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BR IEVENHet verhaal van Ömer Sarioglu (25)
die man, moslim en vroedvrouw is

‘Ik heb kinderen van een lesbisch
stel op de wereld gezet’

‘O nlangs was ik bij een bevalling, waar-
bij de vrouw naar het ziekenhuis
moest. Haar zus en ik waren in de wo-

ning toen de broeders van de ambulance kwa-
men. ‘Wat is haar à terme datum?’, vroegen ze.
Dat is vakjargon voor uitgerekende datum. De
zus fronste haar wenkbrauwen. Ik gaf het ant-
woord. Daarna vroegen ze aan mij: ‘M e n e e r,
zou u de deur op slot willen doen?’ Ik vertelde
hun dat ik niet de partner ben, maar de verlos-
kundige. Eerst keken ze me aan of ze water za-
gen branden, maar toen zei de ene broeder:
‘Och, ja, dat kan natuurlijk ook’.

Als man is het raar als je verloskunde gaat
doen. Zeker als Turkse man. Ik heb het eerst
een tijd verborgen gehouden. Aan familie en
bekenden vertelde ik dat ik geneeskunde stu-
deerde, want ik wilde eigenlijk gynaecoloog
worden. Maar toen ik op mijn achttiende
werd uitgehuwelijkt, kregen mijn vrouw en
ik al snel kinderen en kon ik alleen nog iets
studeren wat niet zo lang zou gaan duren. Na
twee jaar ben ik er wel voor uitgekomen. Ik
vond het moeilijk, maar dacht: dit is wat ik
doe, dit is waar ik voor ga, en als ze het niet
zien zitten, moeten ze maar opzouten. Toen
eenmaal bekend werd dat ik studeerde voor
vroedvrouw, kwamen de roddels: er zal wel
iets met hem aan de hand zijn, hij zal wel ho-
mo zijn.

Ik ben een geboren en getogen Amsterdam-
mer, maar als kind ging ik in de zomervakan-
tie altijd met mijn familie anderhalve maand
naar Turkije. Dan hoorde ik mijn oma vaak in
een hoekje met vrouwen geheimzinnig fluis-
teren. Ik vroeg me altijd af: waar hebben ze
het over? Mijn oma – oud, wijs en sterk – wa s
de vroedvrouw van het dorp. Zij heeft me aan-
gestoken. Als jongen wist ik al dat ik me later
met zwangerschap bezig wilde gaan houden.
Dat is nog sterker geworden tijdens de ge-
boorte van mijn eigen kinderen. Ik was zo
emotioneel bij de eerste bevalling, ik was zo
blij en moest zo huilen. Die heftige emotie
had ik ook tijdens de eerste geboorten die ik
op de opleiding meemaakte. Het proces dat de
ouders doormaken, de verbondenheid, de uit-
eindelijke climax van de geboorte van een
kind, dat ik daarbij aanwezig mag zijn.

Ik was de enige man op de opleiding. Ik
merkte dat sommige klasgenoten moeite met
me hadden. Ik snap ook dat het gevoelig ligt
om met een man heel expliciet over de vagina
te praten. Toch ging dat na verloop van tijd
beter. Een van de weinige keren dat ik me on-
gemakkelijk heb gevoeld, was tijdens mijn
eerste jaar op de opleiding. Een vrouw beviel
thuis. Ik kwam met mijn begeleidster binnen
en zag dat zij naakt op handen en knieën op
het bed zat. Normaal gesproken zie ik die
houding toch in een andere context. Mijn be-
geleidster zag het en zei: ‘Ömer, ga maar even
rustig zitten’. Zij had gelijk. Zwangere vrou-
wen zijn gevoelsmeters. Op zo’n moment
moet ik me onzichtbaar maken.

V anaf juli dit jaar werk ik als oproep-
kracht bij het Geboortecentrum in Am-
sterdam. De cliënten zijn vooral hoog-

opgeleide Nederlandse vrouwen. Ze zijn as-
sertief, hebben veel levenservaring en zijn
vaak 35 jaar of ouder. Ik dacht dat de cliënten
van zo’n praktijk minder moeite met mij zou-
den hebben dan wanneer ik bijvoorbeeld voor
een praktijk in Amsterdam-Oost zou werken,
waar veel jonge allochtonen wonen. Maar dat
viel tegen. Er zijn Nederlandse echtparen die
mij pertinent niet willen hebben. Niet omdat
ik moslim ben, maar omdat ze absoluut geen

man erbij willen. Maar soms kan het niet an-
ders, we hebben met z’n tweeën avonddienst
en als mijn collega met een andere bevalling
bezig is, ben ik de aangewezen persoon.

