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Doelstellingen Appartementen (module Anders)

Doelgroep: 3de graad

Aanbevolen aantal lesuren: 4 tot 5

Doelstellingen
De leerlingen
 verwoorden dat het hoofdpersonage Bonnie alle aparte mensen in haar
flatgebouw wil leren kennen en samenbrengen.
 beelden – in groep – één van de personages of flatbewoners uit, op basis
van het beeld dat Bonnie nu (zonder dat ze hen werkelijk kent) van haar
medebewoners heeft en afgaande op eigen gevoelens en fantasie.
 genieten van de fantasie, originaliteit, creativiteit en de samenwerking bij
het maken van de voorstelling van hun personage of flatbewoner.
 stellen in groep en met behulp van attributen hun personage of flatbewoner
voor aan de gehele groep LBV.
 ontdekken – in eigen groep - de ware identiteit van hun personage
(leefgewoonten, gevoelens, gedachten).
 kunnen zich inleven in de gewoonten, gedachten en gevoelens van hun
personage.
 vergelijken – in eigen groep - hun eerste beeld of voorstelling van hun
personage of flatbewoner met het beeld dat ze nu van hem/haar hebben.
 concluderen dat:
- het beeld dat we ons van mensen en/of groepen maken – voor we ze
echt kennen niet altijd klopt met de werkelijkheid.
- mensen leren kennen tot verrassende ontdekkingen kan leiden.
 vertellen - in groep – aan de gehele groep LBV – wat ze ontdekt hebben
over hun personage of flatbewoner en in hoeverre hun eerste beeld of
voorstelling overeenkomt of verschilt met wat ze nu weten.
 zien in dat ze zich bij de beeldvorming over mensen en groepen niet mogen
laten beïnvloeden door vooroordelen.
 zijn bereid op zoek te gaan naar meer en ruimere informatie om een zo
objectief mogelijk beeld te ontwikkelen.
 beleven plezier bij het spelen van het “Partyspel”.
 tonen interesse en respect voor mensen / culturen die anders zijn of anders
denken.
 wisselen informatie uit over levensbeschouwingen en culturen, luisteren naar
elkaar en gaan in gesprek met elkaar om elkaar beter te begrijpen.
 zien het verband tussen het “appartemensen-verhaal” en hun eigen
leefwereld, en gaan in het Party-spel op zoek “naar elkaar”.
 geloven in hun eigen mogelijkheden om mee te bouwen aan een betere
samenleving.
 organiseren een “Party” : een feestje met alle klasbewoners, waarbij elk
groepje zorgt voor iets wat bij zijn flatbewoner uit “Appartemensen” past.
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Beschrijving project
Lessen werden uitgewerkt rond het luisterverhaal “APPARTEMENSEN”.
1. Het verhaal:
Bonnie is een jong meisje dat enkele maanden geleden naar een flat verhuisde.
Ze observeert haar medebewoners in het gebouw, maar heeft geen echt
contact. Ze vraagt zich af wie de mensen achter de gesloten deuren zijn, wat
hun verhaal is. En ze besluit overal te gaan aanbellen om vragen te stellen.
Als vertrekpunt hebben we 7 bewonersfiches: de dingen die Bonnie bij haar
buren zag, hoorde, of zelfs rook in de voorbije weken. Wie zijn deze mensen?
Kan Bonnie de deuren openen, en de buren samenbrengen?
Haar zoektocht levert verrassende verhalen op:
 een wispelturige conciërge blijkt een tweeling te zijn
 een oude vrouw praat met de geest van haar overleden man (t.t.z. de
kat)
 een Iraakse vrouw zet Bonnie aan het denken over cultuurverschillen
 een kunstenaar heeft verdriet nodig om te kunnen schilderen
 een boer werd onteigend omdat er een autosnelweg moest worden
aangelegd
 een gescheiden vrouw lijmt een gebroken servies, en tegelijk haar hart…
 de pianist speelt altijd de muziek die bij Bonnies humeur past
We zullen ook ontdekken dat ondanks alle grote en kleine verschillen, al die
aparte mensen gezellig kunnen samenleven.
Het valt aan te bevelen om het pakket (CD & boek) vooraf aandachtig
door te nemen.
2. Uitgangspunten:
Het appartementsgebouw waarin het verhaal zich afspeelt, kan symbool
staan voor onze school, ons dorp, onze stad, onze samenleving, onze
wereld, waarin we heel vaak de “hokjesstructuur” zien opduiken. Als we ons
eigen vakgebied - de levensbeschouwelijke vakken – onder de loep nemen,
dan moeten we bekennen dat we vaak ook alleen naar “de voordeur” kijken:
wat heb ik erover gelezen, gehoord, denk ik te weten, … Het zou dan ook
verrassend en verrijkend kunnen zijn om echt in gesprek te gaan, elkaar aan
te spreken met onze vragen, respectvol van mening te verschillen.
In onze lessen willen we de leerlingen eerst confronteren met de gegevens
“van buiten af gezien”, d.m.v. werk in kleine groepjes hun ideeën over wie
die mensen zijn naar voor brengen (toneeltjes e.a.), om dan te vergelijken
met het verhaal, en samen met Bonnie te ontdekken dat wat je ziet niet
volstaat om mensen te kennen. Inzien dat we soms vooroordelen hebben,
en dat het de moeite loont om met mensen te praten om hen te leren
kennen en om te weten waarom ze zo “anders” zijn of handelen.
Na het luisterspel gaan we dan ook met elkaar in gesprek a.d.h.v. het
“PARTY-spel”, waar het de bedoeling is in groepjes (“multi-LBV”) om zoveel
mogelijk juiste informatie uit te wisselen over de verschillende LBV en
andere culturen maar waarbij ook en vooral het naar elkaar leren luisteren
en elkaar beter te leren kennen, belangrijk is, zodat het wederzijds respect
kan groeien en een echt multicultureel samenleven mogelijk wordt.
We sluiten af in stijl met een heuse “PARTY”.
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“Appartemensen”
Een apart verhaal van Dimitri Leue.
Uitgegeven door uitgeverij Lannoo nv, Tielt – 2009
D/209/45/517 – NUR 282
ISBN: 978 90 209 8553 5

Opmerking:
In het boek staan voetnoten met achtergrondinformatie die soms ook als denkoefening of
voor verdere verwerking kunnen gebruikt worden tijdens de module of bij de bespreking in de
les van het eigen levensbeschouwelijk vak.
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PROJECT: APPARTEMENSEN
-

Duur luister - CD “ Appartemensen”: +/- 60 min (tekst bijlage 3)

Les 1
Deel 1: INLEIDING (alle lln en lkrn LBV samen)
-

-

Aankondigen dat we met zijn allen samen gaan werken aan een project
over MENSEN – HEEL “APPARTE-MENSEN”.
 Luisteren naar de CD nr. 1 Het begin – de garage (1’40)
nr. 2 Pizzaboy (0’41)
nr. 3 Kelder + hal (4’55)
“PPT” tonen bij de inleiding (blz. 4 en 5, blz. 6, blz. 8, blz. 9, blz. 10, blz.
11 / lkrn moeten de PPT zelf maken i.v.m. auteursrechten).

-

Bespreking / aandachtspunten:

-

Hoofdpersonage Bonnie:
Van wie houdt zij (van mensen) of wie zijn haar sterren (de mensen)?
Wat valt haar op (dat de mensen allemaal zo alleen zijn > ze wonen naast
elkaar, maar niet echt samen > individualisme)?
Wat wil Bonny doen (de mensen in haar appartementsblok samen brengen
en daarom wil ze eerst te weten komen wie de mensen achter die belletjes
en die brievenbussen zijn)?
Hoe gaat ze dat doen (door een bezoek te brengen in alle appartementen
om de aparte – mensen te leren kennen)?
Waar woont Dahlia? (zie blz. 8: deurbellen)
Wat wil ze eerst te weten komen? (hun volledige namen)
Wat weet ze al over Meneer Desocheet (hij is huisbewaarder / hij doet de
voordeur op slot om 11u ’s avonds, stipt… / hij wordt boos als je een
schoendoos in de gang laat staan / hij belt aan als er teveel lawaai is / de
ene dag zegt hij vriendelijk “goedendag”, en de volgende dag ziet hij je
niet eens staan / de ene dag staat het bovenste knoopje van zijn hemd
open en de andere dag niet)?

-

Zo vormt Bonnie zich een beeld van Meneer Desocheet en de andere
flatbewoners zonder ze echt te kennen. Vaak klopt zo’n beeld, zo’n mening
niet met de realiteit. Want je kan pas weten wie of hoe iemand écht is als je
hem/haar hebt leren kennen door: samen te praten, tijd met elkaar door te
brengen, samen dingen te doen.
- Uitleggen dat we in groepjes gaan werken en op basis van wat Bonnie al
meent te weten over de bewoners en afgaande op ons eigen gevoel of onze
fantasie, per groep één van de personages / flatbewoners gaan voorstellen
om later dat beeld te vergelijken met de werkelijke identiteit van de
bewoners.
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Deel 2: Verdeling in groepen
-

Uitdelen fiche: Wat Bonnie al van de bewoners weet (in bijlage).

-

In groepen werken: elke groep werkt een personage op een zelf gekozen
manier uit.
 Mogelijkheden:
° tekenen (+kernwoorden, beeldverhaal, strip,..)
° toneel
° een gedicht
° een collage
° een verhaal, (vertelling, dialoog,…)
° muziek, lied, rap,..
° uitbeelden (mime, tableau vivant,..)
°…
 INDIEN het groepje weinig inspiratie heeft, eventueel de prent van het
appartement van de bewoner tonen of zelf een tip geven en vervolgens
laten uitwerken.
Ieder groepje werkt afhankelijk van zijn eigenheid.
 Mogelijkheden:
° zelf naam bedenken
° karaktereigenschappen van zijn personage (nors, vriendelijk,
praatziek, zwijgzaam,…)
° uiterlijke kenmerken – kledij
° bezigheden – beroep
° woont daar nog iemand anders?
° wat is ons personage aan het doen wanneer er wordt aangebeld?
° hoe ziet het appartement er uit (kleuren, schilderijen aan de muur,
foto’s, meubels, tv.,tapijten …)?
° welke muziek beluistert het personage, geluiden die je soms hoort?
° komt jouw personage soms uit een ander land?
° geuren
° gewoonten van de bewoner(s)
° ...

