
s c h 0 0 | . Toch kurieus, we hebben allemaal 
verschillende godsdiensten an toch dezelfde 
Abraham. Weet ge wat ik denk? Dat het 
a l l emaa l é é n p o t n a t is. D a t z e g i k . 
jninii En a ' s i e Turkse recepten wil, zal ik ze je 
araag geven. Ik wil je er ook bij helpen... 
Enima Ge zijt een braaf kind, maar nu moeten 
we weg. We praten er nog wel eens over. Hilde, 
legt g'j ' , e t v ' e e s ' n de koelkast? 
Hilde Ja , ma. 
[ninii Meneer Depoorter , dit is voor u. 
Leo Voor mij? Wel, wel, wel. 
Johan Open doen, pa. 
Leo Een fles. 
Hilde En meedelen. 
Leo Eens kijken wat erop staat. Raki. 
Inimi Dat is Turkse likeur. Als u het aanlengt 
niet water, krijgt u een anijsachtig drankje. 
Leo Wel, ge doet me daar een heel groot 
plezier mee, kind. 
Emma Ik ben er anders zeker van dat het 
slecht is voor uwe lever. 
Leo Anijs? Dat geven ze zelfs aan kleine 
kinderen. Deze avond zal ik het drankje eens 
proeven. O p uw gezondheid, natuurlijk. Immi. 
Hier, zie! (geeft haar een kus) 
Emma Ouwe zot! Kom, laten we nu gaan want 
tante Marja staat te wachten. Johan , pak die 
kist appelen eens en zet ze in de koffer. J a ? 
Johan J a p ! ( a f ) 
Emma Tot straks. 
Immi en Hilde Tot straks. 
Emma En braaf zijn. 
(Immi en Hilde bekijken elkaar en lachen. Emma 
af. Na een stilte geeft Hilde een vriendelijk 
boksje tegen de schouder van Immi. Hel 
betekent: Ik mag je wel. Immi idem.) 
Hilde Je had het zoéven over Abraham. Ben je 
gelovig? 
Immi Wat betekent 'gelovig'? Mijn ouders zijn 
het wel. Ze zeggen hun gebeden, houden zich 
aan de rituele reinigingen, onderhouden de 
vasten van de maand ramazan, eten geen 
varkensvlees en papa gaat regelmatig naar de 
moskee. 
Hilde En j i j? 
Immi Ik onderhoud de ramazan: niet eten van 
zonsopgang tot zonsondergang. 
Hilde Waarom doe je het? 
Immi Omdat mama geen eten klaarmaakt . 
Hilde Dat klinkt niet overtuigend. 
Immi Ik weet niet meer wat ik moet geloven. 
Dit is een andere wereld. Wie heeft het bij het 
rechte eind. Mijn ouders? Jullie? Geen van 
beide? Of allebei? (Johan verschijnt in de 
deuropening met appel in zijn hand; eet) 
Hilde O, je bent er al. Had je ook maar een 
appel voor ons meegebracht? 
Johan Wil je eens bij ten? (Hilde bijt) Immihan? 
(Zij bijt ook evenals Johan) 
Hilde (Onverstaanbaar) Anieprovozemolle. 
Johan (idem) Agremaru. 
Immi (idem) Sarejumvo.. . 
Johan (slikt) Wat zeg je, Hilde? 
Hilde Dat je niet mag praten met volle mond. 
En nu ga ik studeren. Boven. (Trap op. Stopt 
halfweg.) En als ik terug naar beneden kom, zal 
ik eerst heel hard met de deur slaan. (Immi en 
Johan bekijken elkaar en glimlachen) 
Johan Immihan. 
Immi Johan . 
Johan Immijohan. Onze twee namen bij e lkaar : 
zoals wij later. Ik ga een plaatje draaien. (Doet 
het. Langzame, zachte muziek) Dansen we? 
(Doen ze) Hoe voel je je? 
Immi Geweldig. Je hebt het zelf gezien, we 
hebben het thuis niks gezellig. Zoveel mogelijk 
geld moet worden opgestuurd naar Akoy in 
Anatolië. Oma en opa leven ervan. Papa wil 
een huis kopen in Akoy. Ik mocht vroeger 
nooit mee op schoolreis. Zo een uitgave voor 
een kind. Weet je dat papa me eens slaag heeft 
gegeven omdat ik een poster had gekocht om 
mijn kamer een beetje op te vrolijken? Ik 
moest de poster terug naar de winkel brengen 
en het geld terugvragen. 