Maar een tijdje geleden was er een vrouw
die absoluut geen man bij haar bevalling wil-
de hebben. Zij had nare seksuele ervaringen:

aanranding en verkrachting. Alleen al het
idee dat er een man bij zou zijn. En hoe is het
mogelijk? Ik heb dienst bij haar bevalling. Zij
was gespannen. Een inwendig onderzoek
duurt normaal vijf minuten, maar dat was on-
mogelijk. Ik heb daar een uur voor uit getrok-
ken en de bevalling verliep uiteindelijk per-

fect. Achteraf was ze ook heel blij dat ik er was
en heb ik zelfs een cadeautje van haar gekre-
gen.

Ik probeer een praktiserende moslim te
zijn. In eerste instantie was het moeilijk mijn
werk met mijn geloof te combineren. Een
mannelijke zorgverlener ligt binnen de islam

moeilijk. Toch belemmert mijn geloof me niet
in het uitoefenen van mijn vak. In de koran
staat óók dat ik een plicht heb om voor mijn
gezin te zorgen en dat ik zo goed mogelijk
mijn werkzaamheden moet verrichten. En dat
doe ik. Ik heb kinderen van een lesbisch stel
en van atheïsten op de wereld gezet. Als mos-
lim zie ik de wereld zonder meer anders dan
zij, maar als verloskundige is dat volstrekt ir-
r e l e va n t .

Van de spanning in de samenleving en de
moeilijkheden met integratie merk ik tijdens
mijn werk tot nu toe weinig. Eén man wilde
niet dat ik zou helpen bij de bevalling van zijn
vrouw, omdat hij niets van de islam moest we-
ten. Ik ben naar hem toegegaan en ben met
hem in gesprek gegaan. Hij wilde weten waar
ik vandaan kwam, wat voor moslim ik was en
wat ik van de aanslagen vond. Ik heb op alles
eerlijk een antwoord gegeven en heb verteld
dat mensen die moorden voor mij niet de wa-
re islam vertegenwoordigen. Uiteindelijk ben
ik bij de bevalling geweest en dat is prima ge-
gaan. Hij heeft later zijn excuses aangeboden
dat hij zo bot had gereageerd. Soms heb ik het
gevoel dat ik iets kan goed maken. Dat ik door
mijn werk goed te doen de angst weg kan ha-
len en het negatieve beeld van de islam kan
veranderen.

D at ik moslim ben, heeft alleen maar voor-
delen. Een cliënt – van huis uit christen –
vertelde dat zij de laatste tijd erg bezig

was met geloofszaken. Ze ging niet naar de
kerk, maar ze dacht wel dat er meer was na dit
leven. Ze was geïnteresseerd in andere reli-
gies. De vrouw was blij dat ik bij de bevalling
kon zijn, want zij wilde iemand aan haar bed
hebben die geloofde in het hiernamaals. De
bevalling verliep goed, maar het kindje was
niet gezond en is na een week overleden. De
cliënt wilde een uitvaart met islamitische ri-
tuelen. Het kindje wordt dan bijvoorbeeld ri-
tueel gewassen en ingepakt in lakens. Zij
vroeg of ik dat wilde arrangeren. Normaal zou
ik dat aan een ander overlaten, maar zij wilde
graag dat ik het zou doen en daarom heb ik
toegezegd.

Het is afschuwelijk als een kindje overlijdt,
maar – het is misschien vreemd dat ik dit zeg
– ik heb er niet zo veel moeite mee. Ik zie het
leven als een proces naar de dood en ben me er
zeer van bewust dat het maar een bepaalde pe-
riode is dat we hier op aarde zijn. Dat maakt
me niet onrustig, integendeel: ik word juist
heel kalm. Ik ben niet bang om te sterven. Het
leven gaat immers gewoon verder en dat geldt
ook voor het leven van dat kindje.

Onlangs was in het nieuws dat islamitische
mannen soms mannelijke gynaecologen te-
genhouden bij de deur van de verloskamer.
Dat zijn vooral Noord-Afrikaanse islamitische
mannen. In Turkije heerst een machocultuur.
Maar de vrouwen hebben minder moeite met
een mannelijke gynaecoloog. Ze vinden het
raar, maar zien hem als een soort chirurg, lou-
ter formeel. Bij een verloskundige ligt dat ge-
voeliger. Ook in mijn kennissenkring zijn
echtparen die geen man bij de bevalling wil-
len. Daar heb ik respect voor. Vrouwen liggen
‘open’, zijn kwetsbaar. Ik moest zelf een keer
naar de uroloog, bleek het een vrouw te zijn.
Ook ik moet dan omschakelen. Ik kan me dus
goed voorstellen dat vrouwen en hun echtge-
noten daar moeite mee hebben. Als het voor
hen niet goed voelt, is het mijn taak om daar
iets aan te doen. En als ik dat niet kan, hebben
zij het recht om mij te weigeren.

