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(Eén decor mei drie speelvlakken. Rechts, de 
woonkamer van Depoorier met fonddeur, een 
trap naar boven, een deur naar de keuken. Muren 
worden aangegeven door decorstukken, die 
suggestief verder lopen. Meubelen: canapé, tafel, 
4 stoelen, kastje met telefoon en platenspeler. 
Kitcherig. In hel decor neemt de woonkamer van 
Depoorter de grootste plaats in. Links achter, op 
een hoger vlak. een hoekje van de woonkamer 
van Keiman. Fonddeur. Die leidt naar een 
gangetje vanwaar je én naar builen én naar boven 
kimt gaan. Meubelen: tafeltje, drie stoeien, 
kastje of rekje. Ramen in de woonkamers kunnen 
worden gesuggereerd. Voorplan links: bankje. 
Hier speelt hel buitengebeuren zich af. 
De drie speelvlakken kunnen afzonderlijk worden 
belicht. Ook voor Hilde, die het verhaal vertelt, 
is een lichtbron voorzien voor als zij uit de 
toneelhandeling stapt. (1 op bank en 1 in 
woonkamer) Indien de ruimte grool genoeg is, 
kan, achter de decorstukken, hel silhouet van de 
schachttoren of van een puinkegel worden 
aangebracht. 

De jongelui spreken keurig Nederlands. De 
ouders Depoorter spreken volks en o.a. in de gij-
vorm. De ouders Keiman spreken gebrekkig 
Nederlands en soms Turks. 

I . 

Hilde (met een opgeplooide krant) Goeie avond, 
dames en heren. (Kijkt naar hel decor) Ik snap 
wel dat jullie zich afvragen : Wat stelt dit 
allemaal voor, is het nou buiten of binnen, stelt 
het één of twee kamers voo r : het lijkt erg 
verward. Maar dat is het niet. Het is een 
logisch geheel; want in het verhaal dat ik jullie 
ga vertellen, vloeit alles in elkaar, wordt alles 
geconcentreerd rond het kamertje van het 
Turkse gezin Keiman — daar heb je het — 
rond dit plekje o p de tuinwijk, vanwaar je de 
puinkegel en de schachttoren kunt zien, en 
rond onze eigen woonkamer . 
Sorry, ik heet Hilde Depoorter . Aangenaam. 
Als het verhaal gaat leven, zul je merken dat 
vooral deze drie plekjes belangrijk zijn. Dus 
horen ze bij elkaar. En dan is er nog dit. (laat 

krant zien) Het is de krant van 16 oktober . 
Jullie hebben hem zeker al weggegooid. 
Trouwens, waarom zou je hem bewaren? Op 16 
oktober is er immers niets spektakulairs 
gebeurd: geen landing op de maan, geen begin 
van een nieuwe oorlog, geen aardschok. Het 
was een doodgewone dag. Maar ik heb die 
krant WEL bewaard, want in de nacht van 
15 oktober werd Johan , mijn broer, vermoord. 
Z o s t a a t he t e r : TURK V E R M O O R D T 18-JARIGE. 
PRILLE V E R L I E F D H E I D AAN D E BASIS VAN 
H E T D R A M A . 
Waarschijnlijk omdat er, voor de wereld, niets 
bijzonders was gebeurd, haalde Johan de 
frontpagina, (leest in de krant) In de nacht van 
donderdag op vrijdag kwam het tot een 
handgemeen tussen de 40-jarige Yusuf Keiman, 
wonende Heidestraat nummer 23, en Johan 
Depoorter , Kastanjelaan 15. O p zeker ogenblik 
bracht Keiman de jongeman enkele messteken 
toe, die achteraf fataal bleken te zijn. 
Inderdaad, Johan Depoorter overleed tijdens de 
overbrenging naar het André-Dumontzieken-
huis. Hij zou morgen net achttien jaar worden. 
Tragische bijzonderheid: de moord vond plaats 
in het huis van Johan Depoorter , waar op dat 
ogenblik Immihan, de zeventienjarige dochter 
van Keiman aanwezig was. Naar men ons 
meedeelde zouden Johan en Immihan beste 
maatjes geweest zijn, zodat het niet is 
uitgesloten dat een onbegrepen, prille liefde aan 
de basis van het drama ligt. (op de achtergrond 
hoor je een voorbijrijdende trein) 
Hilde 's Anderendaags zou het gezin Kelinan 
naar Turkije afreizen om er de vakantie door te 
brengen. (Hilde stopt met lezen. Tegen het 
publiek) Daar heb je de trein. Hij speelt een rol 
in deze geschiedenis. Met de trein van kwart 
over vijf zou Immihan afreizen naar Turkije. 
" O m er de vakantie door te brengen", schreef 
de krant. Onzin. Ik weet wel beter. 
(leest weer) Het lot heeft er anders over beslist, 
schreef de journalist verder. Keiman werd 
diezelfde nacht nog gearresteerd. Het parket 
kwam ter plaatse en deed de nodige 
vaststellingen, (einde van het relaas in de krant) 
(Hilde telt de lijntjes) 2 - 4 - 6 - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 6 -
1 8 - 2 0 - 2 2 ... drieëntwintig lijntjes. Maar het 
leven van Johan. . . 
Hoe kon het toch? Wij waren een normaal, 
doodgewoon gezin, met momenten dal we 
gelukkig waren en met momenten dat er werd 
geruzied. En Yusuf Keiman was de patriarch in 
een doodgewoon Turks gezin. Zo wonen er 
duizend in de mijnstreek. Hoe kon het dan 

