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De socialisatie van veel Turkse ouderen die nu in Nederland wonen, heeft plaatsgevonden 
in Turkije in een overwegend agrarische samenleving met een patrilineaire familie-
structuur. Binnen deze structuur waren alle taken en verantwoordelijkheden rond de 
zorg voor ouderen geregeld. Nadat in Nederland bij de Turkse gastarbeiders de gezins-
hereniging en de gemeenschapsvorming op gang was gekomen, hebben zij geprobeerd 
de patrilineaire familiestructuur ook in Nederland vorm te geven. Hun streven naar 
de grootfamilie, waarbij drie generaties onder één dak samenwonen, was daarvoor 
exemplarisch. Belangrijke motivatie daarbij was om de traditionele zorgopvattingen en 
-praktijken in Nederland te continueren. In hoeverre zijn zij daarin geslaagd?

In zijn analyses laat Yerden zien, dat door de gewijzigde sociaal-economische en sociaal-
culturele omstandigheden de ontwikkeling in de sociale netwerken van Turkse ouderen 
alsmede de traditionele familiale zorgverwachtingen en zorgpraktijken onder druk 
zijn komen te staan. Dit geldt te meer wanneer de zorgbehoefte van de Turkse ouderen 
toenemen. 

De traditionele zorgplicht van de kinderen voor hun oudere ouders is door dit alles 
weliswaar minder vanzelfsprekend geworden, niettemin moeten we constateren dat de 
informele zorg/mantelzorg bij Turkse families nog altijd heel groot is. Deze zorg wordt 
steeds meer gegeven vanuit directe emotionele betrokkenheid – getuige de groeiende 
rol van dochters in die zorg – en het principe van wederkerigheid: ouders hebben voor 
de kinderen gezorgd en nu zorgen kinderen voor hun ouders. Deze ontwikkelingen 
hebben duidelijke raakvlakken met de ontwikkelingen die zich binnen de Nederlandse 
verzorgingsstaat aan het voltrekken zijn. 

Dit boek is van belang voor een ieder, die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in 
de zorg voor ouderen in Nederland in het algemeen en het functioneren van etnische 
groeperingen in het bijzonder. 

İbrahim Yerden is cultureel antropoloog en deed veel onderzoek op het gebied 
van ouderen, mantelzorg, huiselijk geweld en opvoeding en onderwijs bij etnische 
groeperingen in Nederland. 



2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



3 
 

 

 

TRADITIES IN DE KNEL 
Zorgverwachtingen en zorgpraktijk  
bij Turkse ouderen en hun kinderen  

in Nederland 
 

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 
 
 
 

ter verkrijging van de graad van doctor 
aan de Universiteit van Amsterdam 
op gezag van de Rector Magnificus 

prof. dr. D.C. van den Boom 
ten overstaan van een door het college voor promoties 

ingestelde commissie, 
in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

op vrijdag 12 april 2013, te 13:00 uur 
 
 

door 
 
 
 

İbrahim Yerden 
 

geboren te Sorgun, Turkije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
Promotiecommissie 
 
Promotor:   Prof. dr. M.J.A. Penninx 
 
Co-promotor:   Prof. dr. C.P.M. Knipscheer 
 
Overige leden:   Dr. L. Brouwer 
 
   Prof. dr. M.I. Broese van Groenou 

 
   Prof. dr. J.D.M. van der Geest 

 
   Dr. A. de Regt 
    
   Prof. dr. E. Tonkens 
 

 
 

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen  
 
 
 



5 
 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

VOORWOORD.......................................................................................................................................... 9 

1 INLEIDING .................................................................................................................................... 12 

2 THEORETISCHE VERKENNING.............................................................................................. 16 

2.1 INLEIDING..................................................................................................................................... 16 
2.2 OUDER WORDEN VANUIT GERONTOLOGISCH PERSPECTIEF ........................................................... 16 

2.2.1 Biologie .............................................................................................................................. 17 
2.2.2 Psychologie ........................................................................................................................ 17 
2.2.3 Sociologie........................................................................................................................... 18 

2.3 OUDER WORDEN VANUIT ANTROPOLOGISCH PERSPECTIEF............................................................ 26 
2.3.1 Aspecten van ouderdom...................................................................................................... 27 
2.3.2 Integratie en etniciteit ........................................................................................................ 28 
2.3.3 Turkse ouderen in Nederland ............................................................................................. 31 

2.4 CONCLUSIE EN ONDERZOEKSVRAAG............................................................................................. 33 

3 METHODE VAN ONDERZOEK................................................................................................. 35 

3.1 INLEIDING..................................................................................................................................... 35 
3.1.1 Onderzoeksvragen .............................................................................................................. 36 
3.1.2 Omschrijving en afbakening van begrippen....................................................................... 36 

3.2 METHODE VAN ONDERZOEK ......................................................................................................... 37 
3.2.1 Aard van het onderzoek...................................................................................................... 37 
3.2.2 Onderzoekspopulatie .......................................................................................................... 37 
3.2.3 Veldwerk............................................................................................................................. 39 

4 MIGRATIEGESCHIEDENIS EN ALGEMENE KENMERKEN ONDERZOEKSGROEP 
 TURKSE OUDEREN..................................................................................................................... 45 

4.1 INLEIDING..................................................................................................................................... 45 
4.2 MIGRATIEGESCHIEDENIS .............................................................................................................. 45 

4.2.1 Gastarbeidersperiode 1960–1973 ...................................................................................... 45 
4.2.2 Tijdperk van gezinshereniging 1973–1980......................................................................... 48 
4.2.3 Gemeenschapsvorming 1980–1990.................................................................................... 49 
4.2.4 Ouderdom 1990–heden ...................................................................................................... 51 

4.3 ALGEMENE KENMERKEN TURKSE OUDEREN (ONDERZOEKSGROEP) .............................................. 51 
4.3.1 Leeftijd................................................................................................................................ 51 
4.3.2 Opleiding............................................................................................................................ 53 
4.3.3 Werk ................................................................................................................................... 54 
4.3.4 Inkomen .............................................................................................................................. 55 
4.3.5 Gezondheid......................................................................................................................... 55 
4.3.6 Woonsituatie....................................................................................................................... 61 
4.3.7 Bezigheden/activiteiten....................................................................................................... 65 
4.3.8 Pendelen tussen Turkije en Nederland ............................................................................... 67 

5 VERWANTSCHAPSRELATIES EN CULTUREEL-NORMATIEVE IDEAALBEELDEN 
 OVER ZORG.................................................................................................................................. 71 

5.1 ANTROPOLOGISCHE KIJK OP VERWANTSCHAPSRELATIES .............................................................. 71 
5.1.1 Verwantschap en verwantschapssystemen ......................................................................... 71 
5.1.2 Verwantschapsterminologie ............................................................................................... 72 

5.2 VERWANTSCHAPSSYSTEMEN IN TURKIJE ROND 1970 ................................................................... 73 



6 
 

5.2.1 Grootfamilie als ideaaltype.................................................................................................75 
5.2.2 Kerngezin als ideaaltype.....................................................................................................76 

5.3 ALLIANTIE DOOR HUWELIJK..........................................................................................................76 
5.3.1 Selectie huwelijkspartner ....................................................................................................77 
5.3.2 Huwelijken tussen verwanten of tussen niet-verwanten......................................................77 
5.3.3 Huwelijkse leeftijd...............................................................................................................80 

5.4 ROLVERDELING BINNEN GROOTFAMILIE ALS IDEAAL-TYPISCH VERWANTSCHAPSSYSTEEM ..........80 
5.5 VERWANTSCHAP EN SOCIALE NETWERKEN ...................................................................................83 

5.5.1 Ideaaltypische sociale netwerk: structuur en betekenis......................................................83 
5.5.2 Vormgeving sociale netwerk Turkse migranten in Nederland ............................................83 
5.5.3 Contacten met sociale netwerk in Turkije...........................................................................84 
5.5.4 Instandhoudingsmechanismen verwantschaps- en sociale netwerken ................................85 

5.6 SAMENLEVINGSVORMEN ONDERZOEKSGROEP VÓÓR MIGRATIE ....................................................86 
5.7 SAMENLEVINGSVORMEN ONDERZOEKSGROEP NA MIGRATIE.........................................................88 

5.7.1 Grootfamilies in Nederland ................................................................................................89 
5.7.2 Kerngezinnen in Nederland ................................................................................................90 

5.8 HUWELIJKSVORMING ONDERZOEKSGROEP....................................................................................92 
5.8.1 Selectie huwelijkspartner ....................................................................................................92 
5.8.2 Huwelijk tussen verwanten of niet-verwanten.....................................................................93 
5.8.3 Huwelijkse leeftijd eerste generatie mannen en vrouwen ...................................................96 

5.9 ZORGRELATIES EN TAAKVERDELING BINNEN VERWANTSCHAPSSYSTEEM .....................................97 
5.9.1 Bakım (zorg) en yardım (hulp) als ideaaltypische concepten .............................................97 
5.9.2 Toewijzing zorgtaken binnen familie ..................................................................................98 
5.9.3 Sociale netwerk als bron van yardım bij zorgafhankelijkheid ..........................................102 
5.9.4  Conclusie...............................................................................................................................102 

6 TURKSE OUDEREN EN HUN KINDEREN:  DRIE VERHALEN OVER ZORG...............104 

6.1 MURTAZA EN BINNAZ: GEEN ERVARING MET ZORGAFHANKELIJKHEID .......................................104 
6.2 CEVDET, EEN ZORGAFHANKELIJKE WEDUWNAAR .......................................................................111 
6.3 HACER, EEN BEDLEGERIGE VROUW, EN HAAR MAN MAHMUT.....................................................118 
6.4 CONCLUSIE .................................................................................................................................126 

7 VERWACHTINGEN OVER ZORG BINNEN TURKSE FAMILIES VÓÓR 
 ZORGAFHANKELIJKHEIDSFASE .........................................................................................127 

7.1 INLEIDING ...................................................................................................................................127 
7.2 ZORG OUDEREN (G1) VOOR EIGEN OUDERS (G0) ........................................................................128 
7.3 ZORGVERWACHTING OUDEREN (G1) VAN KINDEREN (G2) EN KLEINKINDEREN (G3) .................129 

7.3.1 Verwachtingen overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaalbeeld.............................129 
7.3.2  Next best-oplossingen binnen normatieve kader...............................................................138 
7.3.3 Onzekerheid over te verwachten zorg en verschuivingen in verwachtingen.....................140 
7.3.4 Verwachtingen van zorg door professionele instellingen .................................................144 
7.3.5 De oude dag: doorbrengen in Nederland of Turkije?.......................................................146 
7.3.6 Verwachtingen rond overlijden en begrafenis ..................................................................147 

7.4 WELKE ZORG WILLEN (KLEIN)KINDEREN (G2 EN G3) LEVEREN AAN (GROOT)OUDERS (G1)?.....149 
7.4.1 Zonen ................................................................................................................................149 
7.4.2 Dochters............................................................................................................................150 
7.4.3 Schoondochters.................................................................................................................151 
7.4.4 Schoonzoons .....................................................................................................................151 
7.4.5 Kleinkinderen....................................................................................................................153 
7.4.6 Verwachtingen van zorg door professionele zorginstellingen ..........................................153 

7.5 WELKE ZORG VERWACHTEN KINDEREN (G2) LATER VAN HUN EIGEN KINDEREN (G3)? ..............156 
7.5.1 Verwachtingen tweede generatie (G2) ten opzichte van hun kinderen (G3).....................156 
7.5.2 Verwachtingen tweede generatie (G2) van professionele zorginstellingen ......................158 



7 
 

7.6 CONCLUSIE ................................................................................................................................. 158 

8 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN BIJ ZORGAFHANKELIJKHEID .............................. 161 

8.1 INLEIDING................................................................................................................................... 161 
8.2 ZORGVERDELING BIJ ZORGAFHANKELIJKHEID VOLGENS OUDEREN (G1) .................................... 163 

8.2.1 Verdeling zorgtaken bij zorgafhankelijkheid man (G1) ................................................... 163 
8.2.2 Verdeling zorgtaken bij zorgafhankelijkheid vrouw (G1) ................................................ 171 

