
Yusuf Praten, praten, praten. Waarom pra t en? 
Ikke baas. Immihan luisteren. In deze land 
kinderen niet luisteren. En wat ik zie? Jonge 
mensen in deze land maken vele kapot , vele 
protesteren, vele vechten, vele stelen, vele 
doodmaken . Mijne Immihan wél luisteren. 
M. Soc. Yusuf, je kunt altijd bij mij terecht als 
je mij nodig hebt. (Af. Hond blaft) 
Yusuf Fa t ima! 
Fatima (op) Evet. (Ja?) 
Yusuf Nerede Immihan? (Waar is Immihan?) 
Fatima Isinde. (Op haar werk) 
Yusuf Ceketimi ver. Ben onu getirmeye 
gidiyorum. (Geef mijn jas, ik ga ze halen.) 
(Trekt jas aan. Af. Deur klapt toe. Hond blaft. 
Licht uit.) 

(Licht aan op Hilde. Hilde face publiek. 
Woonkamer) 

Hilde De traditie van het patriarchaat heeft 
diepe wortels, die niet door een reisje naar het 
westen worden aangevreten. Twee werelden 
lijnrecht tegenover elkaar. Het werd op de spits 
gedreven. Wat er precies na deze scène 
gebeurde, werd me duidelijk toen papa enkele 
ogenblikken later binnenkwam. (Licht dooft op 
Hilde) 

(Licht aan op woonkamer Depoorter) 

Leo (komt binnen met schoffel) Wel, godver-
domme. 
Hilde Wat is er, p a ? 
Leo Dat heb ik in mijn hele leven nog niet 
meegemaakt. Waar is E m m a ? 
Emma (komt uil keuken) Botten ui t ! En sinds 
wanneer komt ge met een schoffel de kamer in? 
En ik maar op mijn knieën liggen om schoon te 
maken. (Pakt hem de schoffel a f , verdwijn! 
ermee in de keuken en kom! dan terug binnen.) 
Leo Ja , ja, maar luister nu eens. Ik stond aan 
de straatkant te schoffelen. Kwam er een man 
aan op het pad achter de bomen. Hij joeg een 
meisje voor zich uit. Ik dach t : dat is precies 
Immihan. Ze kwamen dichterbii en... 
potverdomme, hel was Immihan, maar met zo'n 
ogen van het huilen. Ge kunt denken hoe ik 
daar stond te kijken. De man — een kerel met 
een zwarte snor — riept iets tegen haar . Ik 
verstond het niet. Ik veronderstel dat het Turks 
was. Hij kwam me voorbij. Alleen de haag 
tussen ons. Begon hij tegen mij te schreeuwen! 
Ik verstond er geen bal van. Ik wou nog 
beleefd blijven en zei: meneer, comprend pas. 
Pakte hij me bij de kraag van mijn jas, zo over 
de haag, en schudde me door elkaar. Zo 'n 
poten had die kerel. En maar schreeuwen. Het 
enige wat ik verstond was : "mi jne dochter.. . 
Politie... Vlaamse j ongen ! " Ik dach t : meteen 
trekt hij nog een mes. Maar nee, hij liet me los 
en liep achter Immihan aan. 
Johan (Op. Heef! laaisle zinnen gehoord) 
Immihan? 

Leo Zou dat haar vader zijn? 
Johan Waar is ze n u ? 
Leo Wel, ze was ondertussen doorgelopen. 
Johan De smeerlap! (loopt naar buiten) 
Hilde Johan , nee! 
Emma Herbegint het spelletje? 
Hilde God, pa, ik ben bang. Zouden ze al thuis 
zijn ? Hoe lang is het geleden ? 
Emma Mag ik weten wat er aan de hand is? 
Hilde Ik hoop dat hij nu geen stommiteiten 
doet, ma. Vooral nu niet. 
Emma Wat is hier gaande? 
Hilde Het interesseerde je alleen maar of 
Immihan zwanger was. Of niet? 
Emma (Geeft Hilde een klap. Stille) Och nee, 
dat had ik niet mogen doen. Maar ziet ge dan 
ook niet hoe ge mij opjaagt? Een mens zou 
nog gek worden ! (kijkt naar Leo. Die voelt zijn 
pols.) Wel. ge staat daar precies gelijk een 
standbeeld. 
Leo (wijst op zijn pols) Honderdvijl 'entwintig. 
Dat kan niet goed zijn. (Licht ui!) 

