
De lege cel (Hel Nieuw Genker Toneel) 

Yusuf Handig? Ik hier ene stok van de hout in 
mijne vinger. 
M. Soc. Splinter. 
Yusuf Ja, sp..., ene stok. Met ene naald zo 
eruit. Nu is weg. 
M. Soc. Yusuf, ik heb hier nog enkele adressen 
van mensen die je niet mag vergeten uit te 
nodigen bij de opening van de moskee. 
Yusuf Niet verstaan. 
M. Soc. Als moskee is open... 
Yusuf Moskee open, ja. Volgende week. 
M. Soe. Goed. Er komen nog méér mensen. 
Yusuf schrijven. Hier. (leesl) De heer en 
mevrouw Vanlaer, schepene van Welzijnszorg, 
de voorzitter van het O.C.M.W. en zijn dame, de 
heer Demeuter van de Provinciale onthaaldienst 
voor gastarbeiders. 
Yusuf Madame sociale schrijven. Ik geven de 
papier. Madame sociale schrijven de namen. Ik 
nie goeie schrijven. Wel maken ene kleine 
stoelleke, maar niet goeie schrijven, (staal op. 
gaal naar de kas! en pakt enveloppen) 
M. Soc. Jullie beginnen toch zeker stipt om 
drie uur, hé. De consul komt én de minister. 
Die kunnen we niet laten wachten. 
Yusuf Hier vele brief. Madame pakken. Drie... 
vijf? 
M. Soc. (pakt de enveloppen) Zo, dank je. 
Yusuf Ja , drie uur. Eerst kijken naar de 
moskee. Ene mooie tapijt in de moskee, 
madame. Z o ! (kust de toppen van zijn vingers) 
Dan de Iman uit Brussel zeggen met ons de 
koran. Hoe gij zeggen... 
M. Soc. Bidden. 
Yusuf Ja , bidden. Daarna grote feest. Wij 
maken ene vuur en dan eten vele vlees van de 
schaap. 
Fatima (op met een prachtig theeservies) Al 
burda ?ay. (De thee!) 
M. Soc. God, wat hebben jullie een mooi 
theeservies, zeg. 
Yusuf (Alsof hij het normaal vindt, maar toch 
fier) Beetje zilver. (Fatima giet een glaasje vol. 
Inhoud terug in de pot. Giet dan een klein beetje 
in hel glas van Yusuf. Die proeft en knikt.) Cay 
tatli. (Hij is goed) (Fatima giet van hoog de twee 
glaasjes vol) 
M. Soe. Dankjewel, Fat ima. 
Fatima Al bunu. 
M. Soc. Zeg dat nou es in het Nederlands. 
Fatima Astoeblieft. 
M. Soc. Prima. Zeg, waarom kom je niet naar 
onze naailessen, Fa t ima? Elke woensdag. 
(Fatima kijkt even naar Yusuf, glimlacht naar 
madame sociale en Irekl zich lenig. Er is een wal 