Deel 3: Afsluiting
De volgende les werken we verder aan ons personage en stellen hem
of haar voor.
Opdracht: “attributen” meebrengen voor de presentatie.
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Les 2
Deel 1: De leerlingen werken in groep verder aan hun personage.
Deel 2: Elk groepje stelt zijn personage aan de klasgroep voor.

Les 3
Deel 1
-

De leerlingen gaan terug in hun groepjes zitten.
Iedere groep beluistert het fragment van zijn bewoner.
Nr. 4 Voorstelling van de conciërge op 1A + wat Bonnie weet over
Mevr. Vandenende (3’27).
Nr. 5 Mevr. Vandenende op 1B + wat denkt Bonnie te weten over
Al Hawasi (5’16).
Nr. 6 Al Hawasi op 2A + L.D.V.D. (5’40).
Nr. 7 L.D.V.D. op 2B + De Boer (7’07).
Nr. 8 De Boer op 3A + Lydia en Danny (5’55).
Nr. 9 Lydia van 3B + nr. 10 Danny (5’29 + 2’24).
Nr. 11 Stijn W van 4A + Bonnie + feestje voorbereiden (7’09).

-

Daarna vergelijken ze HUN verhaal met het origineel a.d.h.v. de volgende
vragen.
° Zijn er overeenkomsten?
° Zijn er verschillen?
° Zijn er dingen die je verrast hebben?
°…

Deel 2
-

Klassikale bespreking.
 Visueel ondersteunen met de prenten uit het boekje.
De lkrn kunnen zelf het appartementsgebouw namaken op een groot
karton of kunnen eventueel een PPT maken van alle appartementen: zie
blz. 12-13, blz. 18-19, blz. 26-27, blz. 36-37, blz. 48-49, blz. 58-59, blz.
68-69, blz. 76-77).
° Iedere groep vertelt tot welke verrassende ontdekkingen hij is gekomen
over de eigen bewoner.
° Hoe anders is de bewoner dan jullie en / of Bonnie hadden gedacht?
Wat is daarvan de oorzaak of de reden? Hoe zijn jullie tot dit beeld
gekomen? Vertrekpunt? Fantasie? Hoe kom je aan dat beeld in je hoofd?
Wat kun je daaruit besluiten?
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 Wij hebben ons al een beeld gemaakt voor we de mensen leren
kennen, als we dan ons beeld vergelijken met de werkelijkheid
komen we tot verrassende ontdekkingen. Het loont dus de moeite
om elkaar echt te leren kennen, en je niet te laten leiden door
vooroordelen.
Onderwerpen die eventueel verder kunnen besproken / uitgewerkt
worden:
1A: Deschoseet, een tweeling  gelijk is niet hetzelfde, we hebben allen
onze eigenheid.
1B: Mevr. Vandenende, een weduwe  eenzaamheid, projecteren van een
overledenen in een huisdier.
2A: Al Hawasi, een moslimfamilie  levensbeschouwelijke gewoontes /
gebruiken bij moslims.
Bij de kennismaking van Bonnie met mevr. Al Hawasi gaat het o.a. over het
dragen van een boerka. Het is belangrijk aan te geven dat het dragen van een
boerka in onze samenleving geen gebruik is bij moslimas.
In tal van Islamitische- en in onze Westerse samenlevingen kiezen vele moslimas
voor het dragen van een hoofddoek.
In een gesprek met de leerlingen kunnen de verschillen duidelijk gemaakt worden
tussen volgende kledingstukken: hoofddoek (1) – nikab (2) – chaddor (3) –
bourka (4).
Een hoofddoek is kledingstuk dat om het hoofd wordt gedragen, het bedekt de
haren en laat het gezicht vrij.
Een nikab / niqab bedekt het gezicht en laat alleen de ogen vrij.
Een chador is een gewaad dat het hele lichaam bedekt, behalve het gezicht.
Een nikab wordt soms aanvullend met een chaddor gedragen.
De boerka bedekt het lichaam compleet en laat alleen een gaas over om door te
kijken.

1
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3

4

Ter info: In België heeft het Grondwettelijk Hof (dec. 2012) een boerkaverbod
goedgekeurd. Het boerkaverbod is niet in strijd met de grondwet. Een boerka mag
verboden worden behalve tijdens erediensten, ook als die erediensten
plaatsvinden in het openbaar of in publiek toegankelijke gebouwen.

2B: L.D.V.D., een kunstschilder  de kracht van woorden & gevoelens:
verliefd zijn, heimwee, verlegenheid, …
3A: De Boer, was vroeger boer / gedraagt zich als een boer  beleefdheid,
ons eten & waar het vandaan komt, naamgeving.
3B: Lydia & Danny, een alleenstaande vrouw met haar zoon 
jongerencultuur (kleding, muziek, koptelefoon, …), verdriet verwerken.
4A: Stijn W: een muzikant  de kracht van muziek.
We zullen wel zien / qué sera, sera / in’challah / …
4B: Bonnie  project: mensen samenbrengen.
Wie niets probeert mislukt altijd, wie wel probeert slaagt vaak.
De trappenhal, of dat wat ons verbindt  een open einde.
Fantaseren over wat er nog allemaal kan gebeuren in Dahlia.
Reflectie naar de eigen klasgroep.
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Les 4
-

Wij spelen het “PARTYSPEL” in groepen. Maak bij voorkeur groepen
waarin zoveel mogelijk verschillende levensbeschouwingen
vertegenwoordigd zijn.
Speelbord, spelregels, spelkaarten zijn in bijlage te downloaden:
www.everyoneweb.com/nascholinglbv .
Tip: kopieer de vertelkleuren papier.



en de vraagkaarten

op 2 verschillende

Een begeleider houdt het spel in het oog en stimuleert de

leerlingen om met elkaar te spreken, elkaar te ontdekken en met
elkaar samen te werken. Niet alleen de vertel- maar ook de
vraagkaarten nodigen uit tot gesprek en ontdekken.
-

Het partyspel is de link naar de volgende activiteit: Feestje met alle
“bewoners” -> “klasbewoners” waarbij elk groepje voor iets zorgt (muziek
die eventueel bij zijn bewoner past, drankje -> theeceremonie, koekje,
popcorn maken, …

Les 5
-

PARTY.
Muziek, drankjes, hapjes, …
Eventueel enkele van de “verdere verwerkingsmogelijkheden” inbouwen.

Verdere verwerkingsmogelijkheden
“Verdere verwerkingsmogelijkheden” zijn in bijlage te downloaden:
www.everyoneweb.com/nascholinglbv .
Deze activiteiten en werkbladen zijn een uitdieping van de reeds
aangeboden leerinhouden. Bepaal met het team LBV-leerkrachten of, wat,
hoe en wanneer je dit aanbiedt.

Algemene eigen evaluatie:






Wat
Wat
Heb
Zou
...

vond je leuk?
was minder leuk?
je ook iets bijgeleerd?
je het de volgende keer anders aanpakken?
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Bijlage 1: Uitspraken van Bonnie


“Ik wil bij de mensen naar
binnen kijken.
Niet bij hun
appartementen,
maar bij hen zelf. “




“Bij de mensen naar binnen
kijken. Niet naar hun
ingewanden en hun longen,
maar naar hun hart.”





“Iedereen noemt dit een
samenleving, maar echt samen
wordt er niet geleefd.”




“Ik wil de mensen van mijn blok samenbrengen.
Wij die samen onder één dak wonen en
nauwelijks goedendag zeggen tegen elkaar.”


Anders – Appartementen

Proefversie 2013

12

Bijlage 2: Wat Bonnie al weet
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Bijlage 3: Audiotekst Appartemensen
Bij begin staat Bonnie buiten op straat
Bonnie:
“Hallo…test….test… Ik ben Bonnie. Ik ben in de Bloemenwijk meer bepaald voor
Dahlia. ’t Is een appartementsblok waar ik woon. Ja, ha, dat had ik nog niet
gezegd, hé, de Bloemenwijk is geen wijk met bloemen, nee, nee, bloemen die
zijn er hiet totaal niet. Echt niet, zelfs geen verdwaalde paardebloem, er is hier
helemaal niets. De bloemenwijk is de naam van een wijk.
Euh, hier staan 15 zogenaamde bloemen, dus geen echte bloemen, nee, deze 15
bloemen zijn 14m hoog en gemaakt van beton. Rechthoekige bloemen zijn het.
Ja, eigenlijk 15 appartementsblokken die allemaal de naam hebben gekregen
van een bloem.
En ik woon in Dahlia.
Maar er is ook een Tulp, , Roos, Sneeuwklokje , Isris, Madelief, Narcis, Margriet,
Aster, Orchidee, Anemoon, Lelie, Viooltje … wacht hé, en er zijn er nog 2:
Zonnebloem en Anjer
En die bloemen zien er allemaal hetzelfde uit. Ze hebben allemaal een kelder,
een gelijkvloers en drie verdiepingen. En iedere verdieping heeft 2
appartementen. Ja, dat zijn dus 8 appartementen.