Johan Hemel. Heb je dat gedaan? 
Immi Ik heb hem in honderd kleine stukjes 
gescheurd en heb papa terugbetaald van mijn 
zakgeld. 
Johan Geen enkel l ichtpuntje? 
Immi Jawel. Ik ben blij met kleine dingen. 
Johan Als we trouwen, zul je ook nog vrij zijn. 
Immi Een weelde. 
Johan Wat zul je ermee beginnen? 
Immi Leven. Intens leven. Met jou. Turkije is 
een mannenland. Ik had geen naam. Toen 
kwam jij en je zag dat ik Immihan was. En, 
Johan . dat was geweldig. 
Johan Ik zal je verwennen. Je zult jezelf zijn en 
ook een beetje van mij. 
Immi Veel. Heel veel. Maar ik ben bang. 
Johan Voor mij? 
Immi Ik stap van de ene wereld in de andere. 
Kan da t? Zal de wereld zich niet wreken? 
Johan Welke? 
Immi Die waar ik uitstap ... maar ook die 
waarin ik terecht kom. 
Johan Zie je deze handen? 
Immi (guitig) Ik heb ze ook al gevoeld. 
Johan Desnoods bouw ik er een satelliet mee 
voor ons tweeën en we brengen die in een baan 
rond de twee werelden. Zeg me na: Ik geloof... 
Kom, kom! 
Immi Ik geloof. 
Johan Ik geloof dat Johan me gelukkig zal 
maken. 
Immi Ik geloof dat J o h a n me gelukkig zal 
maken. 
Johan Hee, je glimlacht weer. En je ogen 
schitteren: Bengaals vuur. Ik trouw met je en... 
we gaan op huwelijksreis naar Akoy in 
Anatolië. 
Immi Ik zal met je pronken. Je zult in alle 
gezinnen worden uitgenodigd, hectoliters thee 
en koffie moeten drinken, je volproppen met 
zoete gebakjes en maanden later zul je nog 
geuren naar reukwater. De mensen zullen 
zeggen: Die J o h a n en Immihan zijn een fijn 
paar. Allah zal hen goedgezind zijn. 
Johan En ik zal dansen op het feest, samen met 
de mannen. Hé, ik heb hier jouw Turks plaatje 
nog liggen. Ik draai het even. (Verwisselt de 
plaat. Turkse muziek. Johan pakt een zakdoek 
en danst.) Hup, hup ... 
Immi Johan , je kunt het. Prachtig. 
Johan Dans mee! 
Immi Mannen dansen alleen. 
Johan Niet in mijn land. Niet in ONS land. 
(Immi danst mee. Plotseling stopt ze) 
Immi Zeg, Johan , ik heb een prachtig nieuw 
plaatje gekregen van een oom die met vakantie 
is geweest. Ik ga het halen. Het is voor jou. 
Johan Nee, Immi, we hebben het nu zo 
gezellig. Blijf hier. 
Immi Vijf minuutjes. Kun je me vijf minuutjes 
missen? 
Johan Nee. 
Immi Bij jou zou ik vrij zijn, weet je? 
Johan Chantage. 
Immi Ik wip op mijn fiets. Ik ben zo terug. 
(Vlug kusje en Immi af. Johan zet plaatje af en 
gaat zitten. Hilde komt naar beneden.) 
Hilde Ik zag Immi wegfietsen. 
Johan Ze is een plaatje gaan halen. Een Turks. 
Hilde Je bent wel erg verliefd, hé? 
Johan Het was een prachtig plannetje van jou. 
(Hilde lacht) Waa rom lach je? 
Hilde Ik denk aan ... het feest van Abraham. 
Johan Ik zie niet in... 
Hilde Om wat papa zei. 
Johan O, ja ! (lacht ook) 
Hilde (lachend) Zeg tegen Abraham ... dat hij 
... bedankt is ... (Beiden lachbui) 

(Licht afwisselend in de woonkamer van Keiman 
en Depoorter) 

