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omstandigheden. Bert, je hebt er toch zeker niets op tegen dat ik je met ‘je’ aanspreek? Dank je, dat is
aardig van je. Wij zitten namelijk dicht bij elkaar, op de huid zelfs, haha, en dan voelt ‘jij’ gewoon gepaster aan. Bert, ik vertel je zo direct graag meer over mezelf en ons nieuwe programma maar dat kunnen
we ook buiten doen. Je ziet zelf wel dat mevrouw Novak veel te doen heeft en we willen haar niet langer
storen. Dus, gaan we?
Bert: Ja, we gaan.
Freddie: Ach Bert, zeg alsjeblieft nog eventjes ‘tot ziens’ tegen mevrouw Novak. Dat kost niets en maakt
altijd een goede indruk.
Bert: Tot ziens, mevrouw Novak.
Silvia: Tot ziens, meneer Schönemann, en veel succes!
Freddie: Zie je, dat ging heel gemakkelijk. Hé Bert, wij gaan het vast goed met elkaar kunnen vinden.
Wie weet, misschien worden we naar het einde toe zelfs hele goede vrienden. Denk je niet? Nou ja, geen
wonder dat jij je dat nog niet kunt voorstellen, we leren elkaar nog maar net kennen. Je moet in ieder
geval weten, Bert, dat ik niet alleen betweterspreuken in petto heb. Je kan met mij ook veel plezier beleven! Ik heb bijvoorbeeld een heleboel muziek aan boord, meer dan 5000 liedjes! Stel je eens voor dat dit
allemaal vinylplaten zouden zijn, dan had je nu een loodzwaar blok aan je been, haha. Je houdt toch wel
van muziek? Ik dacht zo bij mezelf, iedereen houdt van muziek maar niet iedereen houdt van dezelfde
muziek. Bij mij, Bert, heb je de vrije keuze: rock, pop, hiphop, soul, drum ’n bass, electro, schlagers, klassiek of gospels. Preciezer: gospels, dat zijn die religieuze liederen die ze in Amerika in de kerken en op de
katoenplantages zingen:
Zingt: We shall overco-ho-home, we shall overco-ho-home...
Maar het moet natuurlijk geen gospel zijn, Bert. Ik speel voor jou wat je maar wilt. Je kan me zelfs thuis
op je stereo-installatie aansluiten, als je er een hebt. Nee? Maakt niet uit, mijn ingebouwde luidspreker
is ook goed luid...
Bert: Klopt. Kun je die ook zachter zetten?
Freddie: O, spreek ik te hard of te snel voor je? Geen probleem, Bert, dan spreek ik zachter en trager.
Vandaag hebben we overigens de rest van de dag vrij. Geen sollicitatietraining, geen etiquette, geen
computercursus, we willen gewoon samen plezier hebben. Vandaag is onze kennismakingsdag. Kijk uit,
Bert, het stoplicht is nog rood!
Bert: Maar er komt geen auto aan!
Freddie: Dank je voor het blijven staan, Bert. Dat is aardig van je. Bij rood licht doorlopen maakt een
slechte indruk. Bovendien moet je aan kinderen het goede voorbeeld geven.
Bert: Hier zijn geen kinderen. Hier is verdorie geen hond op wie ik wat voor indruk dan ook zou kunnen
maken!
Freddie: Al goed, ga dan maar. Het is trouwens toch groen geworden. Bert?
Bert: Ja!
Freddie: Zeg, ik wil je echt niet op de zenuwen werken. Kijk eens, wij twee zullen het goed met elkaar
kunnen vinden zolang we rekening met elkaar houden en vriendelijk zijn tegen elkaar. Ons programma
heet niet voor niets De Nieuwe Vriendelijkheid. Natuurlijk verdien je er ook geld mee, waardoor we ook
een bepaalde mate van inzet van jou verwachten. Je weet wel, geven en nemen, en zo. Maar ik wil daar
helemaal niet lang over doorzeuren. Vandaag is onze kennismakingsdag. Vandaag willen we samen
plezier maken...
Bert gaat een krantenwinkel binnen:
En dat zullen we. Volker, Tagchen, een groot biertje! Zeg, Freddie, jij ook een slokje?
Freddie: Dank je, Bert, dat is aardig van je maar ik drink niet. Ik slurp alleen maar stroom, haha.
Bert: Ach Freddie, vandaag maak je eens een uitzondering. Proost, mijn beste!
Hij giet zijn bier over de enkelband.
MultiJOB alarmgepiep: Attentie, veiligheidsmededeling: Freddie 14 meldt een vochtigheidsinbreuk en
gaat in de slaapstand.

