
met hem t rouwen? 
Immi Het kan. Het gebeurt nog dikwijls in 
Turkije dat de huwelijken geregeld worden 
door de ouders. Ze vinden het vanzelfsprekend. 
Johan Maar ji j leeft in België. (Plaat a f ) 
Immi Ik wel. Papa en mama niet. Zij denken 
dat ze Turkije mee naar hier hebben gebracht. 
Johan H e b je niet gezegd dat je die Mohammed 
helemaal niet kent? 
Immi Jawel. Ik heb het uitgeschreeuwd. 
Johan En? 
Immi " J e hebt een heel leven om hem te leren 
kennen", zei hij. O, Johan , ik weet niet meer 
wat ik heb gedaan. Ik ben gaan gillen, heb een 
stoel omvergegooid... 
Johan En je vader? 
Immi Die was verbaasd. Precies of hij niet kon 
begrijpen dat ik er iets op tegen had. Ik heb 
geroepen dat ik het niet zou doen. Nooit . Toen 
heeft hij me geslagen. Kijk! Johan , ik ben het 
huis uitgelopen en naar hier gerend. 
Hilde Immi, dat kan toch niet. Iemand moet 
hem vertellen dat dit onmogelijk is, d a t j e dit 
niet kunt doen : niet in dit land. 
Immi Ze hebben hem wel verteld hoe hij kolen 
moet hakken, maar niemand is op het idee 
gekomen hem te vertellen dat hij me niet meer 
kan behandelen alsof ik een boerenmeisje ben 
uit een godvergeten dorpje in Anatolië. 
Johan Het is niet mogelijk. 
Immi Jawel! Er zijn al tientallen meisjes uit de 
mijnstreek naar Turkije gereisd om er te 
trouwen. 
Johan H e b je hem verteld dat je van mij hield? 
Immi Ik zei dat ik een Vlaamse jongen kende. 
Johan En? 
Immi Wat hij zei drong niet tot mij door. Ik 
was verdoofd. 
Hilde Het komt vast in orde. Z o een vaart zal 
het wel niet lopen. 
Immi Ik ben driemaal in Turki je met vakantie 
geweest. Ik heb er huwelijksfeesten meege-
maakt : drie dagen in het do rp van de bruid, 
twee dagen in het dorp van de bruidegom. Heel 
het dorp vierde mee. Dans. Muziek. Geweldige 
kleuren in de zon. Maar ik heb ze gezien, de 
vrouwen, die onmiddellijk reageerden als de 
man met zijn vingers knipte, die zich 
uitsloofden op de akker met een kind op de rug 
... Jonge meisjes waren d r i e j a a r later oude 
vrouwen geworden, die niet mochten 
meepraten, niet mochten intelligent zijn... 
Johan Kom nou, Immi. Kom nou! 
Immi Zij weten misschien niet beter, maar ik 
leef HIER. Ik praat mee over politiek, film, 
toneel, muziek ... En ik heb er een eigen 
mening over. Ik dacht : dit is jouw wereld, 
Immihan. Je hebt hem verworven. Het is een 
vrije wereld. En toen kwam jij, Johan . Toen 
vond ik het helemaal geweldig. Nu wil papa me 
in de handen stoppen van een onbekende 
Mohammed Zati. 

Johan Verdomme. (trekt zijn jasje aan) 
Hilde Waar ga je naar toe? 
Johan Naar haar vader. 
Immi en Hilde Nee! 
Johan Ik wil hem zeggen dat hij dit met jou 
niet kan doen. En als hij niet redelijk is, zal k 
er op los timmeren. Ik zal bereiken dat... 
Hilde Dit zul je bereiken. (Wijst naar de wang 
van Immihan) Immi zal straks terug naar huis 
gaan en je mag raden wat er zal gebeuren als j i j 
de zaak eerst bent gaan verknoeien. 
Immi Niet doen. 
Johan Verdomme. 
Immi Geen enkele Turkse vader neemt het dat 
een buitenstaander zich bemoeit met zijn gezin. 
Hilde Toch moet je geholpen worden. Er zijn 
toch diensten: de onthaaldienst voor gast-
arbeiders, de sociale dienst van de politie. 
Johan Ik zal er naartoe gaan. 
Immi Och. 
Johan Ik wil het proberen. Ik wil alles 
proberen. Wat zegt de wet? Mag je vader je 
meeslepen naar Turkije als je dat niet wil? 
Immi Ik... weet het niet. 