D e enige manier tot contact en aanvaar-
ding is empathie. Zorgen dat ik op de-
zelfde golflengte zit. Vertrouwen wek-

ken. Dat is ook de kern van mijn vak. De kunst
van het baren is de kunst van het zich overge-
ven. Dat weten vroedvrouwen. Als de verlos-
kundige dus niet in staat is een vertrouwde
omgeving te creëren waarin de vrouw zich
kan overgeven, is zij geen goede vroedvrouw.

Inmiddels heb ik al bijna tweehonderd kin-
deren op de wereld gezet. De stemming bij fa-
milie en bekenden is omgeslagen. Nu een-
maal bekend is dat ik vroedvrouw ben, vragen
velen me om raad en daad. Sommigen willen
zelfs dat ik de bevalling doe. Ook mijn ouders
– mijn vader is een conservatieve moslim –
zijn trots op me. Mijn oma leeft helaas niet
meer. Ik was dol op haar en had haar zo graag
verteld dat ik ook vroedvrouw ben geworden.
Dan zou ik nu in de zomer in het hoekje heb-
ben gezeten en uren met haar hebben gepraat
over het mooiste vak dat bestaat.”

Opgetekend door Ma rti n Bons

Máxima
Op 10 oktober jl. zat ik in het vlieg-
tuig naar Genève. Naast mij zat ie-
mand die langdurig in en met Zuid-
Amerikanen had gewerkt. We kwa-
men in gesprek, ook over de recente
speech van Máxima. Voor hem was
het heel duidelijk: „die woorden zijn
nooit door haar opgeschreven. Een
Argentijn is buitengewoon trots op
zijn identiteit.” Ik moest daaraan te-
rugdenken toen afgelopen weekend
in uw krant die speech en de vraag
‘Wat ging er mis?’ aan bod kwamen.
Ik geloof dat een oorzaak inderdaad
was dat de persoonlijke speech geen
persoonlijke speech was. Het oogde
als een speech van het kabinet. Een
andere oorzaak is dat Máxima brede
populariteit in grote lagen van de sa-
menleving geniet. Dit komt door de
pure manier waarop ze zich uit-
drukt, menselijk, inlevend en begrij-
pelijk. Zeg maar volmaakt van toon.
Dat schept echter ook steeds weer
nieuwe verwachtingen. En haar
speech voldeed daar niet helemaal
aan. Ondertussen heb ik zeer met
haar te doen. Ze deed het met de bes-
te intenties en nog gaat het mis.
Maar vele politici zullen haar onge-
twijfeld voorhouden: ‘Welcome in
high places.’

J. Tolsma
Leiden

Dwangopnames
Esther Rosenberg heeft in ‘Gek ver-
klaard’ (Zaterdags Bijvoegsel, 13 ok-
tober) haar best gedaan om een genu-
anceerd stuk over de toename van de
dwangmaatregelen bij psychiatri-
sche patiënten te schrijven.

Zoals met alles ligt dit veel inge-
wikkelder dan op het eerste gezicht
lijkt. Het heeft niet alleen met de
nieuwe BOPZ-wet te maken. Maar
ook met de veranderingen in de
maatschappij zoals we die de laatste
jaren in hoog tempo zien gebeuren:
van tolerantie en trachten bij te stu-
ren naar zero tolerance en repressie.
Denk aan de identificatie-plicht, ca-
meratoezicht op openbare plekken,
fouilleergebieden etc. De hele maat-
schappij schuift op, het is niet
vreemd dat psychiaters en rechters
dan meeschuiven.

Daarnaast is het de vraag of we het
vroeger bij het juiste eind hadden als
we de zeer paranoïde schizofrene
man lieten zwerven in lompen, met
een winkelwagentje vol plastic zak-
ken, etend uit vuilnisbakken en von-
den dat „dat zijn manier van leven
was en dat hij daar voor koos .” Wa s
deze man wel in staat om zo’n keuze
te maken? Of werd hij slechts geleid
door zijn hevige achterdocht naar al-
le anderen? Hoe is het om zo te moe-
ten leven, met het idee dat iedereen
het op je gemunt heeft en het slecht-
ste met je voor heeft? Over wat voor
een leven spreken we dan en heeft ie-
mand daar een bewuste, weloverwo-
gen keuze voor gemaakt? Ik denk
van niet.

