
Leo ... mijn bloeddruk. 
Hilde Hihi. Pa, gij hangt ook met haken en 
ogen aan elkaar, geloof ik. 
Emma Wel, ik ga u iets vertellen dat nog 
slechter is voor uwe bloeddruk. Onze J o h a n 
loopt regelmatig met een meisje. 
Leo Dat hebt ge al gezegd. 
Emma Het is een Turkse. 
Leo Nondemilliaar. 
Hilde O ... 
Leo Wat zegt ge daa r? 
Hilde Da ' s Immihan. 
Emma Immihan? Wat weet ge daarvan? 
Hilde Da 's de vlam van Johan . 
Emma Vlam? O, noemen ze dat een vlam? 
Hilde Turks fruit hadden we al. Nu hebben we 
een Turkse vlam. 
Emma Wel, als die vlam hier een voet over de 
drempel durf t te zetten, weet ge wat ik dan 
doe? Vlam! 
Hilde Ma.. . ! 
Emma De deur voor haar neus dicht. Dat zal 
ik doen. 
Hilde Ma, het is een heel sympathiek meisje. 
Emma Kind, zwijg, daar kunt gij niet over 
meespreken. Weet ge hoe ze dat in Turki je 
doen? Ze zetten de poorten van de 
gevangenissen open en, roeffel, heel dat gespuis 
komt naar hier om in de 'put ' te werken. Afin, 
werken... Tot ze kunnen gaan doppen, 
natuurlijk. 
Hilde Da 's niet waar, ma. 
Emma Gi j zijt veel te goedgelovig, kind. Gi j 
denkt dat alle mensen zijn zoals gij. 
Hilde JIJ bent lichtgelovig, ma. Stel je voor, ze 
zetten de poorten van de gevangenissen open. 
Wie trapt daar nu in. 
Emma Ts, ts, ts, gij zult nog veel moeten leren, 
maar kom... Als onze Johan met zo'n vreemde 
wil gaan, leg ik hem over mijn knie en ik breek 
hem in tweeën. Wat zegt gij, Leo? 
Leo Awel, ingenieur Deleu stond te kijken toen 
ik die snelschaaf gerepareerd had. "Depoor t e r " , 
zei hij, "da t zullen er u niet veel nadoen" , zei 
hij. 
Emma Maar zijt gij nu nog altijd aan 't lullen 
over Deleu? Ik probeer u te vertellen dat uw 
zoon aanpapt met een of andere Turkse griet 
en als antwoord krijgt ge te horen dat Deleu u 
toch zo'n knappe vent vindt. Wel, ik vind u een 
nul. G e interesseert u nog niet voor uw 
kinderen. Goed, ik zal het wel weer zelf 
opknappen. Hebt ge gedaan met eten, dan 
kunnen we vertrekken. Ruimt gij op, Hilde? 
Hilde Ja , ma. 
Emma Een Turkse, ' tza l bij mij niet pakken. 
Dat verzeker ik u. (Tegen Leo) Hebt ge centen 
bij? 
Leo Ja. 
Emma Genoeg? 
Leo Waarschijnlijk niet. Als ik hoor wat ge 
allemaal nodig hebt... We zullen het cheque-
boekje ook maar meepakken. 
(Emma is naar de keuken gegaan om 
boodschappentas te halen. Terug op met tas) 
Emma Hebt ge mi jn 'pas? 
Leo Ja. 
Hilde Identiteitskaart. 
Emma Wat zegt ge? 
Hilde Identiteitskaart. Op school mogen we 
nooit " p a s " zeggen. 
Emma Echt iets voor die nonnen. Die hebben 
nooit hun pas op zak. Kom, Leo, we zijn weg. 
Leo Ik zal de wagen al buitenrijden. (Af) 
Emma O, Hilde... 
Hilde Ja , ma? 
Emma Johan komt zo dadelijk terug van de 
cursus. Laat die teljoor en die tas maar staan. 
(Emma af. Auto vertrekt) 
Ililde Bord en kopje, ma. (Imiteert moeder) 
Echt iets voor die nonnen! (Lacht. Pakt 
weekblad en leest) Heeft prinses Margareth een 
geheime minnaar? Whaaw! Elke donderdag om 
drie uur in de nacht, gaat het licht aan op haar 
kamer... Hm.. . Als 't nu nog uit ging. 