(Hond blaft. Immi binnen. Recht naar de kast. op 
zoek naar het plaatje. Keiman zit te eten. 
Gesprek loopt in het Turks. Ondertussen wordt 
er ook in de kamer bij Depoorter verder 

geacteerd.) 
Immi Pilak almaya gidiyorum. (Ik kom een 
plaatje halen) 
Yusuf Immihan ben, sana sonra haber getirim. 
Bir, iki haf ta sonra benimle Türkiyeye 
gidiyorsun. Sen Mohammed Zatiyle evlene-
ceksin. ( Immihan, ik heb nieuws voor je. 
Binnenkort reis je met me mee naar Turkije. Je 
zult er trouwen met Mohammed Zati.) 
Immi Een Mohammed Zatiyi hip tanimiyorum. 
(Mohammed Zat i? Die ken ik helemaal niet.) 
Yusuf Seninonu tanimanigin?ij sebeker var. (Je 
hebt een heel leven om hem te leren kennen.) 
Johan Het feest van Abraham. Lieve help. 
Maar toch, Immihan is hier nu altijd welkom, 
alhoewel... 
Immi Ben tanimadigim adamla evlenmem. (Ik 
trouw niet met iemand die ik niet ken.) 
Hilde (Imiteert moeder) Er heeft weer een Turk 
een ongeval veroorzaakt. Niet verzekerd, 
natuurli jk! 
Yusuf Sen benim dedigimi yapacaksin. (Je zult 
gehoorzamen.) 
Johan (Idem als Hilde) Heb je het gelezen in de 
krant? Honderd kilogram hasj ontdekt in 
bestelwagen van een Turk . 
Immi H19. Hig. Ben istedigim adamla 
evlenirim. (Nooit , nooit. Ik wil zelf iemand 
kiezen.) 
Yusuf Sen benim dedigimi yapacaksin. (Je zult 
gehoorzamen) (De muziek zwelt aan tol ze 
pijnlijk klinkt) 
Immi Hi?! 
Yusuf Sen benim dedigimi yapacaksin! 
(Yusuf slaat Immihan. Gil. Licht uit. Muziek 
breekt af. Deur slaat dicht. Hond blaft. Ook in 
de woonkamer van Depoorter dooft het licht.) 

(Licht aan op Hilde — Face publiek — 
Woonkamer) 

Hilde Z o ongeveer heeft het zich afgespeeld. 
Terwijl Johan en ik ons zaten vrolijk te maken, 
werd in het huis van Kelman de klok honderd 
jaar teruggedraaid, of, in afstand gemeten, de 
grens 4.000 kilometer naar het oosten verlegd. 
Toen we achter de lijkwagen voorbij het huis 
van Kelman stapten, wist ik het: in feite werd 
Johan daar en op dat ogenblik vermoord. 

Licht aan op de woonkamer van Depoorter 

(Johan is ongeduldig. Kijkt op zijn horloge, dan 
door het raam. Hij glimlacht. Hij ziet Immihan 
aankomen. Hij zet terug het Turks plaatje op en 
danst.) 
Hilde (Als Immi in paniek binnenkomt) Immi, 
wat is er gebeurd? 
Immi (met een gil) Johan ! 
Johan (verschrikt) Immi... 
Immi Johan , verschrikkelijk! 
Johan Vertel het me. Is er een ongeluk gebeurd 
bij je thuis? J e moeder, je vader, het huis... 
Immi Ik ... ik kwam zoéven thuis. Vader was er 
al en ... 
Johan Zeg het, Immi. 
Immi Ik moet trouwen, Johan. (Ijzige stilte. Ze 
bekijken elkaar) 
Hilde Sorry, ik wil me niet .... (wit naar boven 
gaan) 
Immi Blijf, Hilde, alsjeblief. 
Johan Immi, ik snap het niet. 
Hilde Kom, wees es kalm en vertel het es 
rustig. 
Immi Ik kwam thuis. Vader was aan ' te ten en 
zei: " Immihan , volgende maand re i s je mee 
naar Turkije. Je zult er trouwen met 
Mohammed Zat i ." 
Johan Wie voor de drommel is Mohammed 
Zat i? 
Immi Weet ik niet. De zoon van een vriend van 
papa in Akoy. Weet ik veel. Ik heb de jongen 
nog nooit gezien. 
Johan Maar hoe kun je dan in 's hemelsnaam 
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