Er komt een brommer aan. (pizzaboy met helm op)
Pizzaboy: “Excuseer, ik ben op zoek naar Dahlia.
Bonnie: “Wat zegt u?”
Pizzaboy: ik ben op zoek naar Dahlia. Sorry, maar dienen helm da is verplicht.
Alle pizzaboys moeten nen helm opzetten. Da’ s nie voor onze veiligheid, nee,
nee, da’s omdat er reklam opstaat van onzen baas. Maar ‘k wou u vragen of ge
eigenlijk wist, welke blok nu juist Dahlia is. ik kom daar namelijk nie aan uit.”
Bonnie: Maar Dahlia, dat is hier”
Pizzaboy: Ah, allee, merci, …tot nog eens hé!”

Bonnie stapt appartementsblok binnen
Bonnie: Kom, ik ga u efkens een rondleiding geven in ons flatgebouw. Dat vind
ik trouwens een grappig woord. Flatgebouw en “Flat”, dat is toch Engels voor
“Plat “, maar een flatgebouw is toch alles behalve plat.
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Maar soit, we gaan nu de garage in.”

Bonnie stapt de garage binnen
Bonnie: “Ik heb hier eigenlijk weinig over te zeggen…. Hier staan auto’s…een
stuk of…efkens tellen: 7. een stuk of 7 auto’s.
Er is hier ook een verwarmingsketel, euh, een hele hoop buizen en draden… en
fietsen…
Maar persoonlijk vind ik dit niet zo eigenlijk niet zo interessant.
En de kelders hebben meestal ook dozen vol herinneringen met schimmels op of
herinneringen met een dikke laag stof op.
Ik zou het eigenlijk veel liever hebben over de mensen die hier wonen.
Ik weet het wel, sommige mensen praten liever over auto’s dan over mensen,
maar ik, dus niet.
Ik hou van mensen…

Bonnie loopt verder en zingt: Ik hou van mensen…
Bonnie: Als ik een mens zie, dan wil ik hem vastpakken en sussen. SSSSchut
mensje.
De mensen zijn allemaal zo gehaast. En zo gefronst.
Ik wil de gefronsten - ontfronsen. Ik wil de verzuurden – verzoeten.
Maar…mensen willen niet zomaar getroost worden of gesust. Mensen willen sterk
zijn en laten zien dat ze het allemaal alleen kunnen doen.

Bonnie gaat verder en komt in de hall
Bonnie: dit is de hall. 1 uitgedroogde cactus, hier een vuile mat, 8
brievenbussen en 8 bellen.
1A Dechosee(t)
1B Mevr. Vandenhende
2A Al Hawasi
2B L.D.V.D.
3A De Boer
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3B Lydia en Danny
4A Stijn W.
4B Bonnie

( punten uitspreken)

Dat ben ik dus. En ik woon hier al een paar weken en ik heb nog altijd het gevoel
dat ik hier nieuw ben.
Boven in mijn appartement heb ik een sterrenkijker.
Ik richt hem niet naar de hemel, nee, nee…naar de hemel op aarde.
Ik kijk ermee naar mijn sterren. Dat zijn de mensen.
En ik probeer bij hen naar binnen te kijken. Ik bedoel niet bij hun appartementen
naar binnen te kijken, nee, nee, nee, maar bij hen zelf. Bij hun zelf, bij de
mensen naar binnen kijken… en niet naar hun ingewanden en hun longen, maar
naar hun hart.
Zo zie ik mensen soms wenen, zuchten, eten, eten en nog eens eten, euh
zuchten, staren naar de teklefoon en fronsen en weer eten en 4 keer naar de
telefoon stappen.
Het valt me op dat de mensen allemaal zo alleen zijn. Ik weet dat iedereen dit
een samenleving noemt, maar echt samen wordt er blijkbaar niet geleefd.
En daar ga ik nu verandering in brengen.
Je denkt misschien: Bonnie is gek, Bonnie dankt dat ze alle mensen kan samen
brengen.
Wel dat denkt Bonnie niet!
Ik wil alleen alle mensen van mijn blok samen brengen. Dat is al een begin.
Wij die samen onder 1 dak wonen en die nauwelijks “goedendag” zeggen tegen
elkaar.
Wie zijn die mensen achter die belletjes en brievenbussen?
Het eerste wat ik wil te weten komen, dat zijn hun volledige namen.
En laten we beginnen bij 1A
Dat is Dechoseet.
Maar hoe heet die meneer bij zijn voornaam?

Ik weet al dat het een meneer is, want meneer Dechoseet is onze conciërge, dat
is een huisbewaarder.
Anders – Appartementen

Proefversie 2013

17

Niet echt een moeilijk beroep als je het mij vraagt, een huisbewaarder. Je geduld
bewaren is volgens mij veel moeilijker.
Hij doet de voordeur op slot om 11u ’s avonds..stipt.. hij wordt boos als je een
schoendoos in de gang laat staan. Hij belt aan als er teveel lawaai is.
En gek genoeg vindt hij de ene dag dat je te veel lawaai maakt als je een stoel
verzet en de volgende dag mag je 100 keer van de tafel springen met een toeter
in de hand, zonder enige reactie van meneer Dechoseet.
De ene dag zegt hij vriendelijk “goedendag”, en de volgende dag ziet hij je niet
eens staan.
Hoe komt het toch dat hij de ene dag het bovenste knoopje van zijn ruitjeshemd
openzet en het volgende dag weer sluit?
Maar ja, het zijn allemaal vragen voor later.
Het eerste wat ik nu wil weten is zijn voornaam. Hoe heet hij?”

Bonnie staat voor de deur
Bonnie: Hé, spannend!

Bonnie belt en nog voor ze het belletje met de vinger lost, wordt de deur
opengedaan door meneer Dechoseet in een ruitjeshemd met het
bovenste knoopje open en een brede glimlach op zijn mond.
Ray Dechoseet: “Ja?”
Bonnie: “Dag meneer,”
Ray Dechoseet: “ Meneer is niet thuis, Bonnie, het is Raymond. Maar iedereen
zegt Ray”
Bonnie: “ In dat geval, Dag Ray.”
Ray Dechoseet: “ Dag Bonnie”
Stilte…
Ray Dechoseet: “ Ja, is er verder nog iets Bonnie? Is er iets kapot? Is alles in
orde met je appartement? Is er een lek? Is er iets kapot? Is het het dak? Of de
doucheknop? Is er iets stuk?
Bonnie: “ Nee, nee, alles is in orde. Het dak is OK, de doucheknop ook, de
chiffon…
Ray Dechoseet: “De chiffon?”
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Bonnie: Nee, nee, nee die is ok, de lampen zijn OK, eigenlijk is alles OK”
Ok, meneer Raymond…Dechoseet,
Ray Dechoseet: “Zeg maar Ray”
Bonnie: Ray .. Decoseet, ik ben dan maar eens a – way..
Ray Dechoseet: “ Ok, Bonnie , maar waarom ben je hier dan, Bonnie?

Bonnie durft niet te zeggen dat ze zijn naam wil weten en weet niet goed
wat te zeggen.
Bonnie: “ Euh, ben ik hier? Ja, inderdaad, hé,, ik ben hier… waarom … waarom
ben ik hier ?
Ray Dechoseet: “Ja, dat is de vraag”
Bonnie: “ik kwam, euh… vragen of of .. ik de gang, …ja of ik die gang, ja, of ik
die gang boven of ik die in het rood mag schilderen, Ray.
Ray Dechoseet: “Nee, Bonnie!”

De deur wordt dichtgeslagen.
Bonnie: “Euh, Raymond Dechoseet heeft de deur dichtgeslagen. Ok, met een
vriendelijk gezicht weliswaar..en zijn bovenste knoopje open…maar dan nog, dat
doe je niet, hé? Zo zonder goedendag te zeggen.
Als mensen onbeleefd zijn, dan word ik altijd extra beleefd.
Dus: ik bel terug aan.

De deur wordt geopend met een nasale en verveelde, onvriendelijke
“jaaa?”
De glimlach is verdwenen en het bovenste knoopje is dicht.

Hervé Dechoseet: “Jaaaa?”
Bonnie: “Ik denk dat de deur dicht gewaaid is, Ray. In ieder geval, wij hadden
nog geen afscheid genomen.
………….
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Oei, maar je zucht Ray. Mag ik niet Ray zeggen? ….is het Raymond of… is het
toch meneer, meneer?
Hervé Dechoseet: “Nee, Bonnie het is Hervé”
Bonnie: “Maar wat is dat nu?”
Hervé Dechoseet: “Ik ben niet Ray, ik ben Hervé. Wil je binnen komen,
Bonnie?”

Ray komt bij zijn broer staan en er volgt een discussie
Ray: “Nee, ik heb het haar al gezegd…dat het antwoord nee is nee
Hervé: Ja, maar ze kan toch even binnen komen, Ray?
Ray: Nee!
Hervé: Maar allée, Ray, eventjes maar.
Ray: Nee!
Hervé: Dag Bonnie

Met weliswaar een glimlach om de mond, sluit Hervé de deur voor
Bonnies neus.
Bonnie: “Euh, dag Ray, dag Hervé.
Ongelooflijk! Mijn conciërge zijn dus eigenlijk 2 conciërges. Vandaar dus dat hioj
de ene dag zijn bovenste knoopje open heeft en de andere dag niet.
Het zijn dus 2 verschillende mensen.
1 A zijn dus Hervé en Ray Dechoseet.
Op naar 1B.

Bonnie stapt verder en vertelt.

Bonnie: ‘ Daar woont mevrouw Vandenhende. Dat is een hele sympathieke oude
dame, die echt met heel haar gezicht kan lachen. Er zijn maar weinig mensen die
dat kunnen, maar zij dus wel. Ider rimpeltje, echt iedere porie straalt als zij haar
mondhoeken naar boven trekt. En 1 seconde later kan dat hele gezicht ineens
weer inzakken. Alle rimpels in rust.
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Zij kan van een lach van een kind naar het bezorgde gezicht van iemand van ..
van 85 jaar gaan in 1 vingerknip.
Maar hoe zou zij met haar voornaam heten?

