
een schaap. Zijn gezicht verheldert. 
Yusuf Ha, goeie! (Falima kijkt naar hem en 
glimlacht. Hij merkt het en legt zijn hand op 
haar knie. Een intiem ogenblik. Licht uit.) 

(Licht aan op het builengebeuren) 

Immihan (Op) Johan. . . ? 
Johan (Duikt vanachter een bank op. Draagt een 
helm.) Strangers in space! (Kan eventueel met de 
bromfiets opkomen) 
Immihan Johan , je hebt me laten schrikken. 
Johan (Imiteert ruimtepersoon die op dal 
ogenblik 'in' is) Nanoe, nanoe. 
Immihan Gekje. Ben je met de bromfiets? 
Johan Nee, met Sky-lab. Dip, dip, dip, dip, 
dip... Ik ben neergestreken op het mooiste 
plekje van de wereld. 
Immihan Phoe. Is dat hier? 
Johan Als jij er bent: j a ! 
Immihan (Stilte. Even verward) Je zou me 
blanco facturen geven. 
Johan (Gaat zitten) Sommige mensen vinden de 
schachttoren en het 's tort ' niet mooi. Ik wel. Ze 
zijn met het landschap vergroeid. Weet je dat 
op het stort zich een heel nieuwe flora 
ontwikkelt? Je vindt er Kleine Pimpernel, 
Akkerwinde, zelfs een bepaalde soort orchidee. 
Geweldig, hé, hoe alles zich aanpast. . . We 
moesten er eens gaan wandelen. 
Immihan Wat probeer je me voor te stellen? 
Johan Wel... eu. 
Immihan Een romantische bui? 
Johan Omdat dit zo'n mooi plekje is. Hier zou 
ik wel eens iemand willen... kussen. 
Immihan Phoe! ... Geef ze nu maar. 
Johan Ik... N u ? 
Immihan De facturen. 
Johan De facturen? O. Ik heb ze niet. 
Immihan Johan , je had me beloofd... 
Johan Heb ik. Maar ik kom, net als jij, recht 
van de cursus. Als ze in mijn boekentas staken, 
had ik ze je al eerder kunnen geven. 
Immihan Ik dacht dat... Waar zijn ze? 
Johan Thuis. Kom je mee? 
Immihan In je Sky-lab, zeker. 
Johan Nee, op mijn bromfiets. Daar staat ie. 
We zullen eerst een ritje maken. 
Immihan Ik heb geen helm. 
Johan Je bent met de helm geboren. 
Immihan Maar dat merkt de politie niet. 
Johan Hier, je krijgt de mijne. (Doet helm af. 
zet hem op het hoofd van Immihan. Klopt erop) 
Tok, tok, tok, ja , binnen! 
Immihan En j i j? 
Johan Eens heeft een agent me tegengehouden 
toen ik zonder helm reed. Hij vroeg mijn 
identiteitskaart. Had ik niet op zak. Dan wilde 
hij weten hoe ik heette. Hij stond al klaar om 
te schrijven: notaboekje en balpen in de hand. 
Ik zei: Oumzil, Achmet Aittalfassi. Hij bekeek 
me met zo'n ogen, klapte zijn boekje dicht en 
zei: Rij maar door, 't is goed voor ene keer! 
Immihan Johan , je bent een clown. 
Johan Zijn we ermee weg? 
Immihan Ja. Waar wacht je o p ? 
Johan Op... (Wil zijn arm om Iwar heen slaan. 
Houterig. Geraakt niet uil zijn beweging en 
prutst dan maar aan de mouw van zijn jas.) 
Nergens op ... Ik ben klaar. 
Immihan Vooruit dan. (Af) 
Johan (Zucht. Haar achterna. Er slaat een 
bromfiets aan. Licht uit.) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek. Bank) 

Hilde Zo is het begonnen tussen Immihan en 
Johan. Hij had er mij niets over verteld. Bij 
andere gelegenheden schepte hij op als hij weer 
eens een lief aan de haak had geslagen, net of 
het een buit was, een jachttrofee. Ik heb daar 
dikwijls ruzie over gemaakt en hem gezegd dat 
de tijd voorgoed voorbij is dat de man de jager 
en de vrouw het wild is. Maar hij zei dat die 
vergelijking niet opging, dat ik het beter zou 
hebben over een magneet die, in welke tijd dan 