zover komen? Zwavelzuur en water. Als je ze 
gescheiden houdt , gebeurt er niets, bewaren ze, 
elk voor zichzelf, hun geheimzinnige, 
sluimerende kracht. Maar als je water wil 
vermengen met het zuur, krijg je de 
onverwachte reactie: sissende stoom, die je 
ogen verblindt. 
Johan was op leercontract bij een garage-
houder. Immihan bij een kapper, 's Woensdags 
kregen ze les 'Algemene vorming'. Daar is het 
begonnen. In het klaslokaal was de wereld voor 
hen dezelfde. Maar ' savonds kwam Immihan in 
een andere wereld terecht: een eilandje Turkije. 

(Turkse muziek. Licht op Hilde dooft. Licht op 
woonkamer van Keiman. Muziek uitfaden. Yusuf 
timmert een stoelleke in elkaar. Fatima naait. Er 
wordt gebeld. Er blaft een hond.) 
Yusuf Git kapiyi a?. (Ga de deur open doen) 
Fatima (staat op. Af. Komt een ogenblik later 
binnen mei madame sociale.) 
Yusuf Dag, madame sociale. (Fatima pakt flesje 
reukwater. Giet ervan in de handen van de gaste, 
van Yusuf en van haarzelf. Ze wrijven voorhoofd 
en handen in.) 
Yusuf Hosgeldin. (welkom). 
M. Soc. Dank je. Dag, Yusuf. Dag, Fatima. 
Yusuf Madame sociale zitten. Hier ene stoel. 
(tegen Fatima) Cay yap. (zorg voor thee) 
Fatima Iyi ben fayi hazir edeyim. (is zo klaar) 
(Af) 
M. Soc. God, Yusuf, wat ben je nu aan 
't t immeren? 
Yusuf Dat ene stoelleke. 
M. Soe. Zo 'n kleintje? 
Yusuf Ene stoelleke voor de schaap. 
M. Soc. Yusuf, je gaat me toch niet vertellen 
dat je schaap op een stoel zit. 
Yusuf Haha, goeie! Nee, mijne vrouw aan de 
been dikke... (zoekt naar het woord spataderen. 
Vindt het niet. Zegl dan maar in het Turks) 
Onuii bacagi aciyor. Veel pijn. Veel pijn aan de 
been. Als zij pakken de melk van de schaap 
(doel beweging alsof hij melkt) — verstaan ? — 
dan zij zitten op deze stoel. Dan geen pijn. 
Verstaan ? 
M. Soc. O, het is een inelkstoeltje? 
Yusuf Ja , ene melkstoelleke. 
M. Soc. Dat heb je knap gedaan zeg. Prima. 
Yusuf Och, ' t i s maar ene kleine stoelleke. 
M. Soc. Maar toch. Je bent handig. 
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