Bonnie belt aan. Ze moet plts dringend plassen.
Bonnie: “Oh, ik moet plassen!”

De deur gaat open.
Mevr. Vandenhende: “Goede dag. Euh, bent het meisje van hierboven?
Bonnie: “Ja, ja, ik ben Bonnie.”
Mevr. Vandenhende: “Bonnie, oh, da’s nen schonen naam voor een schoon
meiske, hé.”

Zonder omweg, zonder koetjes of kalfjes, zonder vijven en zessen,
vraagt Bonnie of ze naar het toilet mag gaan.
Bonnie: “ Mag ik aub uw toilet gebruiken, mevrouw?
Mevr. Vandenhende: “Oei, is uw toilet kapot, mijn lieveken?
Bonnie: “Nee, nee, mijn toilet is niet kapot. Mjn toilet is vooral te ver, want ik
moet nu!”
Mevr. Vandenhende: “Oei, Oei, ja, ga dan maar rap…hier op het eind van de
gang. Maar ja, dat moet ik jou niet zeggen, hé zeker? Want al die appartementen
zijn hetzelfde, hé. Dus je weet het wel te vinden, Hé? Nietwaar mijn lieveken?

Ondertussen staat Bonnie in het appartement.
Bonnie: “Ja, mevrouw, mag ik dit even hier op tafel leggen?”
Mevr. Vandenhende: “da’s goed, OK”
Bonnie: “Ik ben zo terug!”
Terwijl Bonnie op het toilet zit …

Bonnie hoort de oude dame tegen zichzelf praten
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Mevr. Vandenhende: “Ja, er is bezoek, ja, da’s da nieuw meiske van boven.
Bonnie, heet ze… Ja, da’s nen schonen naam dat heb ik haar ook al gezegd. Ja.
Wa is da allemaal? Lieveke, wa zegde gij? Ja, die gordijnen hangen daar in de
weg, ja…ge hebt gelijk. De kleuren vallen hier uit de toon. Maar die komen nog
van bij ons mama, hé, lieveke, ik zijn daaraan gehecht…aan gordijne…ja, ik weet
het. Ge moet daar nie zo’n gezicht voor trekken….en mens mag toch gehecht zijn
aan zijn gordijnen, zeker…

Bonnie klopt op de binnendeur
Mevr. Vandenhende: “Binnen, Bonnie.”

Bonnie kijkt rond om te zien tegen wie de vrouw praat, maar er is
niemand.
Mevr. Vandenhende: “Binnen, Bonnie…. Da’s wel heel plezant om te zeggen,
hé. Binne .. Bonnie… Binne …bonnie. Kom Bonnie …binne!
Ja, ge moet maar eens meer langs komen hé, Bonnie, dan kan ik nog eens
zeggen: Binne, Bonnie!”

Bonnie ziet de gordijnen bewegen
Bonnie: “ Hé, wat is dat?
Mevr. Vandenhende: “ Da zijn gordijnen, hé lieveke.”
Bonnie: “Ja, ja, dat zie ik, dat zijn mooie gordijnen, mevr. Vandenhende.”
Mevr. Vandenhende: “Awel, da vind ik nu ook sie, Bonnie”
Bonnie: “ Ja, het ze zijn zelfs mooie, bewegende gordijnen. Een goede plek om
u achter te verstoppen.”

Bonnie gaat naar de gordijnen toe en er schiet iets tussen haar benen
weg.
Bonnie: “Ooh, wat is dat?

Bonnie schuift de gordijnen open maar ziet niets. De vrouw kijkt streng
Mevr. Vandenhende: “ Wat kwam je nu eigenlijk vragen mijn kindje?”
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Bonnie: “Goh, wat het was..”
“Of komde gij alleen maar mijn toilet gebruiken? Of is er misschien nog iets?
“Euh, ja, ik wilde eigenlijk graag heel uw naam weten.”
“Mijne naam?”
“Ja”
“Die staat toch op de bel, hé, meisje. Mevr. Vandenhende …allee ja,
Vandenhende is de naam ban mijne man zaliger hé: Jan Vandenhende.
Janneman is gestorven, ja. Ouderdom, zeiden ze…ja, hij was ocharme maar 70
jaar! In de fleur van zijn leven, was hij. Stillekes in zijne slaap is hij gegaan. Ja,
ja, dat is nog een geluk geweest hé.
Maar hij is er nog altijd, hé. G’ hebt hem daarjuist gezien, chter het gordijn…dat
was hij hé…Janneman hé.
Maar mijne naam is Vercammen, Lugard Vercammen . Ja, ons Lutje. Maar het
liefst van al heb ik dat je mij mevr. Vandenhende noemt.
Bonnie : “Ok, dan ga ik dat zeker doen, mevr. Vandenhende. Hartelijk dank om
uw toilet te mogen gebruiken en tot een volgende keer.
Mevr. Vandenhende “Maar dat is niets, dag Bonnieke”

De vrouw stapt mee tot aan de deur. Wanneer de deur dicht gaat miauwt
een poes. Bonnie hoort zeggen:
Mevr. Vandenhende: “ Stt, Janneman…ja, Bonnie is buiten….”

Bonnie In 1 B wonen dus Janneman Vandenhende die tegelijkertijd een is poes
en de geest van een mens en Lutgard Vercammen die alleen maar mens is.
Bonnie: “Dan gaan we nu naar 2A, naar Hal Awasi”
Ik moet dus een verdieping naar boven en dat doe ik ..met de trap.
We hebben wel een lift, maar die gebruik ik zo weinig mogelijk. Als je mij vraagt
waarom, dan antwoord ik altijd dat het beter is voor het milieu. De lift werkt op
elektriciteit, de trap werkt op je benen. Hoe minder elektriciteit je gebruikt, hoe
beter.
Maar eigenlijk is het niet alleen beter voor het milieu, ’t is ook beter voor mij.

Bonnie zingt en het weergalmt door heel de trappenhal
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Bonnie: “Beter voor mij en beter voor het milieu…”
Ik neem altijd heel gulzig de trap. Soms wel 4 treden tegelijkertijd. Maar deze
keer niet…
2 A, vind ik eigenlijk heel spannend. Ik ken de familie al Hawasi helemaal niet. Ik
weet zelfs niet met hoeveel ze zijn. Vier kinderen, dat weet ik. Eén man met een
snor en een hele strenge blik, dat weet ik ook. Maar hoeveel vrouwen? Nee.., dat
weet ik niet.
Zeker 1, want af en toe is er een vrouw bij hem die verstopt zit achter een
boerka. Maar is dat altijd dezelfde vrouw? Ik heb toch ergens gelezen dat
Moslims soms 2 of 3 of 72 vrouwen hebben.”

Bonnie belt aan.

Bonnie: “Ik hoop niet dat ik hier 75 voornamen ga moeten onthouden”

Mevr. Al Hawasi doet open. Ze draagt een hoofddoek, maar verder
gewoon een bloes en een jeans. Is dit de vrouw in de boerka?
Mevr. Al Hawasi: “Salamalekum, mevrouw Bonnie. Kan ik u helpen?
Bonnie: “Goh, ja, ik kom u eigenlijk iets vragen.”
Mevr. Al Hawasi: “Kom binnen, kom binne, mevr Bonnie, een beetje thee?”
Bonnie: “Ja OK, ik zeg niet neel.”
Mevr. Al Hawasi: “Ga maar zitten. Een klein beetje wachten, ik ga thee zetten
voor u.

Mevr. al Hawasi gaat de keuken in en Bonnie vertelt

Bonnie: “Mevr. Al Hawasi gaat nu naar de keuken en ze heeft geen boerka aan
maar wel een hoofddoek. Amaai, het klinkt hier ineens als een modeshow: mevr.
Al Hawasi draagt een blauwe hoofddoek, een wit-grijs bloesje en een blauwe
jeansbroek.
Ik heb mijn schoenen hier ondertussen neergezet tussen allemaal sandalen en
andere schoenen.
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Amaai, het ligt hier vol tapijten en aan de muur hangt een foto van een grote,
zwarte kubus en op de kast staat nog een foto van 3 kinderen en haar man.
Er hangt ook een landkaart met 2 rivieren: de Eufraat en de Tigris. Waar zou dat
zijn?

Mevr al Hawasi komt binnen met de thee. Bonnie krijgt een klein glaasje
warme muntthee
Mevr. Al Hawasi: “Irak, dat is Irak, ons land. Ons ander land. Ons kapotte land.
De ene zegt dat er veel oorlog is voor de godsdienst (voor de hemel dus), de
andere zegt: veel oorlog voor de olie (diamanten en het goud)
Bonnie: “En ik zeg dat het moet stoppen.
Fatima: “Dat zou echt geweldig zijn, hé Bonnietje?
Fatima lacht
Mevr. Al Hawasi: “Wat kom je eigenlijk vragen, mevr. Bonnie?”
Bonnie: “Het is eigenlijk gewoon Bonnie, hoor mevrouw Al Hawasi.”
Mevr. Al Hawasi: “Het is gewoon Fatima, Bonnie”

Mevr. Al Hawasi lacht hartelijk
Bonnie: “Ok, Fatima, dan. Als jij alle namen zegt van de mensen die hier wonen,
dan zeg ik alle namen van de mensen die in mijn appartement wonen.”
Fatima: “Maar zeg, gij speelt een spelleke hé. Gij eerst hé, Bonnie”
Bonnie: “Dat is goed Fatima. Bij mij in het appartement wonen…Bonnie…”
….
Fatima: “Ja, … en wie nog ?
Bonnie: “Maar nee, dat is het!”

Fatima moet hard lachen.