(Licht op woonkamer Keiman) 

(Yusuf rookt. Immihan haakt. Fatima ook. Hond 
blaft. Er word! gebeld. Fatima en Immihan 
kijken op. Yusuf staal op en kijkt naar builen. 
Doel Fatima teken te blijven staan. Nu wordt er 
op de deur gebonsd.) 
Johan (Onzichtbaar) Immi! Immi, ben je daa r? 
(Immihan wil opslaan. Yusuf doel leken le 
blijven zit ten.) Immi, verdomme! Immi! (Turkse 
muziek. Geluid van een trein. Licht dooft.) 

(Licht op Hilde. Hilde J'ace publiek.) 

Hilde Immi werd bewaakt als in een sprookje 
uit duizend en één nacht. Als haar vader aan 
het werk was, trok oom Kasim de wacht op. 
Voor Johan was het onmogelijk bij haar te 
komen. Ik speelde het wél klaar toen ze terug 
kwam uit de kapsalon. Ze was er nog enkele 
spullen gaan halen. Ze was ontslagen nadat 
Yusuf haar uit de salon was komen sleuren, 
want zo'n incident konden ze bij Vandijk niet 
hebben : hun reputatie, weet je. Yusuf werkte 
's morgens. Kasim had middagpost. De tijd die 
er nodig was om elkaar te kruisen, was de enige 
mogelijkheid voor Johan en Immi om elkaar te 
ontmoeten. Ik regelde de afspraak. (Liclil dooft) 

(Licht op het builengebeuren) 

Johan (Bij de bank. Wacht op Immihan. Die 
komt eraan.) God, Immi. 
Immi J o h a n ! Het is verloren. (Omarming) 
Johan Nee! Nee. 
Immi Ik voel het. 
Johan Hebben ze je geslagen? 
Immi Och. 
Johan Je bent mager geworden. 
Immi Ji j ook. Mijn schuld. 
Johan Jouw schuld ? Verdomme, Immi, je weet 
dat het niet waar is. Je weet best wie z'n schuld 
het is. 
Immi Nee, ik weet het niet. 
Johan Weet je wat ik altijd gedacht heb? Als ik 
soldaat moet worden en het wordt oorlog, zal 
ik nooit iemand doodschieten. Ik zal nooit de 
trekker over halen. Ik zou het niet kunnen. 
Immi Traditie. Kan de traditie schuldig zijn? 
Johan Maar ik heb me vergist. Ik zou je 
vader kunnen kapot schieten 0111 wat hij je 
aandoet . 
Immi Zijn hoofd is in Turkije. Alleen zijn 
handen werken in België. 
Johan Godverdomme, ik hou van je. 
Immi Vergeet het. 
Johan Wat moeten wij doen? 
Immi Doen? Vrijdag om kwart over vijf 
vertrekt een trein naar Turkije. Ik zal erin 
zitten. 
Johan Nee, godverdomme, nee! Al moest ik op 
de rails gaan liggen. Al moest ik... ik-weet-niet-
wat! Je gaat niet naar Turkije. Immi, vecht, 
godverdomme, jong. 
Immi Vechten ? Ik heb nooit anders gedaan. Ik 
vocht op school omdat ze zegden dat ik een 
Turkse was en ik vocht thuis omda t ze zegden 
dat ik geen Turkse was. Wat kan ik doen? Op 
de hoek van de straat gaan staan en het 
uitschreeuwen : mensen, luister eens wat er met 
ons is gebeurd! Hoeveel mensen zijn er in onze 
gemeente? 
Johan Immi, zo bedoelde ik het niet. 
Immi 60.000! Ze zullen voorbijlopen. Alle 
60.000. Even kijken... en voorbijlopen. En alles 
wat je vandaag 0111 je heen ziet, zul je dan ook 
zien: de groenteboer, die met zijn wagen over 
de tuinwijk rijdt, de kinderen die naar school 
gaan, een zweefvliegtuig, hoog in de lucht. 
Alsof er niets aan de hand is. 
Johan Je moet weglopen. 
Immi E11 in Akoy weet een zekere Mohammed 
Zati dat ik in de trein stap die mij naar zijn bed 
zal brengen. Traditie! Misschien is hij verlegen 
of misschien zal hij me bespringen als een 
hengst; maar hij zal proberen van mij een 