Meer dwangopnames hoeft dus
niet slecht te zijn, zeker niet als daar
ruimere mogelijkheden voor behan-
deling bij komen. Immers, vaak zijn
medicijnen de enige mogelijkheid
om een patiënt zijn conditie te verbe-
teren. Met als ultiem doel natuurlijk
dat iemand weer zelf een wilsbekwa-
me beslissing kan nemen over hoe
zijn leven in te richten.

Maar ik denk ook dat er meer, veel
meer geld naar de ambulante zorg
moet. Natuurlijk kun je met inten-
sieve thuiszorg dwangopnames
voorkomen.

Laten we daarvoor strijden met el-
kaar: patiënten, psychiaters, rech-
ters, familieleden en advocaten in
plaats van tendentieuze uitspraken
te doen als: „er is maar een persoon
voor nodig om iemand gedwongen
te laten opnemen”. Want daar schiet
niemand wat mee op.

Anne-Marie van Dam
JellinekMentrum
Amsterdam

Ömer Sarioglu: „De kunst van het baren is overgave” Foto Maurice Boyer

H E T  V E R H A A L  VA N

Ter hoogte van de lingeriezaak voelde hij
in zijn rechterbroekzak het pistool, haalde
het te voorschijn, laadde het door en schoot
in dezelfde vloeiende beweging Babak van-
af armlengte in de borst. Voor Sidney was
het één grote waas, zegt hij bij de rechter.

Was er misschien toch sprake van voorbe-
dachte rade, kortom van moord?

Justitie vermoedt dat het weliswaar toe-
val was dat Babak en Sidney elkaar die za-
terdagmiddag troffen, maar dat een plan
om Babak dan wel Tom te doden al langer
broeide. Sidney zou met Charrity de moord
hebben beraamd. Zij wist van het wapen,
een mengspoor van hun DNA is erop ge-
vonden. De afgetapte telefoongesprekken
van na de schietpartij, toen Charrity nog
vrij rondliep wijzen ook in de richting van
moord.

Charrity vraagt waarom hij het gedaan
heeft.

Sidney: „Ik deed het voor ons.”
Charrity: Stilte.
Sidney, later in het gesprek: „We moeten

straks wel met ons kind kunnen rondlopen
in de stad.”

Achteraf bleek dat Charrity toen al een
ander vriendje had, sinds een week na de
moord.

Dinsdag bepaalt de rechter of het moord
of doodslag was. De officier van justitie
heeft tegen Sidney twaalf jaar cel geëist en
tegen Charrity zes jaar plus TBS met
dwangverpleging omdat zij zou lijden aan
een borderlinestoornis.

Bedreigingen
Opmerkelijk is dat zowel Sidney als Charri-
ty niet geïsoleerd leefden. Beiden hadden
een goede relatie met hun ouders. Beiden
hadden vrienden die van hun problemen
wisten. Toch zijn Sidney en Charrity door
ieders vingers geglipt. Het klasgenootje Di-
na bijvoorbeeld had via MSN al van de pro-
blemen van Sidney met de groep van Babak
gehoord. Ook op school werd er veel over
gepraat. „Ik hoorde van Charrity dat Babak
dood moest ofzo. Ze zei dat ze een pistool
ging kopen. Dat zei ze wel vaker”, verklaar-
de ze later bij de rechter. „Ik heb mijn mond
gehouden. Het kan mij echt niet schelen.
Het is haar probleem. Daar ga ik mij niet
mee bemoeien.” 

‘Blowende Danny’, een andere klasge-
noot, heeft bij de politie verklaard dat hij

samen met Charrity in het park een joint
rookte, toen hij een klein wapen, een lady-
killer in haar tas zag liggen. Een paar maan-
den later bij de rechter hangt Danny in zijn
baggy trousers onderuit. Zijn haar is plat van
het petje dat hij met tegenzin heeft afge-
daan. Met een Marokkaans accent (hij is Ne-
derlands) blaft hij naar de rechters en advo-
caten dat ze „normale vragen moeten stel-
len”. „Ik dacht dat het wapen nep was. Ik
heb niet gevraagd waar ze het voor nodig
had.” Vrienden lopen wel vaker met wa-
pens, al dan niet echt, te klooien. Dat is heel
normaal, vindt Danny. Ook over de doods-
bedreigingen op school doet hij laconiek.
„Het wordt gewoon te vaak gezegd dat ie-
mand dood moet, of dood wordt gemaakt.
Als Charrity dat heeft geroepen over Babak
kan ik dat echt niet meer onthouden.”

