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Motivatie
Er stond een stukje van dit boek in het literatuurboek. Toen ik dit las leek het mij een interessant boek. Ik
wilde graag weten hoe het verder zou gaan, of het meisje nog levend gevonden zou worden.
Samenvatting
In het boek worden twee verhalen verteld. Het hoofdverhaal gaat over de verdwijning van het vierjarige
Turkse meisje Ayse. De rechercheurs Klein Drienen en Peter Kressen gaan deze verdwijning onderzoeken.
De Turkse gemeenschap wil niets van de politie weten, want volgens hen doet de politie niet goed hun
best. Twee jaar geleden was er ook een Turks meisje verdwenen en zij werd nooit terug gevonden.
De familie van Ayse wordt opgeroepen om Ayse te vinden. De middag dat Ayse verdween, moest de vader
van Ayse op haar passen. Ayse mocht nooit alleen buiten spelen, maar haar vader verloor haar uit het oog
en ze kwam niet meer terug.
Ayse is als laatste in het park gezien. Klein Drienen en Peter Kressen vinden onder een struik het fietsje van
Ayse en onder een andere struik vinden ze pornoblaadjes.
Ze ondervragen iedereen, maar ze weten nog steeds niet waar Ayse is.
De Turkse gemeenschap zoekt ook nog, ze breken bij sommige flats in om te kijken of Ayse daar zit. Ook zij
kunnen haar niet vinden.
Ayse wordt uiteindelijk in de sloot in het park gevonden. Ze blijkt verdronken te zijn. Ze heeft geen seksuele
verwondingen of andere verwondingen. Een van de buurvrouwen verteld dat Ayse samen met de zusjes
van Ibrahim, Meral en Senay is gezien. De kinderen worden op het politiebureau verhoord. Ze blijven net

https://www.scholieren.com/verslag/boekverslag-nederlands-de-turkenflat-door-hen
k-apotheker-56487

