
Immi Ik heb het allemaal meegespeeld. Hoe 
kon ik he t? Gisteravond had mama schapevlees 
klaargemaakt. Ik heb meegegeten... Dan naar 
bed. Maar papa voelde de spanning. Hij kwam 
twee keer kijken of ik sliep. 
Hilde Het is voorbij. 
Immi Ik stond op. Het motregende en de 
straten glommen. Wat er dan allemaal door je 
hoofd speelt. 
Hilde Pssst! Het komt wel in orde. 
Immi Nog niet. We zijn nog niet in dat hotel. 
En als we er zijn, kunnen we er toch niet 
eeuwig blijven. En mijn vak. Wie wil me nog in 
dienst nemen na alles wat er is gebeurd? 
Hilde Het komt voor elkaar. 
Immi Papa zal het nooit begrijpen. 
Jolian (Op) Pssst! Het fruitsap. (Fles en drie 
glazen) J i j ook, Hilde? 
Hilde (Knikt) Hm. 
Johan Nog een paar dagen van spanning. 
Immi Ik kan niet geloven dat alles nog goed 
komt. 
Johan We zullen trouwen en heel gelukkig zijn. 
Al mijn vrienden zullen jaloers zijn dat ik zo'n 
knap vrouwtje heb. Als ze je zien glimlachen, 
zijn ze zo weg van je. Kijk, daa r komt zo'n 
glimlach. Een... twee... drie... (Immihan 
glimlacht) Alsjeblief! 
Immi Gekje toch. 
Hilde Ik laat jullie alleen. 
Immi Nee, asjeblief, je hoort erbij. (Er wordt 
gebeld aan de voordeur. Hilde, Johan en 
Immihan bekijken elkaar verschrikt.) 
Johan Nu nog? Kwart voor twee. 
Immi Niet opendoen. Alsjeblief! 
Hilde Pssst! (Nu wordt er op de deur gebonsd) 
Immi Johan , ik ben bang. Het was te mooi om 
waar te zijn. Ik weet wat er gaat gebeuren. Ik 
voel het. Ik voel het. 
Hilde Ik hoor voetstappen. Iemand komt 
achterom. 
Immi De deur. 
Hilde Heb je de achterdeur gesloten? 
Johan Nee, ik zal even... (Gestommel in de 
keuken) 
Immi Te laat. (Er valt een stoel omver in de 
keuken. In de deuropening verschijnt Yusuf 
Keiman. Immihan gilt.) 
Yusuf (Tegen Immihan) Orospu ! (Hoer) 
Immi Johan ! (Klampt zich aan hem vast) 
Yusuf Sen benle ?abuk eve geleceksin. (Ga 
onmiddellijk mee naar huis.) 
Immi Yok, yok, ben seninle gitmiyorum. (Nee, 
nee, ik ga niet met je mee.) 
Hilde (Loopt de trap op) Ma, kom vlug naar 
beneden. 
Johan Wat zegt hij, Immi? 
Immi Hij wil me mee naar huis nemen. Maar 
ik ga niet, Johan. Nooit . 
Johan (Tegen Keiman) Eruit , j i j ! 
Yusuf Dat mijne dochter. Zij moeten mee naar 
huis. 
Johan Zij blijft hier. 
Yusuf Niet hier. Naar huis. 
Johan Denk je godverdomme dat Immi een 
schaap is? 
Yusuf In Toerkie, de kind... 
Johan Hier! Hier leef je. Niet in Turkije. 
Yusuf Ik zeggen: Immihan mee naar huis. 
Emma (Samen met Leo de trap aj) Wat gebeurt 
hier in 's hemelsnaam ? (Knipt het grote licht 
aan) 
Yusuf (Tegen Leo) Dat mijne dochter. Waarom 
mijne dochter in uwe huis? Spreek. 
Emma Wilt ge verdomme eens vertellen wat er 
gebeurd is? 