Johan Het zal niet gebeuren. God , wat moeten 
we beginnen? 
Hilde Zeggen we het tegen mama en papa? 
Johan Nee! 
Hilde Waa rom niet? 
Johan Heel het gezeur zal herbeginnen: " I k 
heb het altijd wel gedacht. Heb ik je niet 
verwittigd? Ik wist dat het zo zou eindigen.. ." 
Ik zou het niet kunnen verdragen. (Stilte) 
Immi, als ik nu eens met je vader zou gaan 
praten, van man tot man... 
Immi Nee, Johan , het zal je niet lukken. Niet 
nu er zo een grote som ... 
Johan S o m ; 
Immi (Na een stilte) Als er in Turkije een 
huwelijk plaatsvindt, is het de gewoonte dat de 
vader van de bruidegom een som geld geeft aan 
de vader van de bruid. 
Johan En? 
Immi Papa zou honderdduizend frank krijgen. 
Johan Voor j o u ? 
Immi Voor mij. (stilte) 
Johan En dat heeft hij zomaar gezegd? 
Immi (knikt) Zati heeft natuurlijk niet zoveel 
geld, maar.. . 
Johan Hoe betaalt hij dan? 
Immi Er mogen geen gastarbeiders meer het 
land binnen. Maar als een vreemdeling trouwt 
met iemand die in België woont en die er werk 
en een woning heeft, dan mag het wel. 
Mohammed Zati zou dus met me trouwen, mee 
naar hier komen, werk zoeken en... papa 
betalen. 
Johan Immi, je wordt verkocht! 
(Stilte. Johan gaat naar de telefoon, draait een 
nummer.) 
Hilde Wat ga je doen ? 
Johan Ik bel de politie. (Licht uit) 

III 

(Licht op woonkamer van Depoorter) 

(Keiharde muziek in de woonkamer. Hilde leest. 
Vader maakt z'n Raki-drankje klaar. Moeder 
breit.) 
Emma Hilde, zet die muziek stil. (Wacht) 
Hoort ge me niet? 
Hilde (kijkt op) Hee? 
Emma Die muziek! (Hilde op. Radio uit. Leest 
verder.) Ik vraag me af hoe gij kunt lezen bij 
zo'n lawaai. 
Hilde Lawaai? Dat zijn de Holiday-singers. 
Emma Hoe ze heten weet ik niet, maar ik ben 
er zeker van dat ze haren tot op hun gat 
hebben. 
Leo (heeft water bij de raki gedaan) Kijk eens, 
kijk, kijk... Hoe dat van kleur verandert. Juist 
melk. (proeft) Hmmm.. . en lekker. Juist zoals 
Immihan heeft gezegd: ' t smaak t naar anijs. 
Wilt ge ook eens proeven, E m m a ? 
Emma Ik moet van die smeerlapperij niet 
weten. Als die fles uit Turkije komt, godweet 
wat er dan allemaal inzit. 
Leo Da 's zuivere drank, Emma. 
Hilde Ma, gij denkt zeker dat Turkije aan het 
ander eind van de wereld ligt en dat er nog 
geen beschaving is doorgedrongen ? 
Emma ' tZa l niet veel schelen. 
Hilde Als je eens wist welke kunstschatten er in 
Turkije zijn. 
Emma U maken ze ook wijs wat ze willen. 
Hilde Het staat in de boeken. 
Emma Papier is verduldig. 
Leo En daarbij , Immihan zou me die fles toch 
niet geven als ze niet zeker wist dat het goed 
voor mij was. (proeft) En het IS goed. 
Emma Leo, ik moet u iets zeggen. Nu ge toch 
over Immihan bezig zijt... Er is iets niet in 
orde. 
Leo Hoe "daa r is iets niet in o rde"? 
Emma Daar stinkt iets. Dat zeg ik. 
Leo Gij ziet spoken. Zeg, da 's sterk spul. Laat 
eens zien: 48 graden. Da 's sterker dan whisky. 
Emma Zet die fles neer en luister. Voelt ge niet 