8.3 PROFESSIONELE ZORG BIJ ZORGAFHANKELIJKHEID:  PRAKTIJK EN VERWACHTING ..................... 179 
8.3.1 Zorgafhankelijke mannen (G1) en professionele zorg...................................................... 180 
8.3.3 Zorgafhankelijke vrouwen (G1) en professionele zorg..................................................... 180 

8.4 WOONSITUATIE OUDEREN (G1) EN CONTACT MET UITWONENDE KINDEREN (G2) ...................... 181 
8.4.1 Afstand tot woning kinderen (G2) .................................................................................... 182 
8.4.2 Contactfrequentie zorgafhankelijke ouderen (G1) en kinderen (G2) ............................... 183 

8.5 ZORGPRAKTIJK VOLGENS KINDEREN (G2) VAN ZORGAFHANKELIJKE OUDEREN (G1) ................. 185 
8.6 OUDEREN (G1) EN KINDEREN (G2): (ON)MOGELIJKHEID GESPREK OVER TAAKVERDELING........ 185 
8.7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE .................................................................................................. 187 

9 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN BIJ BEDLEGERIGHEID ............................................ 190 

9.1 INLEIDING................................................................................................................................... 190 
9.2 ZORGVERDELING BIJ BEDLEGERIGHEID VOLGENS OUDEREN (G1) EN KINDEREN (G2) ................ 190 

9.2.1 Zorgverdeling volgens bedlegerige ouderen en hun partner (G1) ................................... 191 
9.2.2 Zorgverdeling bij bedlegerigheid volgens kinderen (G2)................................................. 194 

9.3 ZORGPRAKTIJK VERSUS 'NORMATIEVE VERWACHTINGEN'  BIJ BEDLEGERIGHEID........................ 196 
9.3.1 Zorg volgens normatief ideaalbeeld ................................................................................. 196 
9.3.2 Afwijkingen van normatief-ideale zorg............................................................................. 198 

9.4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE .................................................................................................. 206 

10 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN: TUSSEN IDEAAL EN PRAKTIJK ........................... 208 

10.1 NORMATIEVE IDEAALBEELD VAN ZORG VOOR OUDEREN ....................................................... 209 
10.2 NEXT BEST-OPLOSSINGEN BINNEN NORMATIEVE KADER........................................................ 211 
10.3 ZORGPRAKTIJK IN EERSTE ZORGAFHANKELIJKHEIDSFASE...................................................... 212 
10.4 ZORGPRAKTIJK BIJ BEDLEGERIGHEID OUDEREN (G1)............................................................. 214 
10.5 CONCLUSIES .......................................................................................................................... 216 

11 TRADITIE, ZORGVERWACHTINGEN EN ZORGPRAKTIJK .......................................... 220 

11.1 SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK .................................................................................. 220 
11.1.1 Onderzoeksopzet en wijze van materiaalverzameling ................................................. 220 
11.1.2 Traditionele ideaalbeeld van zorg voor ouderen......................................................... 222 
11.1.3 Zorgverwachtingen en zorgpraktijk............................................................................. 225 

11.2 VERANDERINGEN IN VERWANTSCHAPSRELATIES EN ZORG VOOR OUDEREN........................... 229 
11.2.1 Migratie en reciprociteit in verwantschapsrelaties ..................................................... 229 
11.2.2 Migratie en familiezorg voor Turkse ouderen ............................................................. 231 
11.2.3 Naar nieuwe zorgnetwerken ........................................................................................ 233 

11.3 TURKSE OUDEREN IN EEN NIEUWE ZORGZAME NEDERLANDSE  SAMENLEVING ...................... 235 
11.3.1 Beleidsmatige en sociale categorisering van ouderen................................................. 235 
11.3.2 Ontwikkelingen binnen het familieverband en familiezorg.......................................... 236 
11.3.3 Op weg naar een nieuwe zorgzame samenleving ........................................................ 237 

BIJLAGE 1 WOONSITUATIE IN ZORGAFHANKELIJKHEIDSFASE OUDEREN (G1).. 239 

BIJLAGE 2  TURKSE BEGRİPPENLİJST ................................................................................. 242 

LITERATUURLIJST ............................................................................................................................ 248 

SAMENVATTING................................................................................................................................. 265 



8 
 

SUMMARY.............................................................................................................................................272 

 



9 
 

 

VOORWOORD 
 
Toen ik in 1994 werd aangetrokken als projectmedewerker voor het pilot-project 'Allochtone 
ouderen in Zaanstad' van het Noordhollands Participatie Instituut (NPI), werd ik in de gelegen-
heid gesteld om de kennis van mijn studie Culturele Antropologie en mijn als Turkse migrant 
opgebouwde levenservaring een praktische toepassing te geven. Deze praktijkervaring en de 
discussies met mijn collega's Hans van Koutrik en Peter de Boer hebben voor mij het onderwerp 
allochtone ouderen definitief op de kaart gezet. Het vormde de opmaat van mijn promotieonder-
zoek, waarvan een gedeelte in projectvorm binnen het NPI is uitgevoerd. Mijn erkentelijkheid 
hiervoor gaat uit naar Marien Verwoerd, die als directeur van het NPI dit mogelijk heeft ge-
maakt. Een woord van dank gaat bovendien uit naar Benaissa Hallic, die mij als projectassistent 
bij dit onderzoek terzijde heeft gestaan.  
 
Vanzelfsprekend zou dit onderzoek niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van de 
30 families (oudere ouders, kinderen en kleinkinderen). Voor hun openhartige gesprekken, 
gastvrijheid en het vertrouwen dat zij mij gegeven hebben, ben ik hen zeer erkentelijk. Dankzij 
de medewerking van de interviewsters Nesrin Unlu, Demet Akpinar, Yeter Akin, Zohre Izci 
hebben ook de vrouwen in deze families vrijuit kunnen spreken.  
 
Aylin Caliskan, Ans Gjertsen en Frank Houben zijn in verschillende fasen van het onderzoek 
en/of proefschrift behulpzaam geweest. 
 
Rinus Penninx, mijn promotor en Kees Knipscheer, mijn co-promotor, ben ik uiteraard veel 
dank verschuldigd. Het contact met Rinus Penninx gaat terug tot mijn studietijd aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij mij de eerste beginselen van sociale wetenschappe-
lijk onderzoek heeft bijgebracht. Zijn grote kennis van en bevlogenheid bij het migratieonder-
zoek leidden tot een hernieuwd contact. Om mijn onderzoek naar Turkse ouderen succesvol te 
laten verlopen, was ook sociaal-gerontologische kennis van belang. Desgevraagd was 
Kees Knipscheer bereid als co-promotor op te treden. Achteraf heb ik mij wel eens afgevraagd: 
waar zijn de heren aan begonnen? Jarenlange intensieve begeleiding met nooit verslappende 
inzet. Dankzij deze insprerende en leerzame gesprekken heb ik mijn proefschrift tot een goed 
einde weten te brengen.  
 
Mijn bijzondere dank gaat uit naar Mieke Witteveen die mij als redacteur gedurende mijn 
promotie-onderzoek en voltooiing van dit proefschrift als kritische lezer terzijde heeft gestaan. 
Hetzelfde geldt voor mijn collega Hans van Koutrik, die vanaf het begin tot het einde mijn vaste 
adviseur is geweest.  
 
Verder wil ik mijn zoon Melih bedanken voor zijn geduld gedurende de vele jaren dat hij als 
gevolg van mijn promotie minder aandacht en tijd van mij kreeg dan hij zou hebben gewild. 
 
Ik draag dit boek op aan mijn moeder en vader die de bron van mijn leven vormen en bovendien 
de grote inspiratiebron voor mijn onderzoek zijn geweest. 
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Amsterdam, april 2013 
İbrahim Yerden
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1 INLEIDING 
 
Zoals de kiem van elk proefschrift verborgen ligt in de allereerste schooldag, zo is de wijze 
waarop de ouderdomsfase van Turkse migranten in Nederland vorm krijgt, het vervolg op een 
lang geleden genomen besluit het ouderlijk huis te verlaten en te gaan werken in Europa. Zowel 
deze migranten als ikzelf hebben onze start gemaakt op het platteland van Turkije en pas tijdens 
(het begin van) onze volwassenheid kennisgemaakt met de Nederlandse samenleving. Na een 
lange reis door de tijd zijn wij uiteindelijk intensief met elkaar in gesprek geraakt. Wie zijn zij? 
Wat wil ik van hen weten? Hoe ben ik tot mijn onderzoek gekomen?  
 
1967 Het is een zonnige dag als Murtaza vertrekt. Al zijn plannen heeft hij uitgebreid bespro-
ken met zijn vrouw Binnaz en zijn familie. Hij zal een paar jaar hard werken in dat vreemde 
land en dan terugkeren. Met het geld dat hij tussentijds zal sturen, kan hij een huis bouwen en 
zijn kinderen een goede toekomst geven. Murtaza voelt zich sterk. Hij weet niets van de plek 
waar hij terecht zal komen, maar hij is gezond en jong, heeft al veel tegenslag overwonnen. Ook 
nu zal hij zich wel redden. 
1997 Murtaza en Binnaz zitten naast elkaar op de bank als ik binnenkom. Ze zijn net terug uit 
Turkije, waar ze zeven maanden per jaar wonen in hun zelfgebouwde huis op het oude erf in 
Murtaza's geboortedorp. Binnaz laat trots foto's zien van de uitgebreide moestuin die zij daar 
onderhoudt. Haar kleinkinderen kijken mee, zij zijn blij dat oma terug is in Nederland. Het was 
stil en leeg in huis, zonder opa en oma die grapjes maken. Ze vertellen oma in het Turks alle 
nieuwtjes uit de buurt. 
Murtaza en Binnaz hebben erin toegestemd met mij te praten over de vraag hoe het is om oud te 
worden in Nederland. Hoe gaat het met hun gezondheid, hebben ze zorg nodig? Wie helpt hen 
(straks) als ze niet meer zelf boodschappen kunnen doen? Stel dat ze bedlegerig worden, maken 
ze zich daarover zorgen? Vragen die rechtstreeks zijn verbonden met de onverwachte loop die 
hun leven heeft genomen. Een leven in Nederland in plaats van Turkije. Met verwachtingen die 
moesten worden bijgesteld. Of niet. Hoe hebben ze zich voorbereid op de ouderdom? Hoe 
veerkrachtig zijn ze? Wat verwachten ze van hun kinderen? En in hoeverre beantwoorden hun 
kinderen aan deze verwachtingen? Ook met hen zal ik later spreken. Ik ben heel benieuwd naar 
hun verhaal. 
 