Johan Morgenvroeg, nee, vandaag om kwart 
over vijf zou de trein naar Turkije vertrekken. 
Maar dat ben jij natuurli jk vergeten. Ik heb 
Immi helpen vluchten. 
Emma Ik had het je verboden. Nu zie je wat er 
van komt. 
Johan Je kunt me niet verbieden mijn eigen 
leven in handen te nemen. (Tegen Leo) En j i j ? 
Wat zeg j i j? 
Leo Ge hadt het niet mogen doen. 
Johan Lafaard. 
Emma Let op uw woorden. (Geeft hem een 
klap) Hi j is uw vader. 
Johan Als hij nog een greintje zelfrespect heeft, 
gooit hij die kerel op straat. 
Emma Zwijg nu eens, snotneus. Laten we orde 
op zaken stellen. Laten we eens praten. 
Yusuf Wat pra ten? Politie praten, Immihan 
praten, madame sociale praten, gij praten. 
Praten, praten, praten, praten. Ik zeggen: niks 
praten, Immihan mee naar mijne huis. 
Johan In geen geval. 
Yusuf (Dreigend) Immihan? 
Immi en Johan Nee! 
Yusuf Ik zeggen : j a ! (Loopt in richting van 
Immihan) 
Immi Nee! (Ze vlucht. WH weg via voordeur.) 
Johan Blijf van haar af. (Probeert Yusuf tegen 
te houden) 
Yusuf Weg, gij. (Duwt Johan van zich af. Die 
struikelt.) En nu komen! Naar huis. (Loopt 
haar na in de gang) 
Immi Nee, nee, nee. 
Johan (Pakt fles met fruitsap) Verdomme! 
(Johan loopt Yusuf na. Schermutseling in de 
gang. — Kan ook op het toneel worden 
gespeeld.) 
Immi Pas op, een mes! 
Yusuf Wat gij willen in mijne familie. 
Johan Aaa ! (Tijdens de schermutseling heeft 
Yusuf Johan gewond. Deze drukt zijn hand op de 
plek waar hij gestoken is. Hij valt.) 
Immi Wat heb je gedaan? Kijk w a t j e hebt 
gedaan. 
Emma J o h a n ! (Knielt neer bij hem) 
Hilde Een dokter. 
Leo Ik zorg ervoor. (Loopt naar telefoon en 
draait 900) 
Hilde Misschien is het niet zo erg. Laat es 
kijken, Johan . Johan , hoor je me? Laten we 
hem op de canapé leggen. (Doen ze) 
Leo Hallo, met de 900? Hier bij Depoorter . 
Wilt ge direct een ambulance sturen?. . . 
Wablieft... Een vechtpartij. Ja , ook de politie... 
Kastanjelaan 16... Ja , in Waterschei. 
Immi Voorzichtig. 
Emma Johan. . . Johan toch. 
Hilde Pa! 
Leo (Kijkt op) H m ! 
Hilde (Wijst op Johan) Snel! 
Leo Hallo, zo snel mogelijk, alsjeblief. Ja, heel 
dringend, (hoorn neer) 
Emma Pak een kussen voor onder zijn hoofd. 
(Hilde doet hel) Verband. 
Leo (Tegen Yusuf, die er verslagen bij slaat. Het 
mes is na de schermutseling op de grond 
gevallen. Hij laat het liggen.) Smeerlap! 
W a a r o m ? 
Yusuf Ik niet willen. Waarom Immihan niet 
luisteren? Dan ik niks steken met de mes. Ik 
nie willen vechten tegen Vlaamse jongen. Hij 
pakken ene fles. Vechten met ene fles 
gevaarlijk. En ik... Vele mensen komen naar 
mij en... (gaat zitten, hoofd in zijn handen) 
Emma Waar blijft het ve rband? 
Hilde Hier, ma. 