Pagina 1 van 3

zolang vastgehouden totdat ze alles hebben verteld. Ayse, Meral en Senay waren in het park aan het
spelen. Het begon te regenen en ze gingen schuilen onder wat struiken. Toen er een hond in het park aan
het blaffen was schrok Ayse heel erg en was de sloot in gerold toen Meral en Senay niet opletten. Meral en
Senay zagen dat Ayse nog leefde, maar ze wilden de sloot niet in om haar te helpen want dan werden hun
kleren vies.
Het andere verhaal gaat over Dennis Hiemstra. Hij heeft samen met Rene een touring bedrijf. Ze hebben 2
bussen, maar de een is kapot en Dennis moet hem maken. Ibrahim helpt hem soms wel eens, maar Dennis
vertrouwt hem niet. Later begint Ibrahim Dennis te vertrouwen en verteld wat hij nog meer voor bijbaantje
heeft. Ibrahim brengt pizza’s rond waar pakjes cocaïne bij zitten. De vader van Ibrahim weet hier niets van
en dat is maar goed ook. Hij is een nare man. Hij behandelt zijn dochters slecht. As ze te laat thuiskomen
moet ze op de goederenlift staan en als hun kleren vies zijn worden ze met de riem geslagen.
Dennis heeft een vriendin die hoogzwanger is. Dennis moet over een week mensen in de bus meenemen en
ook zijn groot rijbewijs halen. Hij krijgt van Bert Goossen zijn rijlessen. Tijdens sommige rijlessen moet Bert
wel eens pakjes afleveren. Dennis moet ook pakjes afleveren, hij wil hier niets mee te maken hebben, maar
uiteindelijk bezorgt hij tijdens zijn laatste rijles toch een pakje. Later komt hij erachter dat er in die pakjes
kinderporno zat.
Bert ontvoert Dennis’ vrouw in een bos. Dennis gaat naar haar opzoek samen met Ibrahim. Hij vindt haar
en gaat zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Ze krijgen samen een dochter. Daar verteld Ibrahim aan
Dennis dat zijn zusjes erbij waren toen Ayse verdronk. Hij had haar fietsje onder struiken gelegd en takken
over haar gelegd.
Eerste persoonlijke reactie
Ik vond het een verhaal wat mij aan het denken zet. Ik wist namelijk niet dat sommige Turkse meisjes zo
slecht behandeld werden. Wij hebben dan wel geluk dat wij niet zo streng en hard behandeld worden. Dat
als je te laat thuis komt dat je niet geslagen wordt, maar dat je huisarrest of iets ander krijgt.
Ook vond ik het heel geloofwaardig geschreven. In het echt kan ook een meisje vermist worden en
verdronken zijn. Turkse meisjes maken ook mee dat ze worden geslagen.
Ik vond het een mooi verhaal. Vooral de liefde die tussen Dennis en Elena speelt is heel mooi. Elena is
Kroatisch en daar moet de man alles doen wat de zwangere vrouw vraagt. Hij doet alles voor haar met
heel veel liefde.
Soms vond ik het verhaal een beetje saai, omdat er heel veel details worden verteld. Bijna elke handeling
wordt verteld. Hierdoor kan je je wel goed inleven, maar het wordt soms best saai.
Belangrijkste open plekken
• Waar is Ayse? Deze open plek wordt aan het einde ingevuld.
• Wat is er met haar gebeurd? Op het einde ingevuld.
• De pornoblaadjes onder de struiken, zijn die van de moordenaar van Ayse? Op het einde ingevuld.
• Wat hebben de zusjes Meral en Senay met Ayse te maken? Aan het einde.
• Gaat Dennis mee met de busreis? Halverwege.
• Wie gaan Ayse als eerste vinden (als ze nog leeft)? Aan het einde.
• Wat zit er in de pakketjes van Bert? Halverwege - einde.
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• Leeft de baby van Elena en Dennis nog? Aan het einde.
Personages
De hoofdpersonen zijn Klein Drienen, Peter Kressen, Dennis Hiemstra, Ibrahim Yϋcedağ, Hikmet Kayak en
Ayse.
Het slachtoffer is Ayse, zij wordt vermist en iedereen gaat naar haar opzoek.
De speurders zijn Klein Drienen, Peter Kressen en Hikmet Kayak. Ayse is de dochter van Hikmet, hij
trommelt zijn hele familie op om naar haar te zoeken.
Er zijn niet echt daders, want er is geen moord.
De getuigen van de verdrinking zijn aan het begin nog niet bekend, aan het einde kom je erachter wie het
zijn, namelijk Meral en Senay Yϋcedağ. Aan het einde verteld Ibrahim aan Dennis dat hij Ayse heeft
bedekt met takken en haar fietsje heeft verstopt, hij heeft er dus ook wat mee te maken.
Ik leefde vooral met Dennis Hiemstra, Klein Drienen en Peter Kressen mee. Je ziet de gebeurtenissen vooral
door hun ogen. Het ene hoofdstuk gaat over de vermissing van Ayse en het andere hoofdstuk gaat over de
gebeurtenissen rondom Dennis.
Misdaad
De misdaad uit het boek is de verdwijning van Ayse. Dit is het belangrijkste element uit het boek. De titel is
hier ook van afgeleid. Het is een Turks meisje en die woonde in een flat waar nog meer Turken wonen.
“Daar is het dan,' zei Klein Drienen. Hij liep de straat over, naar de eerste zijstraat.
'Wat?' vroeg Kressen. Hij had zijn winterjas over zijn arm, en ademde de vochtige, zachte lucht diep in.
'De Turkenflat,' zei Klein Drienen, `tenminste, zo noemen ze het hier.” (Blz. 7)
Je weet pas aan het einde wat er is gebeurd met Ayse.
Manipulatietechnieken en spanningsbogen
De techniek die het meest voorkomt is: op een andere verhaallijn overschakelen. Als je net in het verhaal
van de verdwijning van Ayse zit, dan gaat de schrijver over op de gebeurtenissen van Dennis. Zelf moet je
dan ook even omschakelen. Van de gebeurtenissen van Dennis naar de verdwijning van Ayse.
De spanningsboog in dit verhaal is groot. Het verhaal begint dat haar vader op het politiebureau komt om
zijn dochter als vermist op te geven en op het einde kom je erachter waar zij is gebleven.
In het verhaal van Dennis is de spanningsboog kort. Het antwoord wordt vrij snel gegeven. Bijvoorbeeld als
Elena ontvoerd en mishandeld wordt door Bert. De vraag is dan leeft haar baby nog? Een paar bladzijde’s
verder wordt de baby gezond geboren.
Einde
Het is een gesloten einde. Alles wordt aan het einde bekend. De zwangerschap van Elena staat centraal.
Aan het einde wordt de baby van Dennis en Elena gezond geboren.
De verdwijning van Ayse wordt ook opgelost. Doordat een van de buurvrouwen verteld dat Ayse als
laatste is gezien met Meral en Senay, gaat de politie Meral en Senay van school halen. Ze worden net
zolang ondervraagd totdat ze vertellen wat er is gebeurd.
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