1967 De zon schijnt. Ik zit naast mijn grootmoeder op de sofa, samen met mijn neefje. Oma 
geeft ons eten, daarna mogen we bij haar in bed slapen. Het is druk in de kamer. Mijn vader en 
moeder, ooms en tantes hebben de hele dag hard gewerkt. Nu drinken ze thee. Als mijn oma iets 
zegt, luistert iedereen. Af en toe staat iemand op en doet wat zij vraagt. Mijn oma is al oud. 
Oude mensen hoeven niet veel te doen, alleen te zeggen wat ze willen. En ze zorgen voor de 
kleine kinderen. 
1980 Staatsgreep in Turkije. Na een lange tocht kom ik aan in Amsterdam. Ik moet mijn 
toekomstverwachtingen bijstellen. Of niet? Op mijn twaalfde weet ik het zeker: ik word onder-
zoeker. Daarom ga ik – ver van de plek waar mijn oma, vader en moeder wonen – naar het 
lyceum en vervolgens naar de universiteit. Dan, tijdens mijn eerste studiejaar, wordt mijn lot 
bepaald door omstandigheden waarop ik zelf geen greep heb. Nederland blijkt het land waarin 
ik mijn toekomst moet opbouwen.  
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1995 Na mijn studie culturele antropologie word ik aangenomen als onderzoeker bij het 
Noordhollands Participatie Instituut (NPI) met als onderzoeksveld: de situatie van allochtone 
ouderen in het algemeen en Turkse ouderen in het bijzonder. In de beeldvorming over en 
aandacht vanuit de overheid voor Turkse Nederlanders vormen de ouderen een vergeten groep. 
Het zijn de mensen die in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw door bedrijven vanuit het 
platteland van Turkije naar Nederland werden gehaald en vooral werden beoordeeld op hun 
bijdrage aan het productieproces. Eerst zonder overheidsbemoeienis, later probeerde de over-
heid hierin een bemiddelende rol te spelen. Toen duidelijk werd dat zij zich definitief in Neder-
land vestigden en hun gezinnen lieten overkomen, versterkte dat de aandacht van overheid en 
politiek. De uitkomst: een Minderhedennota in 1983 met als centrale leidraad 'integratie met 
behoud van eigen identiteit'. De meningen over de vraag wat dat inhoudt, lopen sindsdien al 
dertig jaar sterk uiteen. Ik zie de aandacht voor 'behoud van c.q. respect voor eigen identiteit' 
steeds meer verschuiven naar 'integratie c.q. aanpassing'. De overheid heeft zijn handen vol aan 
de beeldvorming over Turkse nieuwkomers bij Nederlanders en besteedt nauwelijks aandacht 
aan de concrete leefomstandigheden van de eerste groep Turkse landgenoten. Een groep die 
inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
 
In Nederland word ik geïnformeerd over een breed scala aan onderwerpen en begrippen gerela-
teerd aan ouderen en zorg. Zoals: zelfzorg, mantelzorg, thuiszorg, professionele zorg, familie-
zorg, formele en informele zorg, ouderenzorg, aanleunwoningen, seniorenwoningen, verzor-
gingshuis, verpleeghuis, verzorgingsketens. Dankzij mijn studie culturele antropologie ken ik 
begrippen als extended family en kerngezin, patrilineaire verwantschapssystemen, enzovoorts. 
En kijk nogmaals terug naar mijn eigen jeugd in dat kleine dorpje middenin Anatolië. Met drie 
generaties in hetzelfde huis: mijn grootmoeder, ouders en broertjes en zusjes. Mijn vader heeft 
als oudste zoon al vroeg de rol van zijn jong overleden vader op zich genomen. De broers van 
mijn vader wonen met hun gezinnen op hetzelfde erf. Met elkaar vormen we een grote gemeen-
schap. Op het erf regelt mijn grootmoeder het huishouden: zij verdeelt het werk en is raadgeef-
ster van haar vier schoondochters. Daarnaast zorgt zij voor de opvoeding van de kleinkinderen. 
Toen mijn grootmoeder ouder werd, delegeerde zij steeds meer taken naar zonen en schoon-
dochters, maar hield tot op hoge leeftijd de regie. Door de overige dorpelingen werd zij regel-
matig geraadpleegd en om advies gevraagd in allerlei lastige kwesties. Ook toen zij zorgafhan-
kelijk en bedlegerig werd. Mijn moeder verzorgde haar. De andere familieleden hielpen daarbij. 
Dit was een vanzelfsprekend gebeuren waarover niet werd gesproken. Als ik er nu op terugkijk, 
besef ik dat de verzorging van mijn grootmoeder ook in het teken stond van onze familie-eer. 
Als zij niet goed zou zijn verzorgd, dan zou er in het dorp zeker over ons zijn geroddeld. 
 
Aanvankelijk start ik bij het NPI met activiteiten gericht op het overbruggen van de kloof tussen 
allochtone ouderen en zorginstellingen. Mijn taak is eigenlijk om 'de instellingen naar de 
allochtonen te brengen'. Discussiebijeenkomsten met allochtone ouderen over hun zorgverwach-
tingen en de rol van de instellingen hierin, het afleggen van bezoeken samen met allochtone 
ouderen aan zorginstellingen volgen. Hoe goed de instellingen ook hun best doen: voor de 
meeste allochtone ouderen blijft de familiezorg vooropstaan en instellingszorg een oplossing 
'voor als het niet anders kan'. Het wordt mij duidelijk dat de traditionele ideaalbeelden over 
verzorging tijdens de ouderdom voor deze allochtone ouderen nog steeds het uitgangspunt 
vormen bij het nadenken over hun eigen toekomstige zorgafhankelijkheid. Uit de gesprekken 
komt naar voren dat dit ook voor de kinderen geldt, maar dat deze wel vraagtekens zetten bij de 
haalbaarheid hiervan.  
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1997 Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Ik wil onderzoeken hoe de zorgidealen van de Turkse 
ouderen in de praktijk van alledag worden vormgegeven. In eerste instantie leidt dit tot een 
onderzoek bij vijftien Turkse families1 aan de hand van de volgende vragen: wat zijn de opvat-
tingen en verwachtingen van Turkse ouderen in Nederland ten aanzien van traditionele verzor-
ging en hoe zien de kinderen de zorg voor hun ouders? Wat zijn de verschillen en overeenkom-
sten tussen opvattingen en verwachtingen van de verschillende generaties Turkse migranten in 
Nederland? Hoe verloopt de zorg en in welke mate veranderen de rolverdeling en machtsver-
houdingen onder de momenteel in Nederland verblijvende ouderen en hun kinderen?  
2000 De verzamelde gegevens van het zo juist genoemde onderzoek bevatten weinig materi-
aal over zorgafhankelijke en bedlegerige ouderen en de voor hen gerealiseerde zorgpraktijk. 
Daarom besluit ik mijn onderzoek uit te breiden naar nog eens vijftien families, waarbij ik 
vooral heb gezocht naar families met (licht) zorgafhankelijke en bedlegerige Turkse ouderen. 
Het totaal van beide onderzoeken vormt de basis van het onderhavige proefschrift. 
 
2003–2012 Door de uitbreiding tot dertig families ben ik beter in staat de betekenis te duiden 
van veranderingen die zich voordoen in de onderzochte families. Veranderingen in verwant-
schapspatronen, zorgopvattingen en zorgverwachtingen bij Turkse oudere ouders en bij hun 
kinderen, alsmede in de gerealiseerde zorgpraktijken. Ik concentreer mijn beschrijving van 
zorgopvattingen, verwachtingen en zorgpraktijken rond de drie verschillende fasen van zorgaf-
hankelijkheid van de Turkse ouderen: zorgonafhankelijk, licht zorgafhankelijk en bedlegerig. 
Uiteraard plaats ik deze beschrijving tegen de achtergrond van hun migratiegeschiedenis, 
verwantschapsrelaties en cultureel-normatieve ideaalbeelden over zorg.  
 
Perspectief 
In het voorgaande is een korte schets gegeven van de wordingsgeschiedenis van mijn proef-
schrift en de verwevenheid met mijn eigen levensloop. Centraal daarin staat de ontwikkeling 
van de familiezorg. Op het Turkse platteland was deze ingebed in de patrilineaire extendend 

family met zijn verwantschapspatronen. In Nederland leefden de Turkse gastarbeiders na de 
gezinshereniging aanvankelijk in kerngezinnen. Vanaf het begin is er een streven geweest om 
deze kerngezinnen 'om te bouwen' naar grootfamilies. Belangrijk hierbij was het streven om 
traditionele familiezorg ook in Nederland te realiseren. In mijn onderzoek ben ik nagegaan wat 
de gevolgen zijn geweest van de veranderende sociaal-economische context op zorgidealen, 
zorgverwachtingen en zorgpraktijken van de Turkse ouderen, hun kinderen en hun kleinkinde-
ren. Een en ander heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van toenemende zorgbehoeften bij 
de Turkse ouderen. Binnen het maatschappelijke debat over de zorg in Nederland waarin de 
familiezorg/mantelzorg het centrale thema is, kan lering getrokken worden van de ervaringen 
die deze Turkse families hebben doorgemaakt.  
 
Opbouw van het onderzoeksverslag  

Voor mijn onderzoek heb ik gebruikgemaakt van kennis en gereedschappen uit twee weten-
schapsgebieden. Hoofdstuk 2 vormt de weerslag van mijn theoretische verkenning binnen de 
sociale gerontologie en de culturele antropologie. Aan het eind van dit hoofdstuk formuleer ik 
mijn centrale onderzoeksvraag. In hoofdstuk 3 zet ik mijn methode van onderzoek uiteen. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de migratiegeschiedenis van de eerste generatie Turkse migranten in 
Nederland en bevat de algemene kenmerken van de ouderen uit mijn onderzoeksgroep. In 

                                                      
1 I. Yerden. Zorgen over zorg: traditie, verwantschapsrelaties, migratie en verzorging van Turkse 

ouderen in Nederland. Amsterdam, 2000. 
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hoofdstuk 5 beschrijf ik de verwantschapssystemen in Turkije rond 1970 alsmede de samenle-
vingsvormen bij de ouderen uit de onderzoeksgroep vóór en na hun migratie naar Nederland. 
Ook sta ik stil bij de rolverdeling in het ideaaltypische verwantschapssysteem, de huwelijks-
vorming en de zorgrelaties en taakverdeling rond zorg bij ouderdom die horen bij dit verwant-
schapssysteem. In hoofdstuk 6 laat ik u kennismaken met drie families: één waarbij de ouders 
nog geen zorg nodig hebben; een tweede waarbij sprake is van beginnende zorgafhankelijkheid; 
tot slot een familie waarbij één van de ouders inmiddels vrijwel bedlegerig is.  
De hoofdstukken 7, 8 en 9 bevatten de uitwerking van mijn onderzoeksresultaten, gerangschikt 
naar de drie fasen van zorgafhankelijkheid. Elk van deze hoofdstukken vormt niet alleen de 
weerslag van mijn gesprekken met de oudere ouders, maar ook de zienswijzen van de bij het 
onderzoek betrokken kinderen en kleinkinderen.  
In hoofdstuk 10 breng ik de onderzoeksresultaten uit de drie voorafgaande hoofdstukken samen 
en vergelijk ik de normatieve ideaalbeelden, zorgopvattingen en zorgverwachtingen, alsmede de 
zorgpraktijken bij de drie categorieën families. Hoofdstuk 11 bevat de conclusies van mijn 
onderzoek en een theoretische uitdieping aan de hand van een aantal thema's. 
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2 THEORETISCHE VERKENNING 
 

2.1 Inleiding 
 
Mijn theoretische verkenning bestrijkt twee wetenschappelijke domeinen: de sociale gerontolo-
gie en de culturele antropologie. De sociale gerontologie bestudeert de processen van het ouder 
worden. Zij houdt zich bezig met de eigen opvattingen van ouderen over ouder worden en 
afhankelijkheid en met hun verwachtingen inzake hulp en zorg. Deze discipline betrekt daarbij 
ook de opvattingen over zorg van relevante personen rondom ouderen. De sociale gerontologie 
is vooral gebaseerd op de studie van ouderen in westerse samenlevingen. 
In de culturele antropologie vindt men definities van ouderdom evenals onderzoek naar de 
status van ouderen en het verband tussen gender en ouder worden. Zij houdt zich intensief bezig 
met verwantschapsrelaties. Ook bestudeert zij integratie en etniciteit in het algemeen en Turken 
in Nederland in het bijzonder. De culturele antropologie biedt een nuttige invalshoek voor de 
analyse van verwantschapsrelaties tussen generaties en rolverdelingen in zorgsystemen, en hoe 
deze veranderen onder invloed van migratie. In de culturele antropologie is vooralsnog echter 
weinig aandacht besteed aan het ouder worden van migranten binnen een westerse samenleving. 
Ik heb in de antropologische literatuur een paar uitspraken gevonden over zorgverwachtingen en 
zorgpraktijk van Turkse ouderen in Nederland.  
 
In mijn onderzoeksanalyse zal ik begrippen en theorieën vanuit de gerontologie en culturele 
antropologie op een systematische manier combineren en daarmee een bijdrage leveren aan 
beide wetenschappelijke domeinen.  
De literatuurverkenning leidt aan het eind van het hoofdstuk tot het formuleren van de algemene 
onderzoeksvraag.  
 

2.2 Ouder worden vanuit gerontologisch perspectief 
 
Het begrip gerontologie staat voor de nog jonge wetenschap van het ouder worden, die zich 
sinds de Tweede Wereldoorlog met name in de westerse wereld sterk heeft ontwikkeld, en die 
zowel de biologische als de sociale aspecten van ouder worden bestudeert. De sociale geronto-
logie kent twee belangrijke wetenschappelijke benaderingen. De sociogerontologie, waarin de 
ouder wordende mens als sociaal wezen centraal staat, bestudeert zaken als demografische 
ontwikkeling, maatschappelijke rollen, sociale netwerken en beeldvorming van ouderen. De 
psychogerontologie richt zich op de beleving van ouderen van cognitieve en emotionele veran-
deringen als gevolg van het ouder worden.  
 