vrouw te maken die luistert als hij met z'n 
vingers knipt. Traditie. 
Johan Weglopen. 
Immi Ik houd het nooit vol. 
Johan Godverdomme, je moet weglopen! 
Immi Weglopen? Waarheen? Naar het s tor t? 
Het bos? Het hou tpa rk? 
Johan (Denkl even na) Traditie. Immi, traditie, 
jong! 
Immi Hoe bedoel j e? 
Johan Niet elke man in Turkije trouwt met het 
meisje dat zijn vader voor hem heeft uitgezocht. 
Het gebeurt dat een jongeman een meisje graag 
ziet dat niet voor hem is bestemd. En dan 
vlucht hij met haar. Dat heb je me zelf verteld. 
Ja , in het bos, in het houtpark. . . 
Immi Johan. 
Johan En als ze samen zijn geweest, twee, drie 
dagen, dan geven de ouders toe. Traditie, 
godverdomme. 
Immi Waar zou je me naartoe brengen? 
Johan Ik bedenk wel iets. 
Immi Je ongeluk. 
Johan Ons geluk. Weet je nog, ik zou een auto 
voor je bouwen met de kleuren van wilde 
bloemen erop. En we zouden samen een zaak 
uitbouwen : Depoorter — streepje — Keiman. 
We zouden een sateliet in een baan om onze 
werelden brengen. 
Immi Ik moet naar huis. 
Johan Immihan. 
Immi Vader kan elk ogenblik thuiskomen. 
Johan Goed, luister. Speel het spelletje van : ik-
heb-er-me-bij-neergelegd. Maar luister nu goed, 
Immi : Misschien zul je nog strenger worden 
bewaakt en zullen we elkaar niet meer zien. In 
dat geval kom ik je donderdagnacht halen. Iets 
na middernacht zal ik onder je raam staan. 
Kijk uit, en als je me ziet, kom dan naar 
buiten. 
Immi Johan . 
Immi Immihan, niet bang zijn. (Licht dooft) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek. Woonkamer) 

Hilde Johan vertelde me van zijn plan. Maar 
thuis leefden ze nog altijd naast elkaar door. 
Het was niet meer te harden. Ik besloot er zelf 
iets aan te doen. 

(Licht op woonkamer Depoorter) 

(Vader met krant. Moeder veegt stof. Johan 
nukkig in de canapé.) 
Hilde (Resoluut) Ma, Johan heeft u iets te 
vragen. 
Emma Nu komt de a a p uit de mouw. Het werd 
tijd. 
Hilde In godsnaam, ma, begin nu niet 
opnieuw. Luister. 
Emma Zeg eens, een beetje kalm, hé! Moet ik 
me in mijn eigen huis door mijn eigen kinderen 
de les laten spellen? 
Leo Emma, zwijg nu even. 
Emma Gij ook al. Wilt ge soms zeggen dat... 
Leo Godverdomme, zwijg!! (stille) 
Emma Voila, nu ziet ge zelf wie hier de baas is. 
(Johan loopt weg. Hilde houdt hem legen.) 
Hilde Nee. 
Johan Het interesseert me niet. Geen bal. 
Alleen maar hun eigen snertwereldje is 
belangrijk. 
Hilde Als je niet dur f t , zal ik het vragen. Ma, 
mag Immi hier een paar dagen blijven logeren? 
Emma Logeren? Wat is er gebeurd? Moet haar 
moeder misschien naar de kliniek? Ge weet, als 
er zo iets gebeurt, sta ik altijd klaar om te 
helpen. Ik heb Germaineke drie weken thuis 
gehad toen tante Clare geopereerd werd aan de 
gal. Waar of niet, Leo? 
Leo Dat klopt. 
Hilde Immi moet trouwen. 
Emma Moet t rouwen? (Tegen Johan) En gij 
zegde nog... 
Johan Het is niet w a t j e denkt ! Precies of dat 
het enige is wat er kan gebeuren. Hij is bijna 
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