dat er iets veranderd is? Ziet ge Johan nog 
lachen? Ziet ge Immihan nog lachen? 
Leo Bah, onze Johan is een beetje kribbig. Dat 
zal wel voorbijgaan. 
Emma Een beetje kribbig, noemt hij dat . 
's Morgens komt hij naar beneden met zo'n 
gezicht. Als ge hem een vraag stelt, krijgt ge 
geen antwoord. Meneer sluit zich op in zijn 
kamer, komt alleen naar beneden om te eten, 
doet geen bakkes open en slaat met de deuren 
als hij naar buiten gaat. 
Leo Misschien heeft hij woorden gehad met 
Immihan.. . Hoe dikwijls hebt gij vroeger geen 
ruzie gehad met mij? 
Emma Ja , maar nooit een week lang. Ge liept 
de benen onder uw kont uit om het terug goed 
te maken. En nochtans, gij waart een koppige 
ezel, dat weet ge zelf ook. Nee, ' t i s geen ruzie. 
Dat zeg ik. 
Leo Hoe weet ge dat ? 
Emma Omdat ik het weet! 
Leo Ah! 
Emma 't Is niet dezelfde Immihan van een tijdje 
geleden. Dat zeg ik. 
Leo Ik vind het een goed kind. 
Emma Daar hebben we het verdomme niet 
over! 
Leo Hee, hee! 
Emma Er scheelt iets. Als ze bij elkaar zijn en 
ge komt onverwacht binnen, ziet ge ze ook niet 
meer vrijen. Nee, ze zitten te fezelen met zo'n 
gezichten. Dat is niet normaal. Dat zeg ik. En 
dan is er nog iets... Zijn baas heeft gebeld. 
Leo Meneer Vils? 
Emma Ja , meneer Vils. Hij heeft maar één 
baas. Waarom vraagt gij altijd naar uwe 
bekende weg? 
Leo Wat zei hi j? 
Emma Hij vroeg me wat Johan tegenwoordig 
mankeerde. 
Leo Mankeren ? Er mankeert niets aan. Hij is 
een goed vakman. Ge weet toch wat André van 
hier tegenover altijd zegt: " In de garage van 
Vils mag alleen Johan een poot naar mijn 
wagen uitsteken." Toch een teken dat hij 
content is. 
Emma Ja , dat was twee weken geleden. Vils 
heeft vandaag gebeld en hij zei dat Johan 
precies met zijn gedachten niet bij zijn werk 
was. Vroeger, zei hij, was het een plezier om 
hem bezig te zien, maar nu vergist hij zich tien 
keer per dag. Ge kunt hem niet meer alleen 
laten werken. Dat zei hij. En of wij soms wisten 
wat er scheelde. 
Leo Wat hebt ge gezegd ? 
Emma Wat kunt ge daarop zeggen? Dat hij in 
huis ook vervelend was en dat ik eens met hem 
zou praten. Leo, het is precies of er een 
ongeluk boven ons hoofd hangt. Ik voel dat . 
Weet ge wat ik denk dat er is gebeurd? 
Leo Hmm'? 

Emma Ik denk dat ons Johan. . . en Immihan.. . 
Het is me allemaal te geheimzinnig. 
Leo H o e ? 
Emma (Na blik op Hilde) Niks. Ik zal het u 
straks wel vertellen. 
Leo Wel, ik ga nog een slokje van dat goedje 
pakken. Ik had nooit gedacht dat ze in 
Turkije... 
Emma Potverdomme, Leo, een mens zit in 
spanning, uw zoon slaat met de deuren en 
behandelt u alsof ge een stuk stront zijt, en 
Depoorter gaat een slokje drinken. Ge voelt 
met uw ellebogen dat er iets in de lucht hangt. 
Zijt gij potverdomme een vader? De baas van 
Johan belt op om te vragen wat er de jongen 
scheelt. Da 's een vreemde, maar hij merkt het. 
Gij niet, Depoorter . Laat de poes maar pissen! 
Het zal allemaal wel in orde komen. God 
schept de dag en Depoorter loopt erdoor. Hoe 
ben ik met zo iemand kunnen trouwen. Zijt gij 
een m a n ? 
Leo Met zo iemand zijt ge niet getrouwd. Gij 
hebt me zo gemaakt . 
Emma Depoorter , nu ga ik u eens iets zeggen. 
Leo Ge hebt al genoeg gezegd. Ik heb altijd 
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