In demografisch opzicht is er in de laatste honderd jaar in de Nederlandse samenleving veel 
veranderd. Ouderen leven gemiddeld langer, terwijl er minder kinderen worden geboren. Dit 
zorgt voor een topzware bevolkingsstructuur. In 1990 was bijna 13 procent van de Nederlandse 
bevolking ouder dan 65 jaar. In 2040 zal dat bijna 25 procent zijn. Deze demografische ontwik-
keling geldt ook voor allochtonen. Tussen 1990 en 1995 groeide het aantal oudere allochtonen 
(50+) van ruim 77.000 naar meer dan 121.000. Deze groei zal de komende jaren versterkt 
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doorzetten. In 1999 woonden er ruim 20.000 Turken in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar in 
Nederland (CBS 1999). In 2010 is het aantal 50+ toegenomen tot ruim 49.000 (CBS). Volgens 
prognoses van het CBS (2010) zullen deze aantallen in 2050 meer dan verdubbeld zijn.  
Een aantal maatschappelijke veranderingen heeft sinds de jaren zestig tot sterke verschuivingen 
geleid in familiestructuren en daardoor in de demografische opbouw van de Nederlandse 
samenleving. De verandering in opvattingen over de rol van de vrouw en een vergrote accepta-
tie van scheiding, de erkenning van ongehuwde samenlevingsvormen en homoseksualiteit 
hebben traditionele familiestructuren veranderd. Ook heeft de invoering van de verzorgingsstaat 
de verwachtingspatronen van familieleden ten opzichte van elkaar doen verschuiven.  
Historisch gezien zijn familiestructuren in Nederland dynamisch en verscheiden. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen kerngezinnen (een huishouden bestaand uit één echtpaar met of 
zonder kleine kinderen) en grootfamilies (meerdere volwassen generaties in één huishouden). 
De idee heeft lang bestaan dat vóór de industrialisatie mensen samenwoonden in grootfamilies 
(extended families). Deze mythe, gebaseerd op een nostalgisch beeld van het verleden, stelt dat 
het industrialisatieproces de grootste factor was in de verandering van gezinsstructuren. Uit 
onderzoeken komt echter steeds meer naar voren dat er in de Europese geschiedenis steeds een 
verscheidenheid aan gezinsvormen heeft bestaan (Knipscheer 1980; Knipscheer et al. 1995).  

2.2.1 Biologie 
De levensverwachting is in geïndustrialiseerde samenlevingen in snel tempo toegenomen door 
betere hygiëne, voeding en gezondheidszorg. Doordat ouderen een hogere leeftijd bereiken, 
spelen aan ouderdom gerelateerde ziekten en gebreken een grotere rol.  
Oostelaar en Wolfswinkel (1998:35) maken een onderscheid tussen primaire en secundaire 
biologische veroudering. De primaire veroudering wordt bepaald door wat iemand genetisch 
heeft meegekregen en voorspelt voor een groot deel de verwachte levensduur. De secundaire 
veroudering is gebaseerd op specifieke persoonlijke ervaringen gedurende de levensloop, in de 
vorm van ziekten, letsel, lichamelijke activiteiten en gewoontes. Secundaire veroudering leidt 
bij lager opgeleiden en allochtonen tot een significant lagere levensduur van 6 à 7 jaar (CBS 
2012).  

2.2.2 Psychologie 
Lichamelijke veranderingen moeten psychisch en emotioneel worden verwerkt. Dat proces kan 
iemands levenslust sterk beïnvloeden (Oostelaar en Wolfswinkel 1998:35). Ook zijn gedurende 
het leven van ouderen veel normen en waarden over de familie, seksualiteit en werkethiek 
veranderd. Voor sommige ouderen is dit moeilijk te verkroppen. Veel ouderen zien de normen 
en waarden uit hun tijd als superieur aan de huidige.  
Psychologische verouderingstheorieën hebben zowel betrekking op de individueel-functionele 
aspecten als op de belevingsaspecten van het ouder worden. Een aantal theorieën is opgesteld 
om het omgaan met de veranderingen van het ouder worden in een kader te plaatsen. 
Zo richt de personality-theorie zich op aspecten van de persoonlijkheid, zoals interesse, motiva-
tie en bewustzijn. Persoonlijkheidskenmerken worden gebruikt om te onderzoeken waarom 
sommige mensen zich makkelijker dan anderen kunnen aanpassen aan de veranderingen die 
ouder worden met zich meebrengt.  
De continuity-theorie stelt dat aanpassingen die een persoon doormaakt op jongvolwassen en 
middelbare leeftijd, illustratief zijn voor het ervaren van het proces van ouder worden. De 
persoonlijkheid die aan het begin van het volwassen leven is gevormd, zet zich voort zonder al 
te grote veranderingen. Hoe men omgaat met het ouder worden, kan worden verklaard uit de 
levensloop, aldus deze theorie. 
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De 'lot in eigen hand'-theorie ten slotte is in de jaren negentig veel onderzocht. Kernvraag in 
deze theorie is of een persoon veranderingen toedicht aan 'het lot', geluk en/of kans, of deze ziet 
als gevolg van eigen handelen. Eerstgenoemde 'locus of control' (beheersingsoriëntatie) noemt 
men extern, de tweede intern. Het perspectief van waaruit men 'controle over zaken' ervaart, 
blijkt een vrij vaststaand persoonlijkheidskenmerk. Toch kan dit perspectief zich wijzigen 
afhankelijk van de situatie. Ouderen hebben een hogere levensbevrediging als ze het gevoel 
hebben zelf zaken onder controle te hebben. Door ouderen meer zelfbeschikking te geven, 
neemt de levensbevrediging toe. Te veel ondersteuning kan juist het gevoel van controle 
ondermijnen. 
Genoemde theorieën bieden drie verschillende invalshoeken bij onderzoek naar de wijze van 
omgaan met de veranderingen van het ouder worden en het welzijn van ouderen. In dit onder-
zoek zal vooral de 'lot in eigen hand'-theorie worden besproken, en wel in termen van zelfbe-
schikking, autonomie, zelfredzaamheid en (on)afhankelijkheid. 

2.2.3 Sociologie 
Ouderen delen met elkaar dat zij een bovengemiddelde leeftijd hebben. De sociologie spreekt in 
een dergelijk geval van een sociale categorie. Een sociale categorie is een verzameling mensen 
waartussen noch speciale interactie, noch specifieke solidariteit bestaat, doch die op grond van 
een gemeenschappelijk kenmerk, eigenschap of kwaliteit is af te grenzen van andere mensen 
(Oostelaar en Wolfswinkel 1998:40–41). 
In westerse samenlevingen wordt ouder worden vooral geassocieerd met het toenemen van 
problemen op sociaal gebied. Volgens Brown (1990) worden economische, sociale en psycho-
logische gevolgen van het ouder worden pas sinds de jaren dertig van de vorige eeuw benoemd. 
Vóór de industrialisatie werd ouder worden vooral gezien als een fysiek probleem. De opkomst 
van de verzorgingsstaat heeft van ouderdom een sociaal probleem gemaakt.  
 
Ouder worden wordt door sociologen aan de hand van gangbare sociologische theorieën bestu-
deerd. Het structureel-functionalisme is één van de dominante theorieën. Binnen deze theorie 
worden samenlevingen als systemen en subsystemen van sociale regels en rollen gezien. 
Mensen worden gesocialiseerd door zich normen en rollen eigen te maken en sociale posities 
vorm te geven. Een rol is een set van gedragsregels, die verbonden zijn met een specifieke 
sociale positie. In de studie van het ouder worden zijn vooral de transitie van de ene naar de 
andere rol en de gevolgen daarvan op de sociale netwerken belangrijke thema's. 
Sociale interactie van die rollen binnen netwerken kan worden verklaard als een ruilproces. 
Volgens de exchange-theorie is het sociale leven een opeenvolging van ruilhandelingen, die 
macht en prestige doen toe- of afnemen. Macht komt dus voort uit een ongelijkheid in sociale 
ruilhandelingen. Deze sociale ruil omvat meer dan economische transacties. Het gaat gepaard 
met psychologische behoeftebevrediging. 
De exchange-theorie kent vier basisveronderstellingen: 1) individuen en groepen handelen met 
het oog op opbrengstmaximalisering en kostenminimalisering; 2) het individu gebruikt ervarin-
gen uit het verleden voor het voorspellen van uitkomsten van vergelijkbare ruil in de toekomst; 
3) een individu handhaaft interactie zolang deze meer opbrengt dan kost; 4) een individu wordt 
afhankelijk van een ander individu door ongelijkheid in ruilhandelingen, waardoor verschil in 
machtspositie ontstaat. Deze 'exchange'-theorie is dus een nuttig instrument voor een beter 
begrip van ruilstrategieën, macht en wederkerigheid in sociale relaties. Het voordeel van de 
exchange-theorie is dat hij zowel op interindividueel als op samenlevingsniveau kan worden 
toegepast. 
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Wederkerigheid, altruïsme en ruilstrategieën van ouderen 

De kenmerken van ruilhandelingen zijn bepalend voor de morele rechten en plichten wat betreft 
wederkerigheid. Ouderen gebruiken culturele regels en normen om het principe van weder-
kerigheid tot de basis van ruilstrategieën binnen hun persoonlijke netwerk te maken (Wentowski 
1981). Culturele regels en normen verwijzen naar een stelsel van gedeelde voorschriften voor 
gedrag (Spradley 1972).  
 
Wederkerigheid en altruïsme zijn twee termen die in principe behoren tot totaal verschillende 
wereldbeelden. In een individualistisch wereldbeeld, waar alle sociale interactie wordt gezien 
als ruilhandeling, is er de noodzaak om een term als altruïsme uit te vinden om te kunnen 
verklaren, dat bepaalde individuen iets doen voor anderen, terwijl ze er nooit iets voor terug-
krijgen. Daarentegen is in een wereldbeeld waarin allerlei soorten ruilen niet gelijkwaardig zijn, 
maar zijn ingebed in een systeem van normen en waarden, geen plaats voor altruïsme. 
De westerse sociologie bezigt in het algemeen een sterk individualistisch perspectief, waarbij samenle-
vingen primair worden gezien als geschakelde eenheden van individuen. Daardoor ontstaat een paradig-
matische vertekening. Mogelijkerwijs is er voor een deel ook wel een verschil in werkelijkheid, die 
groepsverschijnselen in bepaalde culturen relatief meer of sterker laat zien. Deze discussie binnen de 
westerse sociale antropologie laat zien, dat als het wereldbeeld van een groep anders in elkaar zit, de 
bestudering ervan andere resultaten zal opleveren en dat bepaalde terminologieën dan niet meer passen. 
 

Sociale ruilhandelingen waarbij wederkerig evenveel aan elkaar wordt gegeven in een bepaalde 
tijd, worden gebalanceerde wederkerigheidsrelaties genoemd (Sahlins 1965). Wentowski (1981) 
onderscheidt twee typen ruilstrategieën die gebaseerd zijn op gebalanceerde wederkerigheid: de 
onmiddellijke en uitgestelde ruilstrategieën.  
De onmiddellijke (immediate) ruilstrategie komt voornamelijk voor bij mensen die hun ver-
plichtingen zo veel mogelijk willen minimaliseren. Ruilen die worden gedaan, zijn doelgericht 
en vaak strikt gebalanceerd. De goederen zijn vaak onpersoonlijk van aard. Een onmiddellijke 
ruil kan ook dienen als signaal naar de ander dat sociale afstand gewenst is.  
De uitgestelde (deferred) ruilstrategie wordt gebruikt om vertrouwen uit te drukken en verplich-
tingen te bekrachtigen. Giften worden gedaan zonder een bepaaldheid van tijd of betaling. De 
goederen zijn vaak van persoonlijke aard en niet uit te drukken in geld. De manier waarop wordt 
gegeven en ontvangen, nodigt uit tot onderlinge verbondenheid. De uitgestelde ruilstrategie is 
met name behulpzaam bij het aangaan van relaties met niet-familieleden. Door iets te geven 
wordt de ander uitgenodigd tot verplichtingen en verbondenheid. Tegelijkertijd betekent het 
ontvangen van een gift dat de uitnodiging tot verbondenheid wordt geaccepteerd.  
 