Fatima: “Awel, Awel, gij zotteke. Gij denkt dat ik zot ben of wa? Da’s
gemakkelijk te onthouden hé? Bij mij is het iets moeilijker voor u. Goe lustere!
Abdelassir, Mohammed, Youssef, Rachida en Ali «
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Bonnie: “ En is 1 van die namen van uw man?
“Inderdaad. Inderdaad en het is niet Rachida”.

Fatima lacht weer zeer hartelijk
Bonnie: “Hoe heet uw man dan, heet hij ali?
Fatima : “Lè”
Bonnie: “Heet hij: Abdellassilassi?”
Fatima: “Abdelassir? Lè!”
Bonnie: “Youssef”?
Fatima: “Lè”
Bonnie: “Maar dan weet ik het: Mohammed!”
Fatima: “Goed geraden hé. Er was geen andere naam meer over, hé, Bonnie?
Hi, hi, hi

Fatima lacht weer
Bonnie: “ Zeg, maar Fatima, is zo’n boerka niet verschrikkelijk om te dragen?”

Fatima stopt met lachen
Fatima: “Wat zegt gij? Natuurlijk niet, het is juist gemakkelijk. Je doet het
gewoon aan, je trekt het over je hoofd en punt gedaan. Ik moet mij niet
bezighouden met de buitenkant – ik werke aan de binnenkant

Bonnie: “Ja, dat begrijp ik wel, maar jullie verstoppen je toch voor ons, hé?”
Fatima: “Maar jullie verstoppen je toch ook, hé? Gij verft u gezicht met make –
up en jullie doen alles na van de televisie. We verstoppen ons allemaal, kind”
Bonnie: “ Maar wat is dan de bedoeling van de boerka?”
“Dat de mannen ons niet kunnen zien, hé, en dat ze ons niet willen kussen
enzo..”
Bonnie: “Ja, maar vrouwen kunnen jullie ook niet zien”
“Ja, maar de vrouwen willen altijd de mooiste zijn”
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Bonnie: “Ja, maar dan wilt ge toch gewoon de mooiste boerka hebben?”
“Ik voel me naakt als ik hem niet aan heb.”
Bonnie: “en waarom moeten mannen dan geen boerka dragen?”
Fatima: “En waarom dragen de mannen hier geen rokskes of geen kleedjes?”
Bonnie: “Ja, dat weet ik eigenlijk niet, Fatima. Ik zou nooit kunnen leven met
zo’n boerka”
Fatima: “En ik zou nooit kunnen leven zonder, Bonnie.
….
Ge moet zeker nog eens bij ons komen, Bonnie”

Bonnie: “Dat ga ik zeker doen. Doe de groetjes aan Ali, Abdelassir, Yousef,
Rachida en Mohammed”
Fatima: “Ik zal het doen. En tot ziens hé, Slemma!”
Bonnie: “Slemma”

De deur gaat dicht. En Bonnie zegt
Bonnie: “MMM… ik heb de heerlijke smaak van muntthee nog in mijn mond en ik
heb mijn schoenen weer aan. En wat ik ook heb, zijn zoveel vragen in mijn
hoofd. Ik wil Fatima zeker nog beter leren kennen.
Maar eerst moet ik naar 2B bij L.D.V.D.”

Bonnie stapt verder
Bonnie: “ Ik heb al een paar keer in de lift gestaan met een man die
werfplekken op zijn kleren heeft, of op zijn handen of op zijn hoofd.
Eerst dacht ik dat hij een schilder was. Ge weet wel iemand die muren en
plafonds schildert, maar het bleek niet te kloppen.
Hij is een schilder. Ge weet wel iemand die schilderijen schildert.
OOOh, ik kan de verf al ruiken.
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Bonnie belt aan. De man doet de deur open in zijn overal vol plekken. Op
zijn voorhoofd zit een grote paarse vlek. Zijn ogen zijn rood. Niet door
de verf, maar omdat hij gehuild heeft.
Er speelt mooie, maar trieste pianomuziek.

Bonnie belt aan en de man doet open.
L.D.V.D: “Nee, gij zijt het niet”

Boem, de deur gaat weer dicht.
Bonnie: “Maar wa was da? Wat een onbeleefderik is me dat? Maar wat is er nu
eigenlijk gebeurd? De schilder deed de deur open met zijn groene overal vol
vlekken en hij had zelfs een grote paarse vlek op zijn voorhoofd en zijn ogen
waren rood. Euh, niet door de verf, nee, nee, nee, hij heeft duidelijk gehuild. Hij
zei: Nee, gij zijt het niet.
En dan deed hij de deur weer dicht. Maar wat hij niet weet is: dat ik het wel ben.
Dus ik bel nog eens.

Bonnie belt terug aan en L.D.V.D. doet weer open.
L.D.V.D: “Nee, nee, nee, gij zijt het weer niet!”

L.D.V.D wil de deur weer sluiten, maar Bonnie steekt haar voet tussen de
deur.
Bonnie: “Maar hé, ho..”
L.D.V.D: “ Doet uw voet van tussen mijn deur”
Bonnie: “Zijt gij een schilder?”
L.D.V.D: “Ja”
Bonnie: “Wel , euh, dat komt dan heel goed uit, euh, want ik ben een euh, een
model.
L.D.V.D: “Een model?”
Bonnie: “Ja,ja, je weet wel een model. Iemand die zo een paar uur kan
stilzitten en dan, euh, mag die schilder die schilderen”
L.D.V.D: “ Een model? Ik werk niet met modellen”
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Bonnie: “Oei? Hoezo niet? Schilder jij dan uit je hoofd?”
L.D.V.D: “Nee, ik schilder uit mijn hart. Dus als ge wilt dat ik u schilder dan
moet ge eerst in mijn hart geraken.
En daar geraak je nooit in, want ik heb een heel klein hart en het wordt al
bewoond door Diana. En gij zijt niet Diana, gij zijt het niet. Dus tot ziens!”
Bonnie: “Inderdaad niet, ik ben niet Diana, ik ben Bonnie, Bonnie van 4B. En ik
ga hier niet weg voor ik een schilderij van jou gezien heb.”
L.D.V.D: “Nee, nee, nee!”

L.D.V.D probeert de deur weer dicht te krijgen, maar het lukt niet.
Bonnie:” “Ja, ja, ja”

L.D.V.D: “Kom dan gerust binnen”
Bonnie:” “Wow, waar zijn uw meubels?
L.D.V.D: “Waar zijn uw meubels, waar zijn uw meubels? Ik hou niet van
comfort, het moet niet allemaal zo gemakkelijk zijn. Met stoelen en een tafel en
met zetels en zo… nee, het kan ook zonder. Ik maak het mij graag een beetje
moeilijk.
Bonnie:” “Én wat is dat?”
L.D.V.D: “En wat is dat? En wat is dat? Dat zijn boeken.”
Bonnie:” “Ja, dat zie ik ook wel, maar het zijn toch niet zomaar boeken?”

L.D.V.D: “Euh, nee, ik heb die stapels zo gelegd dat het heel hard op de
Bloemenwijk lijkt. Hier wonen wij, in deze stapel. En daar in die stapel woont zij:
Diana. Uiteraard op de bovenste verdieping.
Bonnie:” “Oh, een engel met heimwee, dicht bij de hemel”
L.D.V.D: “Diana is geen engel, Diana is een godin.”
Bonnie:“oh, ja, sorry, natuurlijk, natuurlijk is zij een godin, natuurlijk.
Hey,…wat een mooie schilderijen, ja, mooi, mooie kleuren ook en mooie lijnen…
Schildert gij altijd ….3 gewone lijnen op iedere schilderij, 3 lijnen? Op … op ieder
schilderij 3 lijnen en wat is dit hier: L.D.V.D?”
L.D.V.D: “Dat is mijn signatuur.”
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Bonnie:“ “Waar staan die letters voor?”
L.D.V.D: “L.D.V.D kan voor van alles staan. Voor: leve ddoedelzakken, viva
dadelpitten, maar ook voor LeuDeuVeuDeu oftewel liefdesverdriet.
Bonnie:“ “Liefdesverdriet … is dat dan uw naam? Eh, ik bedoel uw familienaam?”

David fleurt op, zijn dramatische Franse accent verdwijnt ook.
David: “Nee, dat is mijn artiestennaam. L.D.V.D, dat ben ik… als ik schilder. Als
ik schilder word ik L.D.V.D. en na het schilderen ben ik gewoon David Van De
Leest”

Bonnie: “ Weet ge, David, dat ge nu helemaal anders doet dan daarnet?”
David: “Als ik schilder zoek ik het verdriet op. Diana die is al meer dan 5 jaar
met iemand anders samen en eigenlijk vind ik dat ook niet meer zo erg. Maar ik
heb mijn verdriet nodig om te schilderen, dus zet ik die trieste muziek op en
probeer ik terug te denken aan haar.”
David “ Ah, .. zo… ja, en wat zijn dan die 3 lijnen op al die schilderijen?”
“Dat, Bonnie, dat zijn de 3 lijnen van de liefde. De vonk en de passie dat is 1 lijn
.”
Bonnie: “Ja”
David: “De samenhorigheid, de dagelijkse verbondenheid, het met z’n tweeën
samen zijn…de tweede lijn. En de pijn en het verdriet van het mislukken… dat is
de derde lijn.”
Bonnie: “Is die derde lijn echt nodig? Een relatie kan toch ook lukken?”
David: “Dat bedoel ik nu net: dat een goede relatie ook pijn en verdriet nodig
heeft.”
Bonnie: “Ach, zo…, ja. Maar, waarom schilder dan altijd hetzelfde?”
David: “Ten eerste ieder elk schilderij anders en ten tweede zijn die 3 lijnen voor
mij alles. Van zodra ik het gevoel heb, dat ik niets meer te schilderen heb, …dan
zal ik niets meer schilderen.”
Bonnie: “ Zo zo.. ja.. ok, Eh hmm.. Heel erg bedankt, David, voor de uitleg en
heel veel succes nog met euh … ja, uw verdriet…en tot ziens.”

