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Osman woont in hetzelfde blok als mijn moeder, met zijn Nederlandse vrouw en
hun twee dochters. Hij leek een aardige balans te hebben gevonden tussen zijn
Turkse wortels, die hem met trots vervulden, en het Hollandse polderleven. ‘De
Turk’, zoals zijn buren hem lang noemden, gold aanvankelijk als een exotische
verschijning. Maar van lieverlee werd hij de spil van het blok, een graag geziene
gast die waar nodig hand- en spandiensten verleende. Tijdens het ziekbed van mijn
vader werd het pannetje Turkse soep een wekelijkse traditie. Op de begrafenis nam
Osman mij apart. Hij wees op het Turkse gebruik om je ouders te eren en
verzorgen op hun oude dag, en maande ons kinderen om niet in Hollandse
afstandelijkheid te vervallen. ‘Jullie moeder is nu alleen’, zei hij, ‘en jullie moeten
vaker bij haar op bezoek komen.’ Zelf zou hij ook een oogje in het zeil houden, ‘want
als je samen onder een dak leeft, moet je voor elkaar zorgen.’ Steeds als ik mijn
moeder opzocht dacht ik aan hem, me afvragend of ik genoeg deed in zijn ogen.
In de voorbije zomer kwamen er wrede barsten in de vredige dorpsidylle. Osman
reist jaarlijks voor enkele maanden af naar Turkije (soms belt hij mijn moeder op
vanuit een van zijn pleisterplaatsen). Hij haalt er zijn hart op aan de contacten met
familie en oude vrienden. Tot verbazing van het blok was hij dit keer zo weer terug.
Hij kwam bij mijn moeder op de thee om te vertellen hoe de vork in de steel zat. Zijn
tante had hem apart genomen en gewaarschuwd: hij mocht zijn lievelingsnichten
geen hand meer geven, laat staan omhelzen, want zij waren strenger geworden in
het geloof. En dat verbood hen fysiek contact met mannen. Dit onverwachte
orthodoxe fatsoen was Osman een klap in het gezicht. Hij voelde zich afgewezen
en had onverwijld zijn koffers gepakt, terug naar Nederland.
Maar weldra begonnen ook in eigen huis de vrouwen hem het leven zuur te maken,
dit keer juist door hun onorthodoxe gedrag. De oudste dochter, 15 jaar, kreeg een
vriendje. En Osmans vrouw stond het stel toe op haar kamer ‘televisie te kijken’.
Osman liep tegen de muren op. Hij kon deze permissiviteit van zijn vrouw en
losheid van zeden van zijn dochter in zijn eigen huis niet verdragen. Maar moeder
en dochter trokken één lijn. Zij planden zelfs een feestje ? gemengd en mét
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vriendje - ter ere van de zestiende verjaardag van dochterlief. Het zou niet lang
meer duren eer Osmans verhit gemoed, door de aanval op zijn gevoel voor fatsoen
en eer, tot uitbarsting zou komen. Maar bijna op het kookpunt nam hij een ferm
besluit: hij zou de eer aan zichzelf houden. Osman pakte opnieuw zijn biezen, terug
naar Turkije. En het blok? Dat schaarde zich pal achter moeder en dochter. Osman,
zo vonden de buren, was laf door voor de problemen te vluchten. En wat voor een
vader was dat die zich drukte op de verjaardag van zijn dochter?
De rust in het blok keerde weer, hoewel mijn moeder Osman wel miste. Een maand
later, op de vroege ochtend na het feest, zag zij echter zijn auto weer staan. Al snel
kwam een geagiteerd telefoontje van Osmans vrouw: of mijn moeder asjeblieft
wilde komen praten, want hij was buiten zinnen. Zij vertelde ook waarom: het
vriendje was die nacht blijven slapen?.. Mijn moeder, 91 jaar, trachtte de
gemoederen te bedaren. Zij vertelde over de perikelen met ons, haar eigen
kinderen, in de wilde sixties toen de seksuele remmen losgingen. Maar ondanks
haar begrip voor Osman’ s gevoelstoestand ging zij niet in zijn bezwaren mee. Zij
had zich indertijd met pijn en moeite aangepast en vond dat Osman nu hetzelfde
moest doen. Had hij zijn dochter niet tot een ‘zelfstandig’ meisje opgevoed? Werd
het niet eens tijd dat hij die ‘Turkse cultuur van zich liet afglijden?’ Bij haar vertrek liet
zij een huilende Osman achter. En twee dagen later verliet hij huis en haard
opnieuw, met de ziel onder de arm. Naar hij mijn moeder zei om de studie van zijn
dochter niet in de weg te staan door de spanningen die hij met zijn aanwezigheid
veroorzaakte.
Osman is voorlopig niet meer de spil van het blok. Hij is weer naar Turkije, maar of
hij zijn vaderhart zal kunnen luchten bij zijn hoogst eerbare familie valt te
betwijfelen. Hij is eigenlijk nergens meer thuis, en vindt voorlopig alleen rust in de
auto onderweg van het ene strijdtoneel naar het andere. Maar is hij laf en
onaangepast, zoals zijn Hollandse buren hem aanwrijven? Ik vind van niet. Osman
toont dat er nog een andere uitweg is voor ondermijning van het mannelijke
eergevoel dan eerwraak of fanatisering. En dat is slikken. Voor een man met
eergevoel mag dat een heroïsche daad worden genoemd.
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