Gegeneraliseerde wederkerigheid ontstaat wanneer niet wordt verwacht dat de terugbetaling van 
goederen in dezelfde omvang zal geschieden (Sahlins 1965). Men gaat ervan uit dat relaties op 
de lange duur in evenwicht zullen zijn, doordat in het ene geval meer betaald en in een ander 
geval meer ontvangen wordt. Deze wederkerigheid komt vooral voor bij verwantschapsrelaties. 
Ouderen maken gebruik van gegeneraliseerde wederkerigheid door het geven van grote giften 
die niet onmiddellijk hoeven te worden terugverdiend; bijvoorbeeld door te helpen bij het 
opzetten van een winkel, het kopen van een huis of betalen van een studie. Niet-verwanten 
kunnen ook profiteren van gegeneraliseerde wederkerigheid. De giften zijn dan echter vaak niet 
van een hoge waarde. Een zieke buur of vriend wordt bijvoorbeeld tijdens zijn ziekte geholpen 
met het huishouden, in de verwachting dat een beroep op hem of haar kan worden gedaan voor 
soortgelijke hulp.  
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Voor een deel hangt de kwaliteit van ondersteuning, hulp en zorg op hoge leeftijd dus af van de 
kwaliteit van relaties die gedurende de levensloop zijn opgebouwd door vormen van sociale 
ruil. Deze vormen van ruil gaan gepaard met complexe relaties van afhankelijkheid versus 
onafhankelijkheid. 

Onafhankelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid 

Ouder worden gaat op den duur samen met verminderde zelfredzaamheid en een toenemende 
afhankelijkheid. Afhankelijkheid is echter een relatief begrip. Het concept 'samenleving' is 
gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid op basis van een systeem van regels en conventies die 
gedrag reguleren en bijdragen van anderen op waarde schatten. Hoe complexer de samenleving, 
des te meer afhankelijkheid. Munnichs (1989) heeft de strikte dichotomie tussen afhankelijkheid 
en onafhankelijkheid gehekeld. Hij verwijt beleidsmakers de concepten te gebruiken als elkaars 
tegengestelden. Wanneer een maatregel onafhankelijkheid tot resultaat heeft, wordt dit geaccep-
teerd. Als dat niet zo is, dan is afhankelijkheid de bron van het kwaad en moet de maatregel 
worden veranderd.  
 
Afhankelijkheid zal in mijn onderzoek vanuit een drietal gezichtspunten worden besproken. 
Ik besteed aandacht aan zelfredzaamheid en afhankelijk worden. Wat betekent afhankelijk 
worden in de specifieke context van het ouder worden? Ook kijk ik hoe het individu omgaat met 
toenemende afhankelijkheid. De een heeft de neiging zich te laten verzorgen, terwijl de ander zo 
lang mogelijk voor zichzelf wil blijven zorgen. Maar vooral bestudeer ik afhankelijkheid in de 
context van de familie en de zorgfilosofie. Iedere cultuur en iedere familie daarbinnen heeft haar 
eigen zorgfilosofie, waarbinnen onderlinge verhoudingen tussen ouders, kinderen en kleinkinde-
ren vorm krijgen. Het accent ligt vooral op de primaire verwantschapsrelaties. Daarbij let ik op 
de verschillen tussen ouder worden in een land met een uitgebreid netwerk van formele zorg-
voorzieningen en een land waar deze voorzieningen nagenoeg ontbreken, zoals in Turkije. De 
dynamiek waarbinnen de zorg aan Turkse ouderen in Nederland vorm krijgt, wordt op deze 
manier helder.  

Netwerken rond ouderen 

De relaties die ontstaan door verschillende soorten ruilprocessen, zijn ingebed in sociale net-
werken. Voor het bestuderen van de zorg voor ouderen zijn die netwerken van belang, omdat 
daarbinnen de zorg voor ouderen tot stand komt. Aard en omvang van sociale netwerken rond 
ouderen kunnen dus een indicator van de zorgverwachting en de zorgpraktijk zijn. 
Iedereen maakt in principe deel uit van een (verwantschaps)netwerk waarbinnen wederkerige 
diensten worden uitgewisseld. Tijdens het proces van ouder en afhankelijk worden ontstaat er 
behoefte aan een netwerk van verzorgenden, waarbij voornamelijk familie en verwanten van 
belang zijn (Niehof 1996:8,9). 
Ouderen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van hun netwerk. Erikson (1976) verstaat 
onder iemands sociaal netwerk de groep mensen met wie iemand voor langere tijd duurzame 
banden heeft onderhouden voor de vervulling van noodzakelijke levensbehoeften. Het sociale 
netwerk is dus per definitie onmisbaar voor de vervulling van essentiële levensbehoeften. 
Wenger (1984) onderscheidt zes soorten netwerken op basis van de mate waarin een oudere 
zich beweegt op het continuüm van volledig op de familie georiënteerd tot afstandelijk ten 
opzichte van familie en gemeenschap. Allereerst is er het family oriented netwerk. Een oudere 
woont dicht bij zijn familie en andere bindingen zijn niet belangrijk. Vervolgens is er het fully 

integrated netwerk. In dit type heeft de oudere naast een sterk familienetwerk in de buurt, een 
eigen netwerk van vrienden en buren. Het derde type is het community integrated netwerk. De 
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familie woont in de buurt, maar maakt geen actief deel uit van het sociale netwerk. In een vierde 
type woont de familie verder verwijderd, maar is wel betrokken. De oudere heeft echter meer 
sociale relaties in de gemeenschap. Een vijfde type dat Wenger onderscheidt, heet het attenua-

ted netwerk. Verwanten wonen niet in de buurt, maar bieden wel ondersteuning. De relaties met 
de gemeenschap zijn echter beperkt. Ten slotte is er het detached netwerk. Ouderen in een 
dergelijk netwerk hebben noch familiebindingen noch gemeenschapsbindingen. Deze ouderen 
zijn vaak afhankelijk van de diensten van instellingen.  
 
Sociale netwerken zijn constant onderhevig aan veranderingen. Doorgaans worden netwerken 
kleiner bij het ouder worden. Ze worden onvermijdelijk zwakker door het overlijden van de 
partner, familie en vrienden. Ook de afname van mobiliteit van ouderen verzwakt hun sociale 
netwerken. De kans op eenzaamheid en een geringere zelfredzaamheid neemt toe. 
De mogelijkheden van het netwerk worden dus op den duur minder, terwijl de behoefte aan 
ondersteuning toeneemt.  
Uit het bovenstaande blijkt dat binnen sociale netwerken van ouderen de familie vaak de kern 
vormt. Om de rol van familie in die netwerken beter te begrijpen, worden hieronder rolverhou-
dingen en machtsprocessen binnen de familie besproken. 

Rolverhoudingen binnen families 

In de 'westerse' sociaal-gerontologische literatuur wordt veel aandacht besteed aan familiever-
houdingen en rolverhoudingen binnen de familie. Burgess (1960) ziet familie als een eenheid 
van interacterende persoonlijkheden. De familie is een proces en niet een gegeven structuur. 
Het gedrag van een lid van de familie moet worden begrepen vanuit de relatie die het heeft met 
andere familieleden.  
Volgens Popenoe (1988) heeft er in de westerse wereld sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 
een geleidelijke verandering in de traditionele structuur en functies van het gezin plaatsgevon-
den. De kernfuncties van het gezin zijn veranderd van een sociale institutie gebaseerd op wet en 
gewoonte naar een sociale organisatie gebaseerd op emotionele relaties en partnerschap. Dit zou 
tot negatieve gevolgen kunnen leiden voor twee van haar belangrijke functies, te weten: kinder-
verzorging en het voorzien in emotionele behoeften van gezinsleden.  
 

Bengston (2001) nuanceert deze visie door het belang van intergenerationele relaties te bena-
drukken. Hij voorspelt dat in de 21ste eeuw relaties tussen de generaties om verschillende 
redenen belangrijker zullen worden. Demografische veranderingen in de leeftijdssamenstelling 
als gevolg van de vergrijzing leiden tot het meer samen kunnen zijn van generaties. Ouderen als 
(groot)ouders spelen een rol bij het vervullen van familiefuncties. Bengston gebruikt het begrip 
intergenerationele solidariteit om de dimensies van interactie, cohesie en steun in de ouder-
kindrelatie te beschrijven. Hij maakt onderscheid tussen zes dimensies van intergenerationele 
solidariteit: 
1. Affectieve solidariteit refereert naar sentimenten en waarderingen die een familielid heeft 

ten aanzien van zijn familieleden. 
2. Associatieve solidariteit verwijst naar het type en de frequentie van contacten tussen leden 

van een familie bestaande uit meerdere generaties. 
3. Solidariteit gebaseerd op consensus omvat de door de verschillende generaties gedeelde 

waarden. 
4. Functionele solidariteit bestrijkt het geven en ontvangen van hulp tussen de verschillende 

generaties. 
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5. Normatieve solidariteit verwijst naar verwachtingen ten aanzien van filiale en ouderlijke 
verplichtingen als wel naar normen binnen de familie. 

6. Structurele solidariteit omvat de structuur van mogelijkheden voor crossgenerationele 
interacties die geografische nabijheid tussen familieleden weerspiegelt. 

 
Families kunnen worden begrepen als een systeem van persoonlijke relaties, maar ook als een 
systeem van elkaar aanvullende rechten en plichten. De banden tussen familieleden zijn deels 
affectief-emotioneel en deels institutioneel van aard (Knipscheer 1990). Rollen en de ontwikke-
ling van rollen kunnen we het beste benaderen vanuit het levensloopperspectief. In deze benade-
ring komt de dynamiek in de relaties tussen familieleden tot zijn recht. Er wordt niet alleen 
gekeken naar het concrete 'zorgen voor', maar vooral ook naar het 'zich zorgen maken over (de 
verzorging van)' de ouders. Het begrip filial maturity verwijst naar het rijpingsproces of groei-
proces dat kinderen doormaken als ze het feit dat hun ouders afhankelijk van hen worden, leren 
accepteren.  
Het belang dat ouders en kinderen in hun wederzijdse relatie hebben, is gebonden aan ieders 
ontwikkelingsfase. Bengston en Kuypers (1971) hebben dit aangeduid als de developmental 

stake-theorie. De relatie tussen oudere ouders en hun volwassen kinderen wordt beheerst door 
uiteenlopende belangen. Voor de ouders groeit in de ouderdomsfase het belang van een goede 
relatie met de kinderen.  
Wanneer de zelfredzaamheid van ouderen achteruitgaat, is het in eerste instantie gebruikelijk 
dat de familie voorziet in de benodigde zorg. In West-Europa is vrijwel altijd de partner de eerst 
aangewezene. Als er geen partner is, dan neemt één van de kinderen deze taak over.  
 
Voor nadere toespitsing op het zorggedrag sluit ik aan bij het roltheoretisch model van Knip-
scheer (1998:144). In dit model wordt het gedrag van volwassen kinderen en hun ouders bezien 
vanuit een familiedynamische context. Enerzijds bestaan er tussen families variaties in norma-
tieve regels en hechtheid van relaties tussen generaties. Anderzijds is de relatie tussen ouders en 
kinderen dynamisch. Het model onderscheidt drie clusters van variabelen: het normatieve, het 
motivationele en het praktische.  
1. Het eerste cluster betreft het normatieve en onderzoekt de vraag 'wat er gedaan dient te 

worden'. Daartoe dienen de rolverwachtingen van ouderen en het rolbegrip van hun kinde-
ren te worden onderzocht. Beide bepalen voor een belangrijk deel de manier waarop de ver-
zorger zijn rol vervult. Dit cluster omvat de variabelen 'waargenomen normatieve rolver-
wachtingen' (vanuit het perspectief van de zorgvrager en soms andere familieleden) ten op-
zichte van de zorgverlener en 'normatieve rolconcepten' (de manier waarop de zorgverlener 
invult hoe de zorg eruit dient te zien). 