ook, altijd het ijzer aantrekt. En hij was 
natuurlijk de magneet. Ja , hoe kon je anders 
verklaren dat Goedele en Veerle zomaar in zijn 
armen kwamen gelopen. Maar over Immihan, 
geen woord. Hi j vond het te delicaat om erover 
te praten, was blijkbaar bang dat iemand haar 
zou beschouwen als een buit. Of misschien 
realiseerde hij zich, al was het maar in zijn 
onderbewustzijn, dat er moeilijkheden op 
komst waren en wilde hij die omzeilen of 
uitstellen door te zwijgen. Maar ik wist wat er 
aan de hand was. In elk klein gebaar, in elke 
blik, in... Als jong meisje ben je gevoelig voor 
seinen die de liefde uitstraalt. Trouwens, zo 
fijngevoelig hoefde ik ook weer niet te zijn. Als 
ik zag hoe ze vaak samen van school kwamen, 
hoe hij haar soms een plaatje bracht om te 
beluisteren... Nou, dan weet je wat er aan de 
hand is. 

En dan dat ritje met de bromfiets waar hij het 
zoeven over had : gewoon berekening. Hij wist 
dat mama en papa over een half uurt je naar 
Hasselt gingen. Die tijd moest hij dus zoek 
brengen om daarna met haar alleen te kunnen 
zijn. Ja , alleen, want hij dacht dat ik die avond 
bij mijn vriendin zou zijn. Maar hij vergiste 
zich, die afspraak ging niet door . Ik kwam dus 
gewoon naar huis op het ogenblik dat mama 
het vieruurtje klaar maakte. 
(Licht uil. Hilde af.) 

(Licht aan op de woonkamer van Depoorler.) 

Emma (Dekt de tafel. Leo leest de kram achter 
de lafel. Emma gaal naar de keuken. Op dal 
ogenblik komt Hilde binnen via fonddeur. Ze 
gooit haar boekentas op de grond. Emma, 
onzichtbaar vanuil de keuken:) Boekentas op uw 
kamer. (Hilde trekt een grimas, pakt boekentas, 
loopl ermee naar boven en komt zonder weer 
naar beneden.) 
(Emma nu binnen:) Hoeveel keer moet ik u dat 
nog zeggen? 
Hilde (Nadrukkelijk:) Dag, ma! 
Enima Dag, ma! Dag, ma! Ik wil een proper 
huis. Verstaat g e ' t ? Hier, zie, dek de tafel, dan 
ga ik verder koffie zetten. (Emma af. Hilde dekt 
de tafel) 
Hilde Ma, krijg ik 160 f rank? 
Emma (In de deuropening) Waarvoor nu weer? 
Hilde Voor op school. Een boek. 
Emma Bij die nonnen is het ook altijd iets. 
Dan is het voor de missies, dan is ' t voor een 
boek, dan is ' t voor de A-ll . 
Hilde De 11-11-11, ma! Niet de A-ll . 
Emma 't Kan me niet schelen hoe het heet, 
maar het kost geld. Welk boek? 
Hilde De hygiëne van de baby. 
Emma De hygiëne van de baby? Moet gij dat 
uit boeken leren? Toen gij geboren werd... 
Hilde Ja , ma, ik weet het. Maar als ik later 
mijn diploma van kinderverzorgster wil halen 
en later dat van verpleegster, moet ik studeren 
en om te studeren heb ik boeken nodig. Ik wou 
dat ik mijn examens kon afleggen zonder dat ik 
er iets voor hoefde te doen. Gi j kunt het 
misschien. Ik niet. 
Emma Niet 'as t rant ' zijn, hé, ik zèg het u. 
Vraag het geld maar aan pa. Is de tafel gedekt? 
Dan ga ik zien of de koffie is doorgelopen. 
Hilde Pa. (Pa reageer! niet) Pa! Paaa! 
Leo (Achter zijn kram) H m ? 
Hilde 160 frank. 
Leo 160 f rank? (Kram neer) Waarvoor? 
Hilde Voor een boek. 
Leo Welk boek? 
Hilde (Mei een zuclil) De hygiëne van de baby. 
Emma (Binnen met koffiepot en pan spek) In 
godsnaam, als ge niet altijd met uw neus in die 
smerige gazet zoudt zitten, hoefde ge niet te 
vragen waarvoor dat geld moet dienen. Leo, 
geef dat kind 160 frank, 't Is voor een boek. Ze 
heeft hel nodig op school. Als ze haar diploma 
van verpleegster wil halen, moet ze studeren, en 
om te studeren heeft ze boeken nodig. Kom, ik 
zal die gazet op de canapé leggen, (ze doet hel) 