(Hilde gooit het blad op de canapé. Met borden 

en kopjes naar de keuken. Deur toe. Even later 
komt Johan binnen, kijkt rond en laat Immihan 
binnen.) 
Johan Hier woon ik. 
Immihan Mooi. 
Johan Ja . . . ! Nee, niet mooi, ik zou het heel 
anders inrichten: ander behang; en die 
goedkope kitschpullen aan de muur zou ik in 
de vuilnisbak kieperen. Nou ja, ouwelui... 
(Het gesprek loopt heel onwennig. Er wordt 
duidelijk niet gezegd wal ze denken.) 
Immihan Ja , nu je het zegt. Maar toch vind ik 
het gezellig. 
Johan Maar ga toch zitten, jong. Hier, in de 
canapé. 
Immihan Dank je. Waar zijn je ouders? 
Johan Ze zijn weg. Da ' s ook een toeval, hé. Ze 
zijn naar de bazaar in Hasselt. Kijk, ze hebben 
eten voor mij op tafel laten staan. 
Immihan Eet maar rustig, hoor. 
Johan Nee, ik heb geen honger. Jij, misschien? 
Immihan Nee, dank je. 
Johan (Ziet dat Immihan nog altijd de helm 
draagt) Oh ! 
Immihan Wat scheelt er? 
Johan Je helm. 
Immihan Helm? Lieve help, wat ben ik een 
d o m m e gans. Ik zit met een helm op mijn 
hoofd : in de canapé. 
Johan Da's mijn schuld natuurli jk, jong. Ik heb 
hem je opgezet. Kom, geef hier. (Neemt helm 
en legt hem op de kast) 
Immihan Phoe. . .! (Schikt haar haren. Pijnlijke 
stilte) 
Johan/Immihan (samen) (Johan) O p de brom-
fiets moet je altijd... (stopt) — (Immihan) Toen 
ik straks van huis... (stopt) 
Johan Sorry, zeg jij het maar. 
Immihan O, 't was onbelangrijk. Wat wilde jij 
zeggen? 
Johan Gewoon dat.. . Och, 't was ook 
onbelangrijk, (stille) De facturen! Ik ga de 
facturen halen. Ze liggen hier in de la, geloof 
ik. (Haalt ze uileindelijk echter uit zijn 
boekentas) 
Immihan Cromme ook altijd met zijn 
huistaken. 
Johan Dat z e g j e goed. Of we nog geen werk 
genoeg hebben. Als hij thuiskomt gaat hij 
lekker languit naar de TV kijken. (Vindt 
facturen in zijn boekentas) Ja , hier zijn ze. Drie 
exemplaren, volstaat d a t ? 
Immihan Twee is genoeg. 
Johan Alsjeblieft. Apropos, over die fac turen: 
de BTW voor boeken bedraagt toch 2 5 % ? 
Immihan Nee, gekje, zes procent. 
Johan O, zes procent. Goed dat ik het je vroeg. 
Ik zou het weer verkeerd gedaan hebben, jong. 
Zes procent dus. 
Immihan Ja. 
Johan Ik weet wel dat hel voor parfumerie 
30 procent is. 
Immihan En op het werkloon... 
Samen Zeventien procent. 
(Het gesprek heeft nu werkelijk een dieptepunt 
bereikt. Immihan staal op.) 
Immihan Bedankt, dan ga ik maar. 
Johan Nee, Immihan, ga niet weg. 
Immihan Hoe bedoel j e? 
Johan Immihan, het is geen toeval dat er 
niemand thuis is. Ik wist het. Daarom bracht 
ik je mee naar hier. 
Immihan Je had dus wél facturen in je tas? 
Johan Ja . Ik wilde je iets zeggen. W e e t j e nog 
toen je pech had met je fiets? 
Immihan Het regende en de auto 's en 
bromfietsen reden me voorbij. 
Johan Je ketting zat geklemd tussen naaf en 
kamwiel. 
Immihan J i j stopte. 
Johan Je haren waren drijfnat, en ook je jurk. 
Maar je lachte. Immi, jong, sinds dat ogenblik 
heb ik veel aan je gedacht. Dag, nacht, mijn 
werk, thuis, 't bestond niet meer. ' t W a s 
allemaal Immihan. Heb jij ook een beetje aan 
mij gedacht? (zij knikt) Ik hou van je. (Keert 

zich af en wacht) Je zegt niks. Je zegt 
godverdomme niks, Immi. 
Immihan Ben senide seviyorum. 
Johan Ik versta geen Latijn. 
Immihan Het is Turks . 
Johan Wat betekent het? 
Immihan Ik hou ook van jou. 
Johan God , Immihan, jong. Echt waar 1 (neemt 
haar handen vast) Ik kan het niet geloven. 
Geweldig. (Drukt haar tegen zich aan) Hoe 
dikwijls heb ik het je al willen zeggen. Ik heb 
gerepeteerd hoe ik het zou doen : honderd keer. 
Maar als je dan bij me was, leek mijn tong een 
lap leer. Voel mijn hart eens. Dokkedok , 
dokkedok. . . Net een dieselmotor, jong. Zeg, 
wist je dat ik verliefd op je was? 
Immihan Natuurli jk. 
Johan Je wist het? 
Immihan Dat voel je. 
Johan Had ik dat maar geweten, jong. We 
moeten onze schade inhalen. Kom. (Omhelst 
haar) 
Immihan Je zult iets moeten bijleren, Johan . 
Johan Kus ik niet goed? 
Immihan Je kust heerlijk. Maar ik ben geen 
' jong' . Ik ben een meisje. 
Johan (Drukt haar tegen zich aan) Nu je het 
zegt, ik voel het. Kom, jong. (Omhelst haar 
weer) Laat me in je ogen kijken. Er springen 
lichtjes uit, zo scherp als de vlam van een 
lasapparaat. Yè, ik ben gek. Ik ga zingen, in de 
garage onder de vuilste auto, op straat , in 
't bad, in bed: Joehoeeee! Ik ben verliefd. Weet 
je wat ik ' savonds deed in mijn bed? Dan 
pakte ik mijn kussen en ik dacht dat jij het 
was. En ik dan maar kussen... kussen. Maar nu 
heb ik jou, écht. 
Immihan J o h a n ? 
Johan H m ? 
Immihan Ik ben een Turkse. 
Johan Je bent mijn wereld. 
Immihan Moslim. 
Johan Mijn godinnetje. 
Immihan Zo arm als een luis. 
Johan Mijn r i jkdom. 
Immihan Nou ja, je zégt dit wel allemaal. 
(Pauze) Weten je ouders dat je met mij 
bevriend bent? 
Johan Wel, eh ... ik ... 
Immihan Nee! 
Johan Maar ik zal het hun vertellen. Vandaag 
nog. Ik haal je hier binnen als een prinses. 
Immi! 
Immihan (plotseling ernstig) Weet je nog toen ik 
het eerste jaar het leersecretariaat volgde? Ik 
ging die woensdag naar de cursus 'Algemene 
vorming'. Ik was een vreemdelinge. 
Johan Er waren tientallen vreemdelingen. 
Immihan Er zijn soorten. Twee weken geleden 
wilde een Italiaanse jongen met een 
Marokkaans meisje trouwen. Weet je hoe de 
Italiaanse vader reageerde? " J e trouwt nooit 
met een vreemde", zei hij. Snap je? Hi j 
beschouwde zich zelf niet meer als vreemd. Ik 
was toen, meen ik, het enige Turkse meisje. Ik 
stond op de speelplaats en plotseling — ik weet 
niet waarom — kwamen een tiental jongens 
rond mij staan. Ze begonnen vragen te stellen. 
Hé, draagt je moeder ook een broek met 
elastiekjes? Staat het schaap bij jou in de 
salon? Hebben jullie thuis een toilet met een 
kraant je? En dan maar lachen. Idioot. Eentje 
lachte niet. 

Johan Dat was J o h a n Depoorter , alias Kung 
Fu. De held van het witte doek greep in. A a a a ! 
Oe! (Karale-bewegingen) En hij zei: "Laat haar 
met rust, of ik trap je onder je kont dat je zelf 
elastiekjes in je broek zult nodig hebben om je 
billen bij elkaar te houden" . A a a a ! Oe! (Op 
andere toon) Waarom vertelde je dat, Immi? 
Immihan Ik ben bang, Johan. Ik ben bang dat 
de mensen het niet zullen begrijpen. 
Johan Och, gekje, ze kunnen de pot op. 
Immihan Dacht je dat ik niet van jou heb 
gedroomd? Maar als we dan samen waren, zag 
ik de mensen rond mij staan, net zoals die 
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