2. Het tweede cluster onderzoekt de motivatie van de hulpverlener: wat is men bereid te doen? 
Hiertoe zijn vijf variabelen te onderscheiden. Normatieve rolconcepten, de eerste variabele, 
hebben naast hun normatieve functie ook een motiverende functie. Iemands perceptie van 
een rol bepaalt de motivatie om zich in te zetten. De sancties die de zorgbenodigde ter  
beschikking heeft om zorg af te dwingen volgens zijn normatieve verwachting en de sanc-
ties die de zorgverlener heeft om zorg op zijn manier te geven, vormen de tweede en derde 
variabele. De vierde variabele betreft de expliciete legitimatie van waargenomen rolver-
wachtingen, vaak in overeenstemming met andere familieleden. Legitimatie motiveert de 
zorgverlener de rolverwachtingen daadwerkelijk waar te maken. Identificatie is de laatste 
variabele. Wanneer een zorgverlener zich in positieve zin identificeert met de zorgvrager, 
dan is deze eerder bereid zorg te verlenen dan wanneer de identificatie negatief is.  
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3. In het derde cluster wordt de vraag onderzocht wat een zorgverlener kan doen. In dit cluster 
ligt het accent op de praktische mogelijkheden zorg te verlenen. Dit is afhankelijk van de 
persoonlijke en externe middelen. Met persoonlijke middelen wordt bedoeld of de zorgver-
lener in staat is, lichamelijk en financieel, aan de rolverwachtingen te voldoen. Met externe 
middelen worden de faciliteiten in de woning bedoeld, zoals een lift, maar ook de financiële 
(on)afhankelijkheid door een publieke pensioenregeling.  

 
Tot nu toe bestaat de neiging om onderzoek naar intergenerationele relaties te structureren 
volgens statische theoretische kaders van solidariteit en conflict. Daardoor blijft echter de 
dynamiek van de ouder-kindrelatie verborgen (Luscher et al. 2003). Conflict en solidariteit in 
ouder-kindrelaties zijn geen tegenover elkaar staande uitgangspunten. Zij duiden op ambivalen-
tie, zowel in de samenleving als in het individu. 
Ambivalentie is een relatief nieuw begrip in de sociologische literatuur over de ouder-kind-
relatie. Een goede werkdefinitie dient daarom in de meer algemene literatuur te worden gezocht.  
Binnen de sociologische literatuur richt ambivalentie zich vooral op onverenigbare normatieve 
verwachtingen, gedrag, overtuigingen en houdingen (Merton 1968). Sociale rollen worden niet 
gezien als dominante attributies, maar in een context van een dynamische organisatie van 
normen die elkaar tegenspreken en zo voor ambivalentie zorgen.  
In de psychologische literatuur heeft Freud vanuit een psychoanalytisch standpunt de ambiva-
lentie in ouder-kindrelaties beschreven. Ambivalentie wordt gezien als het gelijktijdig vóórko-
men van gevoelens van liefde en haat voor een individu. In Eriksons model (Erikson 1980) van 
psychosociale ontwikkeling is ambivalentie de basis voor ontwikkeling. Conflicten tussen 
tegenstrijdige neigingen leiden tot een volgende ontwikkelingsfase. Deze conflicten worden 
uitgevochten in de relatie met de ouders. 
De door Luscher et al. (2003) geformuleerde werkdefinitie voor het theoretiseren van ouder-
kindrelaties neemt zowel de sociologische als het psychologische discours over ambivalentie in 
ogenschouw. Volgens hen geeft intergenerationele ambivalentie een plaats aan onverenigbare 
tegenstellingen in de relaties tussen ouders en nakomelingen. Dit concept herbergt zowel 
tegenstellingen op het niveau van de sociale structuur – zoals die zich manifesteren in institutio-
nele middelen en in eisen als statussen, rollen en normen – als tegenstellingen op subjectief 
niveau, beschreven als cognities, emoties en motivaties.  
Op basis van deze definitie poneren Luscher et al. (2003) drie stellingen wat betreft intergenera-
tionele relaties: 
1. Ambivalentie tussen volledige afhankelijkheid en autonomie is een fundamenteel 

onderdeel van intergenerationele relaties. 
2. Conflicterende normen binnen intergenerationele relaties zorgen voor ambivalentie. 
3. Solidariteit kan conflict genereren in intergenerationele relaties tijdens de volwassen-

heid. 
 
De hoofdelementen uit deze stellingen, afhankelijkheid/onafhankelijkheid, conflicterende 
normen en intergenerationele solidariteit zullen in dit onderzoek van belang blijken, omdat in de 
dynamiek tussen deze elementen discrepanties tussen de zorgverwachting en de zorgpraktijk 
voor ouderen ontstaat. 
 
Ten slotte is ook de band tussen grootouders en kleinkinderen belangrijk. Het is een biologische 
en een historische verbinding en in potentie is de relatie wederkerig. In het grootouderlijke huis 
kun je je familieverhaal vinden en ook een deel van je persoonlijke geschiedenis. Grootouders 
kunnen voor kleinkinderen de eerste kennismaking zijn met de continuïteit tussen de generaties 
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en met relativering van normen en waarden. De grootouders zijn vaak ook de eerste rolmodellen 
voor oudere mensen (Oostelaar en Wolfswinkel 1998:69). 

Machtsprocessen binnen families 

Elias (1987) ziet macht als een onontkoombaar element van alle menselijke interactiestructuren. 
Aangezien mensen altijd van elkaar afhankelijk zijn, is er altijd sprake van macht. Maar omdat 
de interactiestructuren veranderlijk zijn, zijn ook de machtsverhoudingen dynamisch. Volgens 
Elias dient men dan ook niet langer te spreken in termen van een tegenstelling tussen machtigen 
en machtelozen, want ook de minder machtigen hebben middelen om het machtsproces te 
beïnvloeden. Omdat de ontwikkeling van de interactiestructuur ongepland verloopt, hebben ook 
degenen met veel macht relatief weinig greep op het verloop van het machtsproces.  
 
Om de machtsprocessen tussen volwassenen en hun ouders te bestuderen, heeft Karen Pyke 
(1999) gebruikgemaakt van het onderscheid tussen individualistische en collectivistische 
families. Families die geloven dat individuen op zichzelf moeten vertrouwen en minimale 
verwachtingen moeten hebben van de familie voor het verzorgen van ouderen, worden gety-
peerd als individualistische families. Families die hechte familiebanden, sterke verplichtingen 
ten opzichte van de familieleden en een hoge mate van afhankelijkheid benadrukken, worden 
collectivistische families genoemd.  
In haar studie maakt zij bovendien onderscheid tussen openlijke en verborgen macht. Indicato-
ren van openlijke macht zijn: het winnen van conflicten en het nemen van beslissingen. Indica-
toren van verborgen macht zijn: de onwil om op te komen voor de eigen wensen en belangen, 
met als doel conflicten te vermijden; zich inhouden bij het bekritiseren of advies geven; voor-
rang geven aan de belangen van de anderen ten koste van eigen belangen, en zich onthouden 
van het laten zien van ontevredenheid. Individuen die wel conflicten aangaan en meer geneigd 
zijn voor hun belangen op te komen, worden gezien als machtiger in hun familienetwerk.  
Uit Pykes onderzoek blijkt, dat individualistische ouderen meer macht hebben dan ouderen in 
collectivistische families. Ouderen in collectivistische families ontvingen meer ondersteuning 
en betrokkenheid van hun volwassen kinderen dan ouderen in individualistische families. Maar 
eerstgenoemden moesten daarvoor wel meer macht en autonomie afstaan. Individualistische 
ouderen hadden weliswaar meer macht, maar dit ging ten koste van ondersteuning door hun 
kinderen. 
Zowel in individualistische als in collectivistische families waarin zorg werd gegeven, waren 
ouderlijke gehoorzaamheid en instemming met de verleende zorg noodzakelijk voor het vermij-
den van conflicten. Indien de ouders naar het oordeel van de kinderen niet voldoende instem-
den, werden de kinderen kwaad, toonden ressentiment en verminderden vaak de contacten en 
ondersteuning in de zorg. Individualistische kinderen waren echter sneller geneigd om de hulp 
te stoppen dan collectivistische kinderen.  
Hulpaanbod en betrokkenheid van kinderen met hun ouders hoeft dus niet te leiden tot een 
harmonische kind-ouderrelatie. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het te veel bieden van hulp aan 
ouderen het welzijn van ouderen kan schaden, met name bij individualistische families  
(Silverstein, Chen en Heller 1996).  
 
Ouderen kunnen ervoor kiezen beroep te doen op niet-verwanten, die betaald worden voor hun 
hulp. Hiermee kan de onafhankelijkheid en autonomie ten opzichte van de kinderen worden 
gewaarborgd. Aan de ene kant kan de ouder onafhankelijkheid wensen en hiermee het aanbod 
van hulp door hun kinderen afwijzen. Tegelijkertijd geeft de ouder daarmee het signaal aan 
kinderen dat ze te weinig aandacht aan hun ouders schenken. Er zijn echter geen aanwijzingen 
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dat individualistische ouderen beter in staat waren hulp te kopen of huren dan collectivistische 
ouderen.  
 
De machtsverhoudingen binnen families worden tevens beïnvloed door de verschillende bete-
kenissen die ouderen en hun kinderen toekennen aan zorg en zorgverlening. Conflicterende 
betekenissen over hulp en zorg tussen ouders en kinderen kunnen verklaren waarom sommige 
ouderen vinden dat ze te weinig zorg van hun kinderen ontvangen, hoewel tegelijkertijd de 
kinderen melden dat ze voldoende hulp aanbieden. Ouderen zijn meer geneigd om zorg te zien 
als uiting van hun emotionele verbondenheid dan als een zorgtaak. Kinderen zijn meer geneigd 
om zorgtaken als zwaar te ervaren dan hun ouders doen. In Pykes onderzoek vermeldden de 
kinderen dat ze meer zorgtaken deden dan de ouders te kennen gaven. Een verklaring hiervoor 
is het bestaan van communicatieproblemen. Een kind kan bijvoorbeeld opmerkingen van ouders 
opvatten als verzoeken om hulp, hoewel de ouder dat niet zo bedoelt. Als het kind dan zorg 
biedt, wordt dit door ouderen geïnterpreteerd als vrijwillige hulp uit gevoelens van verbonden-
heid. Ouderen die denken dat hun kinderen zorg bieden op basis van hun emotionele verbinte-
nis, zullen hen vaak niet met respect en dankbaarheid bejegenen, omdat zij deze zorg verwach-
ten. Op basis van de feitelijke communicatie en hun subjectieve interpretatie daarvan kunnen 
ouderen en kinderen hun beslissingen legitimeren, zoals hulp weigeren of contacten met de 
ouders verminderen. 
In de literatuur wordt gesteld dat normen inzake ouderlijke liefde en wederzijdse verplichtingen 
in hoge mate de status van ouderen bepalen (Pyke 1999). Volgens Pyke spelen ruilhandelingen 
een doorslaggevende rol in de relaties tussen ouders en kinderen. Respect en affectie tonen voor 
de ander kan worden gebruikt als ruilmiddel om de balans te handhaven.  