De deur gaat open
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David: “Wacht, wacht…” Hier, dit is voor u, een schilderij…van mij…van David
voor u, voor Bonnie”
Bonnie: “Dank u wel, ja, ’t is echt heel mooi. Een heel mooi, rood schilderij.
Helemaal rood. Euh, … David, er staan geen lijnen op.”
David: “Toch wel, Bonnie, ik voel een aanzet van een…een eerste lijn.”

De deur gaat dicht. Bonnie staat in de trappenhal.
Bonnie: “Wow, ik sta te trillen op mijn benen. Ik heb echt een mooi schilderij
gekregen van die rare vogel. Ik zou nog eens willen aanbellen, maar ik ga nu
eerst naar 3 B”

Bonnie stapt verder in de trappenhal
Bonnie: “ Dat is toch gek, als 2 mensen elkaar ontmoeten, dan kan er ofwel
niets gebeuren, gewoon: Hey of Hoi, of het klikt tussen die 2 mensen en dan
worden het vrienden ofwel spettert het tussen die mensen en dan worden die
verliefd. Hoe kan dat toch?”

Bonnie stapt nu de trap op en zingt
Bonnie: “ Vogeltje van mijn verlangen. Geef een kusje op mijn wangen. Geef
het hier, geef het hier, lief klein vogeltje en dan nog eentje hier en daar..”
Ja, ik zing graag in de traphal, dat klinkt dan zo goed, dat galmt dan zo heerlik
…en we zijn er.
3A: De Boer. Ik denk niet dat ik deze man al eens gezien heb.

Bonnie belt aan en de deur springt vanzelf open. De televisie speelt.
Bonnie: “Hallo, de deur staat hier open en ik zie niemand. … Hallo!”
Meneer De Boer: “Ja, wie is het? Pizzaboy? Kom maar binnen, hé, ik zit hier,
hé.”

Meneer de Boer’s stem klink laag en vermoeid. Hij is dik en kijkt TV. Hij
lijkt wel een aangespoelde walvis.
Meneer De Boer: “ Hier, ik ben hier, hé, allee kom jong, ik bijt niet hoor! Allee,
toch niet in u, wel in de pizza. Zet hem maar op het tafeltje naast mij.”
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Bonnie: “Maar ik ben geen pizzaboy, meneer!”

De Boer draait zich nu om naar Bonnie.
Meneer De Boer: “Wie zijde gij? Waarom hebt gij een schilderij bij? Ga de gij da
verkopen of zo? Ik doe da nie, hé. Ik koop niets da nie eetbaar is, hé, heb det
verstaan? En ge kunt gaan, hé”
………….
“Heb det gehoord? Hoor de gij nie goe?”

…………. Bonnie blijft staan en wacht
Bonnie: “Euh, laten we nog eens opnieuw beginnen meneer, zoals beleefde
mensen. Goede dag. Ik ben Bonnie van 4B en u bent?”
Meneer De Boer: “Tv aan het kijken, dus ge stoort eigenlijk wel een klein
beetje, hé, dag Bonnie”

Meneer De boer kijkt verder naar de TV
Bonnie: “ Meneer De Boer, het spijt me echt dat ik dat moet zeggen, hé, maar u
heeft uw naam niet gestolen: u bent echt een boer.
Meneer De Boer: “Wa was da? Hoe weet gij dat?”
“Hoe weet ik wat?”
Meneer De Boer: “Dat ik nen boer ben?”
Bonnie: “Maar bent u een boer? Boeren zitten toch niet overdag TV te kijken?
Maar u bent toch helemaal geen boer?”
Meneer De Boer: “ Jawel, ik was een boer, ja. Tot er plots een autostrade werd
aangelegd door mijn boerderij en door mijn velden. Ik moest verhuizen, hé.
Eeuwen en eeuwen woonde mijn familie daar, nu razen er vrachtwagens en
andere wagens voorbij tegen 120km/u. Op dezelfde plek waar ik mijn eerste
stapjes heb gezet. Dikwijls staan er ook 100 den auto’s stil waar ik ’s morgens
eieren ging rapen op mijn erf.”
“Maar waarom bent u dan naar de stad gekomen?”
“Er was geen andere mogelijkheid,hé, Bonnie van 4B. Denk je dat ik genoeg geld
heb gekregen om ergens anders opnieuw een boerderij te beginne? NEE!
Ik had net genoeg geld om dit appartement te kopen.
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In het begin had ik het daar moeilijk mee, enorm moeilijk. Maar Rosalie heeft me
erdoor geholpen. Als zij er niet was geweest, was ik kapot gegaan van verdriet.
Bonnie: “U woont hier samen met Rosalie?”
Meneer De Boer: “Nee. Niet meer! Ik heb hier samengewoond met Rosalie. De
hele kamer was van haar. Ze stond zij soms uren door het raam naar buiten te
kijken of op het terras. Ze vond het zo prettig om de wind in haar gezicht te
voelen.
Maar op nen dag, stonden ze hier, hé, Ray en Hervé Dechoseet, de conciërges.
Zij hebben haar buiten gezet. 1 keer heeft ze in de gang gescheten. 1 keer!
Al die andere dagen wanneer ik met Rosalie ging wandelen, hield ze zich in tot
buiten op het gras.”

Bonnie snapt het niet
Bonnie: “Maar meneer De Boer, wie is juist Rosalie?”
Meneer De Boer: “Daar hangt een foto van haar”

Hij toont naar de foto: een koe met zwarte vlekken in de wei.
Bonnie: “Ha, .. zo, … Rosalie…ze heeft hele mooie vlekken!”
Meneer De Boer: “Ene keer, éne keer heeft ze in de gang gekakt en ineens
waren huisdieren verboden in heel de Bloemenwijk. Ene keer, zeg!
Ze zijn haar komen halen en ze hebben haar afgeslacht, dat hebben ze gedaan!
Oh, verdomme, toch hé. En ze had zulke mooie wimpers. En ge moogt gij
denken wa da de gij wilt, hé, maar die koe was intelligent én lief en ze had
gevoel voor humor. Echt waar, als ik een mop vertelde, hé, kon ze op de grond
gaan liggen van het lachen. Heb d’al eens meegemaakt? Een koe horen lachen?
Da’s prachtig, ze. En ze hebben haar afgemaakt, de monsters.
Ik moe nie weten van mensen, Bonnie van 4 B, ik hou van rust, dus zou de aub
willen weggaan?”
Bonnie: “Ja, ja, dat doe ik…tot ziens”

De tv speelt en Bonnie stapt naar buiten. Op dat ogenblik wil de
pizzabou net bellen.
Pizzaboy: “ Hier se, daar se, gij weer! Dan hade k’ik diene pizza beneden even
goed aan u kunnen geven. Zijde gij Polluck De Boer?
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Bonnie: “Euh, nee, nee, nee, maar ik zal hem even naar Polluck brengen.”
Aub, Polluck, uw pizza, Polluck”
Polluck De Boer: “ Ja, ja, Polluck, Polluc, ik weet het, ik heb n’en raren naam.
Mijn vader die was heel blij met mijn geboorte en hij is da gaan vieren in café
Den Scheven Gevel. Toen zijn geld op was, is hij naar het gemeentehuis gegaan.
Als hij eerst naar ’t gemeentehuis was gegaan om mijn naam op te geven, dan
zou ik Pol of Luc geheten hebben. Nu ben ik Polluc.
’t Geld voor de pizza zit in mijn vest die aan de kapstok hangt.”
Bonnie: “ De kapstok, bedoeld ge dan die riek daar?”
Polluck De Boer: “Euh, ja, ja,ja”
Bonnie: “Ok, ….zo, ik heb het. Tot ziens, Polluc.”
Polluck De Boer: “Dag Bonnie”

De deur gaat dicht en Bonnie staat in de trappenhal en geeft het geld
aan pizzaboy.
Bonnie: “Alstublieft”
Pizzaboy: “Allee, merciekes, tot de volgende”

Pizzaboy loopt zingend weg.
Bonnie: “3 A is dus: Polluc De Boer, die wel de origineelste kapstok heeft van
iedereen’

Bonnie: “ In 3 B wonen Lydia en Danny. Die hun voornamen ken ik al, maar hun
achternamen nog niet. Ze lijken op elkaar. Ze hebben alletwee een scherpe neus
en een heel klein mondje. Danny is de zoon van Lydia. Hij is een kop groter dan
zijn moeder. Hij draagt zijn broek altijd halverwege zijn achterste, zodat je zijn
onderbroek kan zin. Hij heeft een grote ketting aan zijn broek hangen die zijn
broekzak verbindt met zijn …broek. Hij heeft een armband met puntige stekels
en een t-shirt met een doodskop erop. zijn haar hangt altijd voor een oog. En hij
heeft ook altijd een koptelefoon aan.”

Bennie belt, maar de deur wordt niet opengedaan.
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Een koptelefoon is uitgevonden zodat mensen naar muziek kunnen luisteren,
zonder andere mensen lastig te vallen. Maar nu hebben ze koptelefoons die
zoveel lawaai maken dat iedereen ze kan horen.
Sorry, maar dat vind ik dus vreemd, hé. Aja, ge zou evengoed een jas kunnen
uitvinden die je onzichtbaar maakt en die dan fluo - geel kunnen schilderen,
zodat iedereen hem kan zien. Ja, dat haalt niets uit, hé?