Immi Johan , Johan , Johan , je moet leven, 
leven, leven! 
Hilde Kom nou, Immi. 
Immi (Voor zich uit) Hij zou een auto bouwen 
met honderd kleuren van wilde bloemen. Hij 
zou met me over de hoogvlakte van Anatolië 
rijden en dansen met de mannen van het dorp. 
Emma Kalmeer haar. Geef haar iets te drinken. 
Immi (Idem) Op het stort van de kolenmijn 
groeit een heel nieuwe flora. Je vindt er de 
Kleine Pimpernel, Akkerwinde en zelfs een 
bepaalde soort orchidee. Geweldig hé, hoe alles 
zich aanpast . Dat zei hi j : hoe alles zich 
aanpast . 
Emma (Geluid en zwaailicht van ambulance) De 
ambulance! (Toneel bevriest. Licht dooft.) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek. Bank.) 

Hilde Johan stierf terwijl hij werd overgebracht 
naar het ziekenhuis. Hij is niet meer bij 
bewustzijn gekomen. Yusuf Keiman werd 
opgepakt. Hij ging gewillig mee. Yusuf wacht 
nu in een cel op zijn proces. Het duurde wel 
even eer ik Immihan nog zag. Misschien voelde 
ze zich schuldig aan de dood van Johan . Of 
misschien dacht ze dat wij haar mee 
verantwoordelijk stelden. Ik ontmoette haar op 
deze plek toen ze terugkwam van de kapsalon 
waar ze toch weer, na aandringen van de 
leersecretaris, in dienst was genomen. Het deed 
haar zichtbaar goed over Johan te kunnen 
praten. Daarna ontmoette ik haar regelmatig. 
Over wat er gebeurd was, had ze zich een eigen 
opinie gevormd. Ze vertolkte die aarzelend, 
beetje bij beetje, bijna bedeesd, ver-
ontschuldigend. Maar dat was maar schijn. De 
essentie was een aanklacht. Wat ze zei kwam 
hierop neer. (Hilde vervolgt. Na een paar zinnen 
neemt Immihan over. Het licht verzwakt op 
Hilde, wordt feller op Immihan, gelijklopend met 
het stemvolume.) 

Immi en Hilde In de gevangenis, waar mijn 
vader zit opgesloten, staat een cel leeg. Ze 
hebben Yusuf Keiman, mijn vader, naar België 
gehaald en ze hebben hein gezegd: Zo m o e t j e 
een drilboor vastpakken. Keiman, zo moet je 
de stempels aanbrengen, Kelnian ; als je in de 
pijler zit en de aarde kraakt , wees dan niet 
ongerust. Keiman, instortingen komen zelden 
voor. Zo m o e t j e de t ransportband plaatsen, 
Keiman, opdat er zo weinig mogelijk kolen 
verloren zouden gaan. V o o r e e n prikje kun je 
een woning huren. Keiman en je zult zoveel 
verdienen dat ook je ouders in Akoy ervan 
kunnen leven en dat je een huis kunt kopen in 
het land waar je vandaan komt. 
Dat hebben ze allemaal tegen Yusuf Keiman, 
mijn vader, gezegd. 

En Yusuf Keiman zorgde ervoor dat er kolen 
waren, dat de ovens in de staalfabrieken 
gloeiend konden staan, dat de elektrische 
centrales stroom konden leveren. Maar ze 
hebben vergeten dat Yusuf Keiman een man 
was uit een andere wereld. Hij dacht dat hij die 
wereld mee naar hier kon brengen. Niemand 
heeft hem verteld dat dit niet mogelijk was. 
Niemand heeft hem verteld dat zijn kind — IK 
— zou opgroeien in een wereld die niet de zijne 
is. Niemand heeft hem gezegd dat hij de stem 
van de muezzin niet meer zou horen en 
niemand heeft hem voorbereid op het heimwee 
naar de hoogvlakte van Anatolië. Dit was een 
verzuim, een misdadig verzuim en de cel staat 
leeg voor hen die dit verzuimden. (Turkse 
muziek. Doek.) 
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