Welzijn van ouderen 

Informele netwerken en de rol van de familie daarin worden in de literatuur gezien als belang-
rijke voorspellers van welzijn en autonomie van ouderen. Netwerken kunnen ouderen prakti-
sche, emotionele en sociale ondersteuning bieden. In de literatuur tref ik hierover twee theorieën 
aan.  
De activity-theorie verwoordt het dominante perspectief in westerse samenlevingen. Volgens 
deze theorie is sociale activiteit de essentie van het leven voor iedereen, ongeacht leeftijd. 
Actieve mensen zijn beter in staat zich op mentaal, fysiek en sociaal gebied aan veranderende 
situaties aan te passen. Wanneer iemand zich gedwongen ziet een activiteit op te geven, is het 
voor zijn of haar welzijn van belang daarvoor zo snel mogelijk een nieuwe activiteit in de plaats 
te vinden. Er zijn studies die stellen dat het onnodig is om hetzelfde niveau van activiteit te 
behouden om welzijn te ervaren (Steinkamp en Kelly 1987). 
De disengagement-theorie gaat uit van een wederzijds proces van terugtrekking tussen het 
individu en de samenleving naarmate de leeftijd vordert. Sociale banden worden langzaamaan 
losgelaten. Het idee dat de dood nadert en het gevoel dat het zelfvertrouwen afneemt, markeren 
het begin van het disengagement-proces (Cumming en Henry 1961). De theorie is onderhevig 
aan veel kritiek. Sommigen vinden het een etnocentrische theorie, gebaseerd op de industriële 
samenleving. Anderen vinden dat de theorie een ontmoedigingsbeleid propageert voor adequate 
interventie op het moment dat ouderen zich terugtrekken. Weer anderen vinden het een theorie 
die slechts toepasbaar is op ouderen van tachtig, negentig jaar.  
Tegelijkertijd reageren netwerken ook op het ouder worden van hun leden. Ouderen kunnen 
worden uitgesloten omdat ze niet meer kunnen produceren. Deze discriminerende praktijk 
wordt ageism genoemd. Ageism staat voor de aversie tegen en vooroordelen over ouderen en de 
manifestatie van deze emoties in de vorm van leeftijdsdiscriminatie. 
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Op het niveau van het individu is het welzijn van ouderen vanaf het ontstaan van de gerontolo-
gie een veel bestudeerd thema. Vooral het meten van welzijn en het vaststellen van factoren die 
welzijn bevorderen, kregen aandacht. Subjectief welzijn betekent: zich goed voelen, vanuit de 
eigen subjectieve waarneming. Psychisch welzijn is een brede term die verschillende betekenis-
sen heeft. George (1981) onderscheidt drie concepten: een goede moraal, geluk en levensvol-
doening.  
Ten slotte signaleert Niehof (1996:9) dat het welzijn van ouderen afhangt van de zorg die ze 
nodig hebben en de mate waarin en de manier waarop aan deze behoefte wordt voldaan. Hij 
onderscheidt daarmee de mogelijke kloof tussen zorgbehoefte en zorgpraktijk en benadrukt de 
effecten van dat verschil op het welzijn van ouderen. 

Ouderenzorg 

In het proces van ouder worden gaat men geleidelijk over van een autonome naar een afhanke-
lijke situatie. De zorg die nodig is, verandert – als het goed is – geleidelijk mee. In dat proces 
zijn verschillende fasen te onderscheiden. De eerste fase is het 'bezorgd zijn'. In deze fase wordt 
de behoefte aan hulp geconstateerd. De tweede fase is het 'zorgen voor'. De behoefte aan zorg 
wordt geïnventariseerd en oplossingen worden gezocht. In de derde fase wordt invulling 
gegeven aan de zorgbehoefte, het 'verzorgen'. De laatste fase, het 'zorg ontvangen', beziet de 
vraag of de zorg aan de behoefte voldoet (Tronto, in: Niehof 1996:12). 
De invulling van het begrip 'zorg' en de vraag van wie iemand zorg verwacht, worden beide 
door de cultuur bepaald. In de Nederlandse samenleving wordt een onderscheid tussen professi-
onele (formele), mantelzorg (informele) en zelfzorg gemaakt. Professionele zorg duidt op zorg 
die wordt verleend door deskundigen tegen betaling. Zelfzorg is de reactie van een individu op 
de eigen zorgbehoefte of die van de echtgeno(o)t(e). Mantelzorg is zorg die wordt gegeven op 
basis van emotionele banden, aan een persoon die in een ander huis leeft. De zorg aan een 
persoon binnenshuis valt onder 'zelfzorg' (Niehof 1996:13,14). 
 
Sociale gerontologie onderzoekt een gezamenlijk kenmerk van de onderzoeksgroep, het ouder 
worden. Vanwege het westerse karakter van deze discipline is echter ook een bespreking van de 
antropologische literatuur nodig om een helder beeld te krijgen van het proces van ouder 
worden in een andere cultuur en de toepassing daarvan in een migratiesituatie. 
 

2.3 Ouder worden vanuit antropologisch perspectief  
 
Voor het bestuderen van Turkse ouderen in Nederland biedt de culturele antropologie twee 
verrijkende perspectieven, te weten een niet-westerse kijk op de sociale gerontologie en een 
instrumentarium voor het bestuderen van de migratieachtergrond van de onderzoeksgroep. Eerst 
zal ik ouderdom vanuit antropologisch perspectief bespreken. Daarbij kijk ik in het bijzonder 
naar de status van ouderdom en genderverschillen rond ouderdom. De bijdrage van de culturele 
antropologie aan de bestudering van verwantschapsrelaties bewaar ik voor een afzonderlijke en 
uitgebreide bespreking in hoofdstuk 5 (pag. 71 e.v.).  
Daarna sta ik stil bij de begrippen integratie en etnisering zoals gehanteerd in de culturele 
antropologie. Deze spits ik vervolgens toe op Turken als etnische groep in Nederland. Ten slotte 
bespreek ik eerder antropologisch onderzoek naar Turkse ouderen in Nederland. 
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2.3.1 Aspecten van ouderdom 
Antropologen hebben de waarden en normen voor de omgang met ouderen op vele plekken ter 
wereld bestudeerd. Waardesystemen verschillen van plek tot plek en beïnvloeden ieder aspect 
van de cultuur, zo ook de verwachtingen naar en van ouderen. Verwachtingen beïnvloeden het 
zelfbeeld van ouderen. Cultuur is een soort elastisch filter dat voortdurend verandert  
(Fry 1984). 
Sommige samenlevingen definiëren ouderdom in formele termen, zoals in Nederland, waar de 
leeftijd van 65 jaar (op dit moment) de overgang markeert naar een rustiger leven. Andere 
samenlevingen hanteren een functionele definitie van leeftijd. Iemand is oud als hij/zij niet meer 
in staat is bepaalde fysieke handelingen uit te oefenen.  
In Turkije lijkt de definitie van ouderdom te liggen in een combinatie van beide definities. Het 
formele aspect speelt een rol wanneer de oudste zoon trouwt en met zijn vrouw (de gelin, 
schoondochter) bij zijn ouders intrekt. De moeder krijgt op dat moment hulp van de gelin. Er is 
vanaf dat moment een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen de schoonmoeder en de gelin. 
Turkse ouderen in Nederland spiegelen zich aan dit traditionele beeld van ouder worden. 
Daarnaast bestaat er een functionele definitie van ouder worden, die maakt dat ouderen tot op 
hoge leeftijd, totdat zij daartoe fysiek niet meer in staat zijn, meewerken op het land en, in het 
geval van vrouwen, in de huishouding. 

Status van ouderen 

De status van ouderen verschilt sterk per samenleving en per sociale groep. Vergelijkende 
studies zien controle van informatie als belangrijkste factor in de positie van ouderen in een 
samenleving. De status is hoog in ongeletterde samenlevingen, omdat ouderen hier een belang-
rijke rol vervullen bij het overdragen van kennis (Cowgill and Holmes 1972). 
Cowgill en Holmes (1972) hebben een theorie ontwikkeld voor het onderzoeken van ouder 
worden vanuit een crosscultureel perspectief. De theorie heeft twee uitgangspunten:  
1. De status van ouderen in een samenleving is proportioneel groter naargelang de samenle-

ving minder geïndustrialiseerd is. 
2. De status van ouderen neemt proportioneel af met de snelheid van sociale verandering.  
Niet-geïndustrialiseerde samenlevingen benadrukken traditie en rituelen. De ouderen weten het 
meest over deze gebruiken. Daardoor is vooral in orale samenlevingen de status van ouderen 
hoog. Ouderen fungeren als historici, genealogen, instructeurs, docenten en vaak ook als dokter. 
De status van ouderen is hoger in samenlevingen waar ouderen deze functies tot op hoge leeftijd 
blijven uitoefenen. In de meeste agrarische samenlevingen blijven ouderen hun economische rol 
vervullen zolang zij daartoe fysiek in staat zijn. 
In samenlevingen waar de grootfamilie een gebruikelijke samenlevingsvorm is, zijn ouderen 
ingebed in het familienetwerk en genieten daarin hoge status.  
In een geïndustrialiseerde samenleving waarin de kernfamilie de meest voorkomende samenle-
vingsvorm is, hebben ouderen een minder centrale rol. Dit soort samenleving benadrukt indivi-
duele prestaties en onafhankelijkheid. Omdat ouderen minder aan die criteria kunnen voldoen, 
genieten zij minder status. Ouderen worden in het arbeidsproces aan de zijlijn geparkeerd en 
worden in geval van afhankelijkheid vaak verzorgd door professionele verzorgers. 
Cowgill en Holmes (1972) formuleren de hypothese dat door modernisering de relatieve status 
van ouderen vermindert, waardoor hun vertrouwen (en positie) in het eigen sociale systeem 
wordt ondermijnd. Palmore en Manton (1974) daarentegen stellen dat, wanneer een samenle-
ving voorbij de eerste golf van modernisatie is, de relatieve status van de oudere weer toeneemt.  
Op basis van historisch en antropologisch onderzoek kan dus worden gesteld, dat ouderen een 
lage status hebben bij nomadenstammen, een hoge status in gevestigde agrarische gemeen-
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schappen, een lage status in samenlevingen die het proces van industrialisatie doormaken. In de 
postindustriële fase ligt de nadruk minder op werk en meer op vrije tijd en ontspanning. Hier-
door zullen oudere burgers meerdere rollen vervullen buiten hun werk, die zij na het pensioen 
kunnen voortzetten en waarmee zij een relatief hoge status kunnen behouden.  
Deze "moderniseringstheorie" is moeilijk te generaliseren. Ouder worden wordt in iedere 
cultuur op een andere manier bekeken. Gilleard en Gurkan (1987) hebben een studie in Turkije 
uitgevoerd naar de status van oudere mannen om zo de moderniseringstheorie te toetsen. In 
minder geürbaniseerde, minder geïndustrialiseerde gebieden stonden oudere mannen vaker aan 
het hoofd van de familie. Ook namen ze nog volop deel aan het arbeidsproces. 

Gender en ouder worden 

De modernisering van de samenleving heeft op vrouwen vaak een andere impact dan op man-
nen. Het lijkt er ook op dat vrouwen minder moeite hebben met ouder worden dan mannen. Een 
plausibele verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat vrouwen minder dan mannen worden 
geconfronteerd met dramatische, moeilijke overgangen. In veel samenlevingen brengen zij een 
groot deel van hun leven in en om het huis door. Daarnaast zijn de taken die van mannen 
worden verwacht, moeilijker tot op hoge leeftijd uit te oefenen. Vrouwen hebben door hun 
huiselijke leven vaak een betere band met hun kinderen en kleinkinderen, iets waaraan mannen 
vaak niet toekomen. In mijn onderzoek heb ik daarom extra aandacht besteed aan de relatie 
moeder-kinderen en vader-kinderen, en daarnaast aan de eventuele impact van de Nederlandse 
samenleving op de seksespecifieke taakverdeling tussen oudere mannen (G1) en vrouwen (G2).  
 
Aan de andere kant, zo wordt geargumenteerd, is er helemaal niet zo veel continuïteit in het 
leven van vrouwen (Campbell 1964). In veel samenlevingen verlaat de jonge bruid haar eigen 
familie om bij de ouders van haar echtgenoot voor het huishouden te zorgen. Zij vervult in 
eerste instantie de rol van dienstmeid en wordt gedomineerd door haar schoonmoeder. Wanneer 
zij zelf kinderen krijgt, gaat ze steeds meer haar eigen huishouden voeren en vervult ze, als zij 
zonen heeft, na verloop van tijd zelf de rol van schoonmoeder. Vanuit dit perspectief wordt 
gesteld dat vrouwen zich beter kunnen aanpassen dan mannen, omdat ze al heel jong geleerd 
hebben om te gaan met verandering.  
Vrouwen worden in mediterrane landen met name vóór hun huwelijk gecontroleerd in doen en 
laten. Hun seksualiteit moet worden beschermd om het prestige en het eigendom van de familie 
te beschermen. Maagdelijkheid is het hoogste goed. Wanneer een vrouw na haar menopauze 
niet meer vruchtbaar is, kan zij als moeder en schoonmoeder de jonge vrouwen en de familie 
'besturen'. In hoeverre dit ook van toepassing is op Turkse (oudere) vrouwen binnen de Neder-
landse samenleving, zal in mijn onderzoek aan de orde komen.  