Die laconieke houding heeft Sidney’s ad-
vocaat Hester Seton verbaasd. „Als je de
processen verbaal van de verhoren door-
leest, lijkt het alsof het die jongeren alle-
maal niets kan schelen. Alsof het een groot
spel voor ze is.”

Een spel is het zeker niet, zegt docent
Bakker. „Het beeld bestaat dat onze leerlin-
gen gestoord of gevaarlijk zijn, maar dat is
niet zo. Dat ze een laconieke indruk uitstra-

len, heeft meer te maken met angst voor de
situatie in de rechtbank.” Wel gaan de jon-
geren hard met elkaar om. „Ze zitten elkaar
veel te dissen, kijken waar ze elkaar het
hardste kunnen raken. Ze kunnen zich
vaak moeilijk inleven in anderen. Dan zie je
dat kleine ruzies enorm lang doorzeuren of
escaleren.” De school grijpt snel in. „Als we
erachter komen dat leerlingen elkaar bij-
voorbeeld via MSN bedreigen, gaan we in
gesprek en proberen we het conflict op te
lossen, voordat het escaleert. In extremere
gevallen stimuleren we dat er aangifte
wordt gedaan.”

Wa p e n s
Op school komen ze waarschijnlijk niet met
wapens, zegt directeur Ton van den Brink.
„Maar zeker weten doen we dat niet. We
gaan niet alle leerlingen iedere keer fouille-
ren. We weten dat ze buiten school wel met
wapens bezig zijn, dat ze daar op k i ck e n . Al
zijn vuurwapens uitzonderlijk. We weten
ook van drugsgebruik, maar dat is geen re-
den om leerlingen te verwijderen. We pro-
beren bij leerlingen een gedragsverande-
ring te bewerkstelligen. Ze zijn er zeker
niet bij gebaat dat zij bij iedere fout van
school verwijderd worden.”

Van den Brink denkt dat de jongeren
over het algemeen goed begeleid worden.
„Ze worden zowel op school als daarbuiten
in de gaten gehouden. Tussen de verschil-
lende instanties is geregeld overleg. Wij we-
ten bijvoorbeeld meestal wel waar onze
leerlingen buiten schooltijd mee bezig
z ij n . ”

Bakker: „Charrity wordt nu neergezet als
een enorme heks, maar ze is voor 99 pro-
cent een allerliefste meid. Dat geldt ook
voor Babak, die heeft voor één procent een
probleem. Maar het is in die beide gevallen
die ene procent waardoor het helemaal mis
kan gaan. Dat is er misschien zo beangsti-
gend aan. Juist bij Charrity en Babak had-
den wij het idee dat ze, ondanks hun ver-
wijdering, wel goed terecht zouden ko-
men.”

De vader van Babak is boos om deze ver-
wijdering. Maar hij is vooral kwaad op de
politie. Drie weken voor ‘Zwarte Zaterdag’
was bekend dat Sidney met een wapen
rondliep en dat er problemen waren tussen
de jongeren. Er lagen zoveel aangiften van
bedreigingen over en weer, dat het niet an-
ders genoemd kan worden dan nalatigheid,
zegt Hossein Hadjipour in een schriftelijke
slachtofferverklaring aan de rechtbank. De

ouders kunnen er zelf niet bij zijn. Hun be-
drijf is failliet gegaan omdat ze met psychi-
sche problemen thuiszaten. Ze hebben het
huis moeten verkopen. Na een zelfmoord-
poging is de vader naar de VS geëmigreerd.
Zijn vrouw was hem al voorgegaan. Beiden
willen zo min mogelijk meer met Neder-
land te maken hebben. Dat geldt ook voor
de ouders van Charrity, die naar Duitsland
zijn geëmigreerd.

De dood van Babak heeft ook een diep
spoor getrokken in zijn vriendenkring. De
Nieuwlandgroep is uit elkaar gevallen. Een
deel is netjes aan het werk, of aan het leren
geslagen. Anderen zitten in de bak. Tom zit
momenteel een straf uit wegens brand-
stichting in een pizzeria in Nieuwland.

Op het graf van Babak, in het islamiti-
sche hoekje van begraafplaats Rusthof in
Leusden, staan altijd verse bloemen, een te-
ken dat de achterblijvers de herinnering
aan hem levend willen houden. Ook heb-
ben ze een stichting naar hem vernoemd,
die als doel heeft andere jongeren te helpen
die klem zitten door problemen op school,
met de politie, drugs en geweld. Jongeren
die net als Babak, Sidney en Charrity door
volwassenen over het hoofd worden ge-
zien.

Jongensruzie