Bonnie: “ Hoe lang moet je wachten voor je weer mag bellen? Ik hoor muziek,
dus er is iemand thuis. Tenzij ze de muziek hebben laten aanstaan.
Bonnie belt weer aan
Dat is grappig, eigenlijk, he, dat de kinderen groter worden dan hun ouders?
Sommige mensen zeggen dat het komt door de hormonen in melk en vlees
zitten.
Ah, ja, de hormonen die dus in de koeien en de varkens gespoten worden en zo
onrechtstreeks op ons bord of in ons glas terecht komen. Anderen zeggen dat
het komt omdat wij grote mensen mooi vinden.
Als wij nu allemaal verliefd zouden worden op hele kleine mensen, dan gaan alle
mensen dus kleiner worden. Dat zou dan misschien een manier zijn om de
overbevolking tegen te gaan. Nu zijn we bijna met 7 miljard op deze planeet.
Da’s veel, hé? Als dat zo door gaat, is er bijna geen plaats meer. Ja, tenzij wij
natuurlijk allemaal veel kleiner zouden worden.

Bonnie belt nog eens
Bonnie: “Allee, komaan!”
Lydia: “Ja, ik kom al!” Ja, ja, excuseer dat het wat langer duurde, maar ik was
met iets bezig dat ik niet onmiddellijk kon neerleggen. En ik kan je ook geen
hand geven, want mijn handen plakken. Oie, ben jij dat meisje van hierboven?
Connie?”
Bonnie: “Nee, nee, het is Bonnie, Lydia. Mag ik Lydia zeggen?”
Lydia: “Maar natuurlijk mag je Lydia zeggen. Dat zou zelfs handig zijn, want dat
is mijn naam. Het zou pas raar zijn als ge me nu Sofie zou noemen of Karel of
Barak…ja, Barak van Amerika, hé, van de televisie.”
Bonnie: “Ja, maar ik kwam eigenlijk vragen of …euh…of ge ooit last hebt gehad
van Rosalie?”
Lydia: “Wie?”
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Bonnie: “Ja, Rosalie was een koe”
Lydia: “Mijne vent, hé, dat was nen ezel. Dus dat is niet zo erg.”
Bonnie: “Nee, Rosalie was echt een koe. En ze woonde hier, naast u, samen met
uw boerman, ..euh ik bedoel buurman.”
Lydia: “Ah, ja, dat klopt. Nee, daar heb ik nooit last van gehad. Rosalie da was
een stille koe. Je, ze lachte wel heel veel, maar da vond ik eerder een
aangenaam geluid.
Zeg, kom anders maar efkes binnen.
Bonnie: “Ok”
Maar let niet op de rommel, hé, ik ben nog aan het werken, versta je. Ik was aan
het lijmen, hé, daar da bord, zie je?”
Bonnie: “Ja”
Lydia: “Da’s een bord van mijn trouwservies. Op den dag da mijne vent en ik uit
elkaar gingen, heb ik dat hele servies aan stukken gesmeten.
Bonnie: “Oei”
Sindsdien lijm ik elke dag een bord of een kommeke. Ja, den Danny lacht mij
daarmee uit, hé. Danny dat is mijn zoon.”
Bonnie: ‘ Ah, dat is uw zoon.”
Lydia: “Ja, die zegt dat het maar zielig is. maar dat is niet zo, hé. Ik weet heel
goed waarom ik dat lijm. Als da servies is gelijmd, hé, dan is mijn hart ook
gelijmd en dan ben ik klaar voor nen volgende vent. Nu zou ik daar nie aan
kunnen beginnen, hé. Nee, alles heeft zijn tijd nodig. Behalve een ongeluk, da
gebeurd binnen de seconde, of borden kapot smijten, dat gaat ook heel rap, hé.
Ja, ik kan het weten. Iets vernielen doe je zonder besef van tijd en pas later
dringt het tot u door hoeveel tijd ge nodig hebt om het weer goed te maken.
Allée, ja, maar kom, ik verveel u zeker?”
Bonnie: “Nee, neen absoluut niet. Maar ik wilde eigenlijk graag uw achternaam
weten, Lydia.”
Lydia: “Ah? Mijn achternaam? Tamboerijn. En als ik mij weer tamboerijn voel,
zal mijn naam ook op het belletje hangen. Maar nu voel ik mij niet tamboerijn,
hé, nee, nee, ik voel me eerder bombardon.
Bonnie: “Ah, dank u wel. En ik zal de volgende keer met veel plezier mee een
bord komen lijmen.”
Lydia: “Nee, nee, nee, Bonnie, dat moet ik zelf doen.”
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Bonnie: “Ok, ook goed, tot de volgende keer dan!”
Lydia: “Ja, ja, dat is goed euh, maar ik ga u geen hand geven, want dan plakken
we aan elkaar. Allee, salu, hé, to ziens, ja dada!”

Bonnie staat in de trappenhal
Bonnie: “ Oh, dat was wel een beetje triest zeg!”

Danny komt net uit de lift. Je hoort de luide muziek van zijn koptelefoon
Bonnie: “Hé, Danny, Danny voelt gij u eigenlijk een tamboerijn?”
Danny :“Wa zegde?”

Danny neemt zijn koptelefoon af.
Bonnie: “Voelt gij u eigenlijk een tamboerijn?”
Danny :“Dat kan me eigenlijk niets schelen. Ik wil alleen niet dat de mensen mij
Danny noemen. Iedereen moet Daniël zeggen. En eigenlijk lijk ik nog het meest
op mijn oma, versta je, en die noemt Proselijn. Dus als ik zou mogen kiezen,
noem ik Daniël Proselijn.
Allee, dag, hé!”
Bonnie: “Ook nen goeien dag! Ok, 3B wordt dus bewoond door Lydia Tamboerijn
en Daniël Proselijn.
Op naar 4 A”

Bonnie loopt naar boven al zingend (deze buur op deze buur, deze buur op
deze buur en zo klim ik naar boven)
Bonnie: “ Dit is dus mijn verdieping. De derde verdieping. En hier hoort ge altijd
piano. Nee, nee, nee, da komt niet door mij, nee, dat komt door mijn buurman
Stijn.
Stijn W. staat er op zijn belletje en hij speelt dus piano.
Ik heb hem nog nooit iets horen zeggen. Als ik hem begroet, dan knikt hij alleen
maar, of tikkelt zo een beetje met zijn lange vingers in de lucht.
Nee, het enige dat ik van hem gehoord heb, is zijn prachtige pianospel. En ik heb
al gemerkt dat er iets geks aan de hand is met zijn muziek.
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Ze klopt altijd. Allee, hoe moet ik dat nu zeggen?
Ja, ze past bij mij. De muziek klink iedere dag zoals ik mij voel.
Ben ik vrolijk, dan is zijn muziek dat ook. Ben ik triestig, dan is zijn muziek dat
ook, verstaat ge?
Soms sta ik op en dan luister ik naar die muziek en dan weet ik hoe ik mij die
dag ga voelen.
Luister…de muziek is…ja, wat is ze eigenlijk? Euhm, …nieuwsgierig? Ja, de
muziek is nieuwsgierig en ik ook, hé.”

Bonnie belt aan en Stijn doet open maar zegt niets
Bonie: “Euh, ik ben het, uw buurvrouw, Bonnie. Ik … ik woon daar.”

Stijn knikt
Bonnie: “Ik euh, ik wou u spreken over een klein ideetje van mij. Stoor ik”

Stijn knikt nee.
Bonnie: “Als we nu eens een koor zouden oprichten, met ons woonblok: De
Dahlia’s.
Wat denk je? Ik schrijf de tekst en jij moet de muziek schrijven. En jij moet het
ons aanleren. Kortom, gij doet alles en wij doen allemaal mee. Wat denkt ge?”

Stijns gezicht en schouders lijken ja te zeggen, maar hij zegt niets.
……………
Bonnie: “Euh, hebt gij eigenlijk een stem?”

Stijn lacht
Stijn: “Ja, natuurlijk. Maar ik vind alleen dat mensen zoveel praten en zo weinig
zeggen. Ik wil alleen maar praten als ik iets te zeggen heb.”
Bonnie: “Ja, ok, maar ik zou toch graag hebben dat je antwoord op mijn vraag.
Gaan we het doen, dat koor?
Stijn: “Waarom nie, hé” (maar in het boek staat: we zullen wel zien )
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Bonnie: “Ok, ik zal iedereen uitnodigen. Hier bij jou voor de eerst repetitie. En ik
bak Brownies? Goed?

Stijn knikt
Bonnie: “Zeg het maar: ja”
Stijn: “Ja”
Bonnie: “Ja, super. Of zouden we misschien beter repeteren in de trappenhal,
daar klinkt het allemaal wat beter. Of niet? Of hier of in het appartement? Of in
de trappenhal?
Stilte
Stijn: “Ja”
Bonnie: “Ok, bedankt Stijn, en tot ziens

De deur gaat dicht en de piano speelt weer.
Bonnie: “Oh, euh, nu ben ik vergeten te vragen waar die W. voor staat.”

Bonnie belt weer aan en Stijn doet open
Stijn: “Ja?”
Bonnie: “Sorry voor het storen, maar ik zou nog heel graag weten waar die W.
voor staat van je naam.”

Stijn zucht en kijkt gegeneerd naar de deurbel
Stijn: “Die W? Euhm, dat is de W van Worst. Mijn achternaam. Maar domme
kinderen hebben mij daar zo mee gepest, dat ik nu liever gewoon Stijn ben.
Bonnie: ‘Ge moet toch niet zeggen dat ge gepest wordt door domme kinderen,
Stijn. Kinderen die pesten zijn altijd dom. Je kan gewoon zeggen dat je gepest
werd dan weet ik al voldoende”

Stijn lacht weer
Stijn: “Tot…euh…”
Bonnie: “ Tot morgen, Stijn, morgen is de allereerste repetitie”
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Stijn: “Ok, tot morgen, Bonnie”

De deur gaat dicht en Bonnie staat in de trappenhal
Bonnie: “Ik weet al wat hij gaat spelen: vrolijke muziek”

Er klinkt vlugge klassieke muziek
Bonnie: “Ziet ge wel dat het vrolijk is? Ah, ja, want ik ben vrolijk. Want mijn
plan is aan het lukken! Ik ken nu alle namen van de belletjes en ik zal mede
dankzij mijn zwijgzame buur Stijn proberen iedereen samen te krijgen in de
trappenhal.”