Leo Als ik naar alles moest luisteren, wat hier 
wordt verteld, wist ik 's avonds niet meer waar 
m'n kop stond. Hier, tweehonderd f rank. Hou 
de rest maar. 
Hilde D a n k u, pa. 
Emma (Terug aan lafel. Vist een plakje spek op) 
Eén of twee braaien? 
Leo Géén! Spek is slecht voor m'n cholesterol. 
Emma Zie hem daar zitten. Ge zijt juist 
cholesterol. 
Leo Wat te? G e weet wat de dokter heeft 
gezegd: "Vetstoffen verhogen het cholesterol-
gehalte in het bloed". 
Emma Hoe kan dat nu? Is er nog iets gezonder 
dan een braai spek? Waar of niet? Maar kom, 
ik zal u een eitje bakken. 
Leo Dat zegt ge voor expres, hé! Geen ei, da's 
slecht voor m'n lever. 
Emma Zeg, Depoorter , ziet ge die kast? Daarin 
staat een pot stroop. Ge kunt hem pakken als 
ge uwe boterham niet droog wilt eten. G e kunt 
hem ook laten s taan als ge misschien 
suikerziekte hebt. (Tegen Hilde) Twee, Hilde? 
(Leo slaat op, haalt de stroop en gaat terug aan 
lafel) 
Hilde J a , ma. We eten zo vroeg? Johan is er 
nog niet. 
Emma Ik moet naar de bazar in Hasselt, kind. 
Ik moet waspoeder hebben. Da ' s daar stukken 
goedkoper. Waar of niet? En een nieuw 
tafellaken moet ik ook hebben. Bezie die 
eens, dat durf ik niet meer op te leggen. En een 
paar bijzettafeltjes. En 't schijnt dat de bloesjes 
daar zo goedkoop zijn. (Leo houdt op mei 
boterham smeren en kijkt Emma aan) En ik heb 
een rok nodig. (Bemerkt blik van Leo) G e hoeft 
niet zo te kijken. Wat weet gij van wat er in 
een huisgezin nodig is? 
Leo Ik zeg toch niks. 
Emma Maar ge wilde iets zeggen. Gi j kent 
alleen maar uw machines. 
Leo J a ! Maar daar weet ik dan ook alles van. 
(Eet) Deze morgen nog... Ik was aan 't werk op 
1040 meter. O p zeker ogenblik kwamen ze me 
halen; de snelschaaf was kapot. Ik er naartoe. 
Daar stond ingenieur Deleu — ge kent hem 
wel, hij woont in die witte villa tegenover de 
directeur. " L e o " , zei hij, "da t zijn nogal 
lappen", zei hij. "Hier ligt de productie zeker 
voor drie dagen stil." Ik ging er eens op mijn 
knieën bijzitten. "Meneer de ingenieur", zei ik, 
"over drie uur zijn ze hier terug kolen aan het 
maken". Die hadt ge moeten zien kijken, zeg. 
"Depoor t e r " , zei hij, "geen grapjes", zei hij. 
Emma Zeg, Leo, ik heb gisteren gesproken met 
Virgenie van hier tegenover. 
Leo Ik had direct gezien wat er aan de hand 
was. De stalen as van de hefboom was 
gesprongen. Afin, ik klopte ze eruit en ik ermee 
naar boven naar het atelier. 
Emma En weet ge wat die zei? Dat ze o n z e j o h a n 
al verschillende keren met een meisje heeft gezien. 
Leo Ik zei: "Jongens , draai me eens rap zo'n 
aske". Zei die kakjan van een werkleider: 
"Heb t ge ' n b o n ? " "Vergeet het maar" , zei ik. 
" Ik zal zelf wel zo'n spul draaien". Ge weet, op 
de kolenmijn zoudt ge zelfs 'n bon moeten 
hebben om te gaan kakken. Ze zouden 
tweehonderd man met hun duimen laten 
draaien omdat ge godverdomme gene bon hebt. 
Emma Leo, elke keer als hij naar de lessen 
'Algemene vorming' gaat. 
Leo Onze J o h a n ? Ja vrouw, hij is achttien 
jaar, hé. Wat wilt ge... Wel, ik draaide dat stuk. 
Zo 'n ogen trokken ze. En toen ik terug naar 
beneden. Ik zei: "Meneer de ingenieur, zeg 
maar tegen de mannen dat ze zich klaar 
houden om te beginnen." Ik monteerde dat 
stuk... 

Emma Potverdomme, Leo... 
Leo Hela, hela... 
Emma ... Ik ben u iets aan 't vertellen. 
Leo ... Ge doet me verschieten. Moet ge 
daarom zo schreeuwen? Ge weet, als ik me 
opwind is dat slecht voor... 
Emma Wel? 
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