje dat geen toneel speelt.
Chantal dus. Het is gebeurd toen we ons in een wierbedje verscholen
tijdens de aanval. En omdat we toen niets beters te doen hadden. Enfin u
begrijpt.

Chantai
En nu hebben we besloten om samen naar Meisjesland te verhuizen want
daar zijn ze allemaal zo.

Zexpp
Hoezo zo.

Zmm
Wel zus en zo. Ze bedoelt dat de meisjes het daar met de meisjes doen. En
ze wonen in een holle boomstam of in een groot model paddestoel.

Chantai

Ja het is er zalig. Zalig.

Zmm
Ja heel zalig. Allerzaligst. Om ter zaligst.

Zexpp
Ja en hoe moet het dan met de voorstelling.

Zmm

Ja we zingen vlug de eind-tune en dan valt u gewoon dood. Aan uw
gezicht te zien bent u daar toch al min of meer aan toe. Zo dus dan nu het
liedje.

(het liedje.)
We zijn allemaal psychedelisch
want het leven is gedaan dus
we pakken onze koffers en we
reizen naar de maan.

12.12.89 volle maan