2.3.2 Integratie en etniciteit 
In een migratiesituatie kunnen opvattingen uit niet-geïndustrialiseerde en (post)industriële 
samenlevingen met elkaar in contact of zelfs in botsing komen. Vanuit het antropologisch 
perspectief zijn er twee contrasterende noties over culturele integratie. Aan de ene kant zullen 
mensen die vanuit de ene culturele context in een andere terechtkomen, zich op den duur 
aanpassen aan die nieuwe context. Aan de andere kant geeft juist het komen vanuit een andere 
situatie en terechtkomen als minderheid in een dominante andere samenleving, aanleiding tot 
tegenreacties. De tegenreactie wordt vaak geformuleerd in termen van groepsdefiniëring en 
etnisering. In mijn onderzoek ben ik vooral uitgegaan van deze laatste benadering.  
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Turken als etnische groep in Nederland 

Turkse ouderen definiëren zichzelf als leden van eenzelfde groep. Ze hanteren een bepaalde set 
aan normen, waarden en behoeften die afwijken van Nederlandse opvattingen. Voor Turkse 
ouderen is hun afkomst en culturele achtergrond in de Nederlandse migratiesituatie van extra 
belang. Vaak hebben zij hun tradities versterkt, zijn behoudend geworden en halen hieruit 
continuïteit in een veranderende situatie. Om inzicht te krijgen in de processen van identiteits-
vorming van minderheidsgroepen, zal ik kort enkele theorieën over etniciteit, etnisering, 
cultuurconflict en cultuurverandering uiteenzetten. 
 
Er wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen etniciteit en cultuur. Etniciteit legt 
nadruk op het bewustzijn van de eigen groep en het verschil met andere groepen. Etniciteit 
wordt dus gecreëerd in relatie tot andere groepen. Vermeulen (1984:12,13) maakt onderscheid 
tussen een ascriptieve en situationele benadering van etniciteit. De ascriptieve benadering legt 
nadruk op uiterlijke culturele kenmerken, terwijl de situationele benadering een etnische groep 
definieert op basis van een gevoel van verbondenheid en verschil met buitenstaanders. Deze 
tweede benadering is bruikbaarder, omdat deze meer ruimte biedt voor verandering en diversi-
teit binnen groepen en meer oog heeft voor de maatschappelijke context. 
Vermeulen (1984:13) definieert cultuur als collectief bewustzijn, systeem van betekenissen en 
de gemeenschappelijke wereld van ervaringen, waarden en kennis van een bepaalde sociale 
eenheid. Hoewel cultuur als traditie continuïteit suggereert, is cultuur dynamisch en continu aan 
verandering onderhevig. Culturele zekerheden, normen en waarden worden voortdurend aan de 
feitelijke situatie en de ervaring van mensen afgestemd en zo nodig geherformuleerd. Het 
handelen van mensen resulteert nooit uitsluitend in de reproductie van bestaande werkelijk-
heidsbeelden, interpretatiekaders en gedragsregels, maar ook altijd in de productie van nieuwe 
(Tennekes 1990:69,70). 

Identiteitsvorming 

De feitelijke omgang en de gebruikte codes van mensen binnen een culturele groep kunnen door 
buitenstaanders worden waargenomen. Dit is de culturele identiteit. In de praktijk wordt cultu-
rele identiteit vaak verward met etnische identiteit, wat duidt op het subjectieve gevoel van 
eigenheid van een (etnische) groep (Vermeulen 1984:13). Het begrip etnische identiteit duidt 
niet op objectieve verschillen tussen culturen, maar verwijst naar groepsgebondenheid en de 
perceptie die de groep van zichzelf heeft. Etnische identiteit wordt gevormd in relatie tot andere 
etnische groepen (Vermeulen 1982:7). 
Identiteitsvorming kan worden opgevat als een proces van nooit voltooide maatschappelijke 
groepsvorming, waarin de wij/zij-grenzen voortdurend worden afgebakend, bestreden en 
verlegd. Dit proces is een combinatie van identificatie en zelfontwerp: elke individu spreekt 
vanuit een bepaalde plaats, geschiedenis, ervaringen en cultuur (vergelijk Hall 1991:176–200). 
Elk individu heeft meerdere identiteiten, waarvan het belang per situatie verschilt (Cohen 
1985:12). Etnische identiteit is één daarvan. Het onderscheidt zich van andere sociale vormen 
van identiteit vooral door een sterke gerichtheid op het verleden als inspiratiebron voor de 
toekomst (Vermeulen 1982:7). 
 
De grens van een etnische groep, tussen in-group en out-group, wordt gemarkeerd met culturele 
gegevens. De grens en de eigen identiteit worden gevormd door het contact met buitenstaanders, 
door overeenkomsten binnen de groep en het verschil met anderen te benadrukken. Zo wordt 
aan de grens de eigen identiteit duidelijk. De grenzen van een etnische groep zijn niet duidelijk 
zichtbaar, maar wordt door de leden als zeer belangrijk ervaren. Bij het gevoel van bedreiging 
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van de eigen identiteit speelt het belang ervan op en worden de grenzen duidelijker (Cohen 
1985:12). 
Een etnische groep is geen homogeen geheel, hoewel het zich naar buiten wel als zodanig 
profileert. Het is echter van belang aandacht te hebben voor de diversiteit binnen een etnische 
groep, die bestaat uit individuen met elk een eigen geschiedenis en persoonlijkheid (Blakemore 
en Boneham 1994:2). Zo zijn er binnen de Turkse gemeenschap in Nederland verschillen tussen 
ouderen en jongeren. De ouderen houden vast aan hun tradities, terwijl de jongere generatie de 
traditionele waarden vaak herdefinieert en aanpast aan de Nederlandse situatie. 
 
Etnische identiteit wordt gecreëerd op basis van de culturele kenmerken in relatie tot de maat-
schappelijke context, als een proces van eigen en toegeschreven identiteit. Het beeld dat de 
meerderheid heeft over een etnische groep, dat met name op een negatieve manier tot uiting 
komt door stigmatisering en discriminatie, beïnvloedt de positie en het zelfbeeld van een 
minderheidsgroep. 
De culturele identiteit is geen statisch gegeven, doordat cultuur- en betekenissystemen continu 
veranderen. De dynamiek wordt in sterke mate bepaald door ontwikkelingen in de maatschappe-
lijke context. De cultuur van een etnische groep zal veranderen als de maatschappelijke situatie 
dat vraagt. Zo verandert de cultuur van migranten objectief tamelijk snel en de codes mengen 
zich snel met de codes van de cultuur van de ontvangende samenleving. De groep blijft echter 
het gevoel houden dat zij in cultureel opzicht anders is en is zich vaak bewust van dat verschil. 
De cultuur verandert, maar het gevoel bij elkaar te horen, blijft. De intensiteit van het gevoel tot 
een groep te behoren en daardoor een aparte identiteit te hebben, kan zo nodig zelfs sterker 
worden (Tennekes 1986:4,5). Immigranten gebruiken culturele kenmerken om de eigen etnische 
identiteit te benadrukken.  
 
De etnische groep en haar organisaties kunnen een thuishaven vormen voor individuen en het 
oriëntatiepunt in een vreemde of zelfs vijandige omgeving. Lidmaatschap van een groep van  
lot-, cultuur- of geloofsgenoten kan de overgang van de ene samenleving naar de andere verge-
makkelijken. Het vinden van een eigen identiteit in de nieuwe samenleving kan zo worden 
bevorderd. In dit sociaalpsychologische perspectief zijn etnische organisaties vooral de uitdruk-
king van de behoefte aan een omgeving waarin men zich veilig en thuis kan voelen (Penninx 
1988:35).  
Etnisering is een proces waarbij de vorming en activering van bewustzijn van etnische identiteit 
voortdurend worden gestimuleerd (Vermeulen 1984:30). Het betreft veelal situaties waarin een 
etnische groep gaat optreden als belangengroep, die emancipatie en verbetering van de maat-
schappelijke situatie nastreeft. Zonder dit maatschappelijke doel kan men spreken van etnisch 
isolationisme. Er bestaat een duidelijk negatief verband tussen etnisch isolationisme en sociale 
mobiliteit (Koot en Venema 1985:6,7). Volgens Penninx (1998) is een voordeel van het etnise-
ringsperspectief, dat groepsvorming en de interactie tussen groepen beschreven kunnen worden. 
Een dominante groep kan proberen het groepsbewustzijn te versterken door het onderscheid met 
andere groepen te benadrukken en daarmee deze andere groepen uit te sluiten. 
Door een etnische groep als belangengroep te beschouwen die zich kan mengen in de strijd om 
de verdeling van schaarse goederen, wordt een verband verondersteld tussen de ontwikkeling 
van de etnisch-culturele positie en die van de maatschappelijke positie. De etnisch-culturele 
positie is de mate waarin een groep door de samenleving als een aparte groep wordt beschouwd 
of zichzelf als zodanig beschouwt. Een individu behoort tot een etnisch-culturele groep als hij 
zichzelf primair als lid van die groep beschouwt of door de samenleving als zodanig wordt 
beschouwd (Penninx 1988:51,52). 
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2.3.3 Turkse ouderen in Nederland 
Aangezien oud worden een natuurlijk proces is, zijn er grote overeenkomsten zichtbaar tussen 
allochtone en autochtone ouderen in Nederland. Er zijn echter ook verschillen die voortkomen 
uit de specifieke situatie van oud worden in een migratiesituatie.  
Ik geef hieronder een kort overzicht van wat de literatuur daarover meldt.  
 
Verschijnselen die worden verbonden aan de ouderdom, treden bij Turken en Marokkanen in 
Nederland vaak eerder op dan bij autochtonen. Turken en Marokkanen hebben een levensver-
wachting die gemiddeld tien tot twintig jaren lager is. Vaak wordt voor autochtone Nederlan-
ders de grens van het proces van 'oud(er) worden' bij 55+ gelegd. Bij Turken en Marokkanen 
houdt men dan 45+ aan. Dit heeft aan de ene kant te maken met factoren in het land van her-
komst, zoals het voedingspatroon en de medische voorzieningen. Aan de andere kant spelen 
factoren in Nederland een rol, zoals het feit dat deze groep ouderen vaak zwaar en vuil werk 
verrichtte en mogelijkerwijs het effect van het verschil in klimaat. De Duitse psychologe Ursula 
Lehr (in: Oostelaar en Wolfswinkel 1998:60) stelt dat aan het individu gebonden ervaringen, 
zoals migratie, doorslaggevend zijn voor de beleving van de levensloop en dat meer algemene 
ervaringen daarvoor minder bepalend zijn.  
Het verouderingsproces heeft naast afnemende lichamelijke mogelijkheden ook psychische 
gevolgen, zoals geheugenverlies, angst en eenzaamheid (Stork-Groenveld en Meerloo 1974:16). 
Van de formele zorg die door de Nederlandse verzorgingsstaat wordt aangeboden, maken 
Turkse ouderen weinig gebruik, de huisarts uitgezonderd. Turken in Nederland gaan vaker naar 
de huisarts dan autochtonen. Dit zegt niet dat ze ongezonder zijn, maar duidt op een verschil in 
ziektebeleving. Het verschil in klachten waarmee Turken in Nederland naar de dokter gaan, is 
het grootst bij ouderen (Van Toorn 1992:12,13). Deze klachten zijn van lichamelijke en psycho-
somatische aard, in samenhang met psychosociale problemen. De gezondheidstoestand van 
Turkse ouderen hangt samen met hun leven als arbeidsmigrant, de spanningen van hun migran-
tenbestaan en de zware arbeidsomstandigheden (Van Niekerk 1991:36; De Boer et al. 1994:9). 
Voor ouderen wordt het verleden steeds belangrijker. Men wordt vergeetachtig ten opzichte van 
het recente verleden, terwijl wat vroeger gebeurd is, relatief sterker in de beleving naar voren 
komt. Voor migrantenouderen levert dit een extra probleem op door de geografische en cultu-
rele afstand tussen hun jeugd en de huidige situatie.  
 
De relatie tussen oudere ouders en hun volwassen kinderen kan worden begrepen als een 
systeem van persoonlijke affectie en elkaar aanvullende rechten en plichten (Knipscheer 
1990:11). In