
moeten zwijgen. Gij hebt het allemaal geregeld, 
ook voor de kinderen. Ik kende er niks van en 
alles wat ik deed was verkeerd. Nu het misloopt 
ben ik plotseling de man. Nu zou ik de zaak 
moeten oplossen. Wel, regel gij het nu ook 
maar, godverdomme. (Af. Klapt de deur toe.) 
Hilde Pa taa t : 't is weer kermis. (Leest een 
spreuk aan de muur) "Beter een thuis dan een 
pracht van een huis ." Bond zonder naam. Wel, 
het is hier nogal een thuis. 
Emma Zwijg, snotbei, gij weet niet wat een 
moeder is. (Huilt en loopt de trap op. Halfweg 
stopt ze.) En gij weet ook van niks, hé. Gij 
speelt het spelletje mee! Goed, ge hebt gelijk. 
Hou uw moeder maar overal buiten. 
Hilde Maar ma... (Emma af. Hilde liaalt haar 
schouders op. Buiten stopt een bromfiets. Hilde 
kijkt door het raam. Johan op met helm. Wil 
doorlopen naar boven.) J o h a n ! (Johan blijft 
slaan) 't Is weer kermis. 
Johan Da's geen nieuws, ' t l s hier elke dag 
ruzie. 

Hilde Om jou. Mama weet da t er iets hapert. 
Johan Ik vraag alleen maar dat ze me met rust 
laten! (af) 
Hilde Johan , dit is niet meer te harden.. . 

(Licht op Hikte. Face publiek. Woonkamer) 

Hilde Het was niet meer te harden. Er moest 
iets gebeuren. De situatie werd stilaan op de 
spits gedreven. Er zou een uitbarsting komen, 
misschien zelfs fysiek geweld. De beste 
oplossing zou een gesprek zijn. En dat kwam 
er. Ik was mama dankbaa r dat ze de eerste 
slap zette. Maar waar ik dacht da t ze tot de 
kern van de zaak was doorgedrongen, merkte 
ik dat haar onrust een andere voedingsbodem 
had : egoïsme. 

(Licht in de woonkamer van Depoorter) 

(Johan terug binnen, wil naar boven gaan.) 
Emma (komt naar beneden) Waar gaat ge 
naar toe? 
Johan Naar boven om... 
Emma Dat kan wachten. Hilde, ga de 
handdoeken op de drooglijn hangen. 
Hilde Is al gebeurd. 
Emma Ga dan opruimen in de keuken. 
Hilde In de keuken? 
Emma Ik wil Johan onder vier ogen spreken. 
Hilde O ! Zeg dat dan ! (af) 
Emma Wel, meneer? 
Johan H o e ? 
Emma Juist of ge uit de lucht komt gevallen. 
Ge kunt uw moeder niet voor de gek houden, 
jongen. Meent ge nu werkelijk dat ik niet merk 
dat er iets scheelt? Zo dom ben ik ook niet. 
(Johan wil weggaan) Nee, ge blijft hier. Zeg op. 
Johan Maar , ma... 
Emma Niks te maren. Wat zit er scheef tussen 
u en Immi? 
Johan Niets. 
Emma Maak me geen blaaskes wijs. Ik heb 
mijn ogen niet in mijne zak. Als er dan toch 
geen vuiltje aan de lucht is, waarom loopt ge 
dan rond met zo'n kop en zijt ge te mottig dat 
ge op een fatsoenlijke vraag een fatsoenlijk 
antwoord geeft. Waarom snauwt ge uw moeder 
af als een stuk vuil? En waarom stapelt ge in 
de garage de ene stommiteit op de andere zodat 
Vils moet telefoneren wat er aan de hand is? 
Johan Heeft Vils...? 
Emma Deze middag. Ge zijt trouwens een uur 
Ie laat op uw werk gekomen. 
Johan Vils is een azijnpisser. 
Emma Vils is een baas die van u een serieuze 
stielman wil maken, dal weet ge zelf goed 
genoeg. Wel... Ziet ge Immihan niel meer 
graag? 
Johan Niet meer graag? Maar jawel, ma. Immi 
is... Kom, waarom zou ik haar niet meer graag 
zien? 
Emma Wel, als ge ze graag ziet is er iets anders 
gebeurd. En ik kan al raden wat. (Stilte) Is het 