onbehaaglijke stilte ontslaan. Madame sociale 
doel een poging om het gesprek weer op gang 
Ie krijgen.) 
M. Soc. Yusuf, hoe lang woon je hier nu al? 
Yusuf Veertien jaar . In Turkie ik wonen in 
Akoy, ene kleine dorpje in Anatolië. Gij weten 
Anatol ië? 
M. Soc. Ja , ja . 
Yusuf Ik daar wandelen met schapen. Hoe dat 
zeggen in de Vlaams? 
M. Soe. Herder. 
Yusuf Ja , ik herder. Nie goeie. Nie vele geld. Ik 
denken : vijf jaar werken in deze land, v i j f j a a r 
kolen maken. Vele sparen. Dan ik rijk. Ik 
kopen de grond en de huis in Akoy, en de 
mensen zeggen: Die Yusuf is veel rijk ; die 
Yusuf is grote man. Ja , v i j f j a a r . Nu al veertien 
jaa r in deze land. 
M. Soc. Maar je woont hier toch graag, hé, 
Yusuf? 
Yusuf Goeie. België goeie land. Maar die man 
neven mijne huis is nie goeie. 
M. Soc. Wie woont daa r? 
Yusuf Een Polak. 
M. Soc. Waarom is die nie goeie? 
Yusuf Allé, ik hebben ene schaap. Als mijne 
schaap zeggen bèèè, dan die man kwaaie. Weet 
ge wat hij dan zeggen? Vuile Toerk. J a ! Maar 
hij hebben ene hond, zo ene grote. Die maken 
veel lawaai... 
M. Soc. Blaffen. 
Yusuf Wat? 
M. Soc. Blaffen. Waf, waf! 
Yusuf Ja , blaffen. Vele blaffen. Maar ik dan 
zeggen: Vuile Polak. (Op dal ogenblik blaft de 
hond) Gi j hoort ? Vuile Polak! 
M. Soc. (lacht) Yusuf toch! 
Yusuf Elk keer als iemand komt naar mijne 
huis, de hond.. . 
M. Soc. Blaft. 
Yusuf Ja , blaft. En elke keer als iemand gaat 
weg van deze huis, de hond ook blaft. (Je hoort 
een deur die open gaat) 
M. Soc. Je krijgt bezoek, Yusuf. 
Yusuf Immihan, mijne dochter. 
M. Soc. Hoe oud is ze n u ? 
Yusuf Achttien jaar . Bijna. Zij vier jaar toen ik 
komen naar deze land. Zij nu werken in ene 
winkel voor maken de haren mooi van 
madame. 
M. Soc. In een kapsalon ? O, j a ? 
Yusuf Volgend jaar zij zelf hebben ene winkel. 
Vele geld verdienen. 
Immihan Hos geldin baba. (Dag, papa) (2e ziet 
M. Soc.) O, sorry. (wil zich terugtrekken) 

M. Soc. Immihan, wacht even, laat me je 
bekijken. 
Immihan Dag, mevrouw. 
M. Soc. 't Is toch niet waar! Toen ik je de 
vorige keer zag, was je nog een klein meisje 
met een schort je aan en met vlechten. En nu... 
Lieve mensen. Vertel eens even: Wat doe je 
n u ? Je werkt in een kapsalon, heb ik gehoord. 
Immihan Ja , bij mevrouw Vandijk. 
M. Soc. Holala, een prima zaak. 
Immihan Ja , hé! Ik ben er op leercontract. 
Laatste jaar . 
M. Soc. Nou, je maakt reclame voor je 
patroon. Je kapsel ziet er geweldig uit. 
Immihan Dank je. (M. Sociale kijkt vragend 
naar de boekentas in de handen van Immihan. 
Die bemerkt de blik en verklaart:) O, elke 
woensdag krijgen we lessen 'Algemene 
vorming'. Ik kom er net vandaan. Als u me nu 
wilt excuseren, ik heb een huistaak 
meegekregen en... 
M. Soc. O, je krijgt huistaken? 
Immihan We moeten een factuur opstellen. Ik 
heb geen blanco formulieren meer en ik heb 
afgesproken ze te halen bij een jongen uit mijn 
klas. 
(Tegen vader) Ben okul ifin kitap almaya 
gidiyorum. (Ik ga even weg, documenten halen 
voor school) 
Yusuf Iyi. (O.K.) 
Immihan Dag, mevrouw, (hand) 
M. Soc. Ik ga met je mee, Immihan. Ik zal je 
papa niet langer storen, of hij krijgt zijn 
melkstoeltje nooit klaar. Dag, Yusuf, ik zorg 
voor de brieven. 
Yusuf Goeie, (roept) Fa t ima! (Fatima op) 
M. Soc. En volgende week vieren we feest! 
Yusuf Ja , feest. 
M. Soc. Een groot feest en we eten... 
Yusuf en M. Soc. ... vele vlees van de schaap. 
M. Soc. Fat ima, dankjewel. 
Fatima AI bunu. 
M. Soc. Nee, nee. 
Fatima Alstoeblieft. 
M. Soc. Zo, j a ! (Dan zegt ze in liel Turks 
"goeie dag") Allah Smarladic. 
Yusuf Haha . Bravo. Allah Smarladic! Goeie, 
madame sociale praten Turks! 
(Madame sociale, Immihan en Fatima af. Yusuf 
drinkt zijn thee verder en werkt verder aan zijn 
stoel. Deur slaat toe. Fatima komt binnen en 
gaal dicht bij Yusuf zitten naaien. De hond blaft. 
Yusuf kijkt verstoord en mompelt iels. Dan blaat 
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