Bonnie pakt haar sleutels en stapt haar eigen appartement binnen.
Bonnie: “Tereuiii… en hier woon ik. Ik mag hier precies wel wat opruimen…ha,
ha, ha
In 4B woont Bonnie Morgenlandt.
Ja, dat is mijn achternaam en dan vraagt iedereen onmiddellijk: Bent u familie
van de Boris Morgenlandt? En dan roep ik altijd “Neus” in het Frans want neus in
het Frans, dat is “Nee”! en dan loop ik snel weg.
Boris Morgenlandt was een architect. Hij ontwierp huizen, hij tekende wijken en
hij bouwde steden. De hele Bloemenwijk is ooit door hem getekend. Boris
Morgenlandt is geliefd over de hele wereld. Hij heeft altijd wel ergens een
projectje. Maar aan 1 project heeft hij wel zijn laars gelapt.
Dat ene projectje heette: gezin!
Ja, Boris Morgenlandt is mijn vader, naar ’t schijnt. Ik heb 3 foto’s als kind met
mijn vader, verder heb ik hem niet zo veel gezien. Als mensen mij vragen hoe ik
heet, zeg ik: Bonnie.
En Bonnie die wil maar 1 ding: mensen graag zien en mensen samen brengen.
Mijn grootmoeder leerde me dat de liefde door de maag gaat. Daarom volg ik 3
keer per week kooklessen. Op maandagavond:” En daarmee pasta”; op
woensdagavond: “Wok, wok, binnen”; en op vrijdagavond: “Dessertjeshemel”.
Ik wil mijn kookkunsten gebruiken om iedereen van mijn appartement samen te
krijgen. Misschien iets euh ..met noten, dan hebben we zangnoten en andere
noten. Of …euh.. of iets met Brownies, van die chocolade cakejes in allemaal
verschillende vormen: gepersonaliseerde Brownies. Eén brownie met een lachend
gezichtje voor Ray Dechosseet, 1 met een huilend gezicht voor Hervé
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Dechosseet, Mevr. Vandenhende krijgt er 1 in de vorm van een kat of een geest,
het is maar hoe ge het beziet. Iedereen van het gezin Al Hawasi krijgt een
kubusvormige Brownie, David Van De Leest krijgt een Brownie met 3 strepen
erop en Plluc De Boer een brownie in de vorm van een koeienvijg. En Lydia
Tamboerijn in de vorm van een groot hart en Danny Proselijn een Brownie met
een koptelefoon, gemaakt met 2 koffiebonen en een bruine veter ertussen. Stijn
W. die krijgt een brownie in de vorm van een vleugelpiano en ik, hm…ik krijg een
Brownie in de vorm van een mens.
Ja, dat ga ik doen. Ik heb eieren, boter en chocolade; ik heb suiker, ik heb
bloem, ik heb zelfs een vleugje kaneel..
Dan is het Brownie tijd!”

Bonnie is in haar keuken en begint aan de Brownies.
Je hoort ze eieren breken en roeren. Je hoort haar water nemen…enz
Bonnie maakt ook uitnodigingen en gaat naar bed.

Bonnie: “Het is nu 4u ’s nachts. Ik kan nog altijd niet slapen. Alle brownies zijn
gelukt en alle uitnodigingen zijn gemaakt en onder de deur geschoven. En ik heb
mijn tekst afgegeven aan Stijn en die is onmiddellijk begonnen en die is nu
eigenlijk nog altijd bezig.
SSSt… je moet eens horen..”

Stijn speelt piano, de muziek klinkt hoopvol
Bonnie: “Ik hoop dat ze allemaal komen. Mar ja, misschien kunnen er een
heleboel mensen niet. Ik hoop uiteraard van … (geeuw…geeuw) … Wel te rusten.

De volgende dag …In de trappenhal of dat wat ons verbindt
Bonnie heeft een grote plateau met Brownies vast,Stijn zit op de trap
met een accordeon op zijn schoot en de tekst van het lied ligt tussen hen
in. De theepot en glazen staan in een hoekje
Bonnie: “Test, test, …hallo! ’t Is nu 10 over 7. Ik zit hier in de hal met Stijn.
Stijn heeft weinig geslapen, ik heb weinig geslapen en ik denk dat wij ons allebei
afvragen: Waarom? Waarom al die moeite gedaan? Die Brownies, die tekst
gekopieerd, de muziek geschreven, die thee die de hele tijd kouder en kouder
wordt.. Waarom? Die accordeon op uw schoot? Waarom?
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Stijn: “Ehum”
Bonnie: Er is hier geen haan die kraait, geen koe die lacht en er is hier zelfs
geen kat die gestuurd wordt. Hier is …niemand, behalve wij dan, hé, Stijn?
Pfff ik voel mijn hartje trillen in mijn lijf.”

Stijn speelt triestige muziek op zijn accordeon
Bonnie: “Oh, nee, niet doen, Stijn…stop…ik heb precies iets in mijn oog”

Er gaat een deur open
Bonnie: “ Wat is dat? Polluc?”
Polluc: ‘Ben e kik nog op tijd? Oei, iedereen is al weg of wa?”
Bonnie: “Nee, nee, nee, ge zijt de eerste. Hier, dat is voor u”
Polluc: “Een koeienvlaai of wa?”
Bonnie: “Dat is een Brownie”
Polluc: “Dat is heel lief van u, Bonnie, maareuh, ik kom e kik niet voor de
brownies hé, ik kom voor de zangnoten”

Stijn glundert
Bonnie: “Ah, fantastisch, hier is de tekst en hier is de melodie”
Polluc: “Ah, ja”

Stijn speelt de melodie op zijn accordeon en Polluc begint te zingen
“Dahlia, Dahlia, mijn huis, mijn thuis, mijn nest.
Dahlia, Dahlia, Dahlia, Oost en West,
maar Dahlia, Dahlia, Dahlia is best

Zoals het liftje hier stijgt, stijgt het nergens
Zoals de bel hier klinkt, klinkt ze nergens
Zoals de trap hier zingt
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Zoals de mensen hier zijn, zijn ze nergens
Ja, Dahlia, Dahlia, een blok, een plek, een paradijs
Dahlia, Dahlia, Dahlia, gebouw waar ik van hou
Ja, ja, ja, ja, Dahlia”

Er klinkt applaus. Iedereen is ondertussen in de trappenhal komen staan
en iedereen klapt in de handen.
Lydia en Daniël waren het eerst.
Lydia: “Amaai, meneer de gebuur, u hebt een prachtige stem, hé! Alles wat ik
tot nu gelijmd had, dat is opnieuw gebarsten. Maar dat is niet erg, hé. Ik koop
wel een nieuw servies. En onzen Daniël hier, dat is mijn zoon, hé, die heeft voor
de 1ste keer in 3 jaar zijn koptelefoon afgezet.”
Daniël: “Da was echt vet, man!”
Polluc: “Merci, dank u wel”
Bonnie: “Willen jullie een Brownie?”
Lydia: “Oh, ja, och merci, merci”
Daniël: “En zie, mamma, da’s precies nen koptelefoon. Dat es vree grappig!”
Fatima: “Oe hoeliewoeliehoelie, ho ..wie was de nachtegaal die hier zo schoon
gezongen heeft?”
Bonnie: “Dat was Polluc, Fatima”

Mohammed zegt iets onverstaanbaars in het Arabisch
Fatima:” Mijn man zegt dat Polluc een liedje moet uitbrengen.”
Mohammed “ Nie moete hé, meneer Polluc, nie moette”
David: “Volgens mij hebt u 3 stembanden, zo mooi, zoveel liefde in die klanken
en zoveel kleuren in die tonen, prachtig! Bijna zo prachtig als de ogen van
Bonnie.”
David komt dicht bij Bonnie staan – ze wordt rood. ( = de eerste streep
van de liefde die flitst op het doek)
Bonnie: “Huch , David”
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Hervé Dechosseet: “Ik moet eigenlijk van mijn broer komen zeggen dat het
wat stiller moest zijn in de trappenhal, maar ik heb eigenlijk maar 1 woord dat ik
over mijn lippen krijg: Bravo!”
Ray Dechosseet: “En ik ging eigenlijk niet meekomen, maar ik moest zien wie
er zo mooi gezongen had in de trappenhal. Meneer De Boer, dat was echt niet
slecht!”
Mevr. Vercammen: “nie slecht…nie slecht? Da was het schoonste dat ik in heel
mijn leven heb gehoord. Maar meneer toch, en ik heb al heel wat gehoord, hé,
geloof me vrij.
“En dat is nen echten accordeon?”….

Iedereen begint te praten met elkaar…een waar geroezemoes…
En Bonnie spreekt met David
Bonnie: “Je schilderij is echt heel schoon. Ik heb het opgehangen, in de living
boven de kast. ’t Is mooi…maar …euh…ge moet daar eigenlijk nog een lijn op
schilderen, hé. Zo die 1ste en de 2de ….maar geen 3de lijn, hé. Is dat OK?

David knikt
Bonnie: “Ja, OK? ….is ’t eigenlijk al lang gedaan met Diana?”
David “Ja”
Bonnie: “ Ja! Ah, da’s goe…allee, ja, niet goe maar toch goe tegelijkertijd hé?
Wil je nog een Brownie , David? Een hele lekkere …zonder 3de lijn erop…Wel een
1ste lijn erop …en zo’n 2de …lekker?
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