da t? 
Johan Ik weet niet wat je bedoelt. 
Emma Dan zal ik het u zeggen. Ge hebt 
Immihan zwanger gemaakt. 
Johan Zwanger? 
Emma Ze moet een kind krijgen. 
Johan Wie heeft gezegd dat Immi een kind 
moet krijgen? Ik zal hem... 
Emma Niemand heeft dat gezegd. Ik vraag het 
u. 
Johan Je bedoelt zwanger van mij? Maar ma, 
ben je gek? 
Emma Ja of nee? 
Johan Nee, natuurli jk. 
Emma Wel, da 's een pak van mijn hart. Het is 
of er honderd kilo van me is afgevallen. De rest 
is bijzaak. Met uw kleine ruzietjes hou ik me 
niet bezig. Dat komt vanzelf in orde. Ik ben 
alleen maar blij dat... Afin, zie dat ge in 
't vervolg een andere kop opzet en dat ge een 
beetje hartelijk zijt tegen uw moeder. En tegen 
uw vader ook. Voila! O, ik ga eens kijken of 
mijn was droog is. (af) 
Johan (Perpleks) Zwanger... Lieve mensen. 
Hilde (Op) Johan . 
Johan Zwanger... 
Hilde Wat bedoel j e? 
Johan Wee t j e waarom jij moest verdwijnen? 
Hilde Geen idee van. 
Johan Mama vroeg me of Immi zwanger was. 
Stel je voor... 
Hilde O, en is dat zo? 
Jolian Zijn jullie allemaal getikt? 
Hilde 't Zou toch kunnen, hé. Of denk je dat 
het nog nooit is gebeurd dat een meisje... 
Johan Wel, ik heb mama gerustgesteld. Immi is 
niet zwanger. 
Hilde Als jullie toch aan 't praten waren, heb je 
dan niet meteen verteld waar het op s tond? 
Johan Ik kreeg de kans niet. Mama was 
gerustgesteld. Immihan was niet zwanger. 
Hoera! De eer van de familie blijft ongerept. 
Alsof er geen honderd dingen kunnen gebeuren 
die veel erger zijn. Verdomme, ik wilde dat ze 
zwanger was, dan moesten we wel... 
Hilde Johan , je hebt de politie gebeld. Ben je 
naar de afspraak gegaan? 
Johan Ja. 
Hilde En? 
Johan Och... Een agent luisterde naar de radio, 
een andere las de krant en dronk koffie. En 
dan m o e t j e vertellen... Och, verdomme. 
Hilde Waren ze niet vriendelijk? 
Johan Ik kreeg zelfs een kopje koffie. Maar het 
was alsof je je moest uitkleden waar anderen bij 
zijn. 
Hilde En het resultaat? 
Johan Het komt hierop neer : Yusuf Keiman 
mag rustig met zijn dochter naar Turkije reizen. 
Immi is minderjarig en Yusuf is het hoofd van 
het gezin. De politie kan het niet verhinderen. 
Hilde Is dat alles? 
Johan Ze zullen een maatschappelijk werkster 
naar Keiman sturen om over de zaak te praten. 
Hilde E n ? 
Johan Weet niet. En laat me godverdomme nu 
met rust. (af) 

(Licht op Hilde. Hilde face publiek. Woonkamer) 

Hilde De maatschappelijk werkster liep 
inderdaad binnen bij Keiman. En we zouden 
vlug ondervinden welk resultaat dit opleverde. 
(Licht dooft) 

(Licht op de woonkamer bij Keiman) 

(Madama sociale is te gast bij Keiman) 
M. Soc. Waarom, Yusuf? Je weet toch dat 
kinderen anders gaan denken, voelen, leven dan 
hun ouders. 
Yusuf Immihan mijne kind, madame sociale. 
Als de papa zeggen " ja" , ook de kind moeten 
zeggen " j a" . Als de papa zeggen "nee" , ook de 
kind moeten zeggen "nee" . Gij hebben ene 
kind? Als gij zeggen " j a " en de kind zeggen 

"nee" , wat gij d o e n ? Klets, klets, klets. Ik ook, 
madame sociale. 
M. Soc. Nee, Yusuf, ik zal met mijn kind 
praten en het proberen te begrijpen. 
Yusuf Niet goeie. 
M. Soc. Wel goeie. Je mag toch niet beslissen 
over het leven van je dochter? 
Yusuf Ik weten wat goed zijn voor de meisje, 
madame sociale. Ik kennen de jongen 
Mohammed Zati waar zij mee trouwen. Goeie 
jongen. Waarom zij niet trouwen met goeie 
jongen ? 
M. Soc. Maar je woont in België, Yusuf. 
Immihan leeft vanaf haar v ie rde jaa r in dit 
land. Laat ze zelf beslissen. 
Yusuf Wat zie ik in deze land? De meisje of de 
jongen kiezen met wie trouwen. J a ? Na ene 
jaar de meisje gaal weg of de jongen gaat weg. 
Familie kapot . Niet in Toerkie, madame 
sociale. In Toerkie goeie familie, madame 
sociale. 
M. Soe. Maar Immi houdt niet van 
Mohammed. 
Yusuf Hoe zij welen? Als zij Mohammed zien 
drie keer, zij zeggen : Goeie jongen ! Ik weten! 
Want ik Mohammed wél kennen, en de papa 
van Mohammed en de papa van de papa. 
Allemaal goeie, madame sociale. Gisteren jaar 
ik in Toerkie. Vakantie. Papa Zati mij vragen: 
Immihan worden de vrouw van Mohammed. Ik 
zeggen: goeie. 
M. Soc. Maar Immihan hield van een andere 
jongen. 
Yusuf Dan waarom Vlaamse papa niet komen 
naar mij? Hij zeggen: Ik wille uwe meisje voor 
mijne jongen. Ik geven zoveel geld. 
M. Soc. Zati zou je 100.000 frank geven. 
Yusuf Hoe gij weten? 
M. Soc. Bijzaak, ik weet niet. 
Yusuf 100.000 f rank nie vele, madame sociale. 
Immihan goeie meisje. Vele geld verdienen met 
de haren. En Mohammed komen naar België. 
100.000 f rank is vier maanden werken. Daarna 
altijd geld verdienen. Ook als geen werk meer. 
Dan doppen, madame sociale. 100.000 frank 
nie vele! 
M. Soc. Yusuf, je woont nu toch al veertien 
jaar in België. Je weet dat het er hier anders 
aan toe gaat. Er zijn heus ook goeie families in 
ons land. Ik ben ook getrouwd en we hebben 
een fijn gezin. Mijn familie is niet 'kapot ' , 
Yusuf, en zo zijn er heel veel. 
Yusuf Madame sociale is uit deze land. Goeie. 
Maar ikke Toerk. Als ik ga terug naar Akoy in 
mijne land, wat de mensen zeggen? " D a a r is 
Yusuf Keiman. Die hebben gezegd: zijne 
dochter trouwen met Mohammed Zati" . En 
dan, als zij niet t rouwen? Zij zeggen: "Die 
Yusuf vele beloven, maar niet doen" . 
M. Soc. Nu denk je aan jezelf, Yusuf. Je bent 
bang om terug naar Turkije te gaan. Je bent 
bang om ze in Turkije te vertellen dat in België 
een meisje zelf een man kiest... 
Yusuf Madame sociale, waarom gij binnen in 
deze huis? Gij hebben ook ene huis. Wal gij 
zeggen als ene man komt binnen uwe huis en 
zeggen: Daar moet staan de tafel, daar moet 
staan de stoel. Wat gij zeggen? Gij geven s tamp 
onder de kont en zeggen: "Weg! Dit mijne 
huis. Ikke baas in mijne huis." 
M. Soc. Yusuf, natuurlijk ben je baas. Maar 
begrijp nu toch eens dat je niet meer in Turkije 
woont. Ik ken een heleboel Turken die wel 
beter weten. Die hebben zich aangepast . 
Yusuf Dat gene goeie Toerken. 
M. Soc. Dat zeg jij. Waarom denk je dat je 
gelijk hebt? Heeft Atatürk niet zelf gezegd: 
Eén van de dwingendste eisen van dit ogenblik 
is de emancipatie van onze vrouwen, op alle 
gebieden. 

Yusuf Madame, is verboden van nemen mijne 
dochter mee naar Toerkie? 
M. Soe. Niemand kan je dat beletten. 
Yusuf Goeie. Dan, ga weg, madame, (slaat op. 
Deur open) 
M. Soc. Laten we praten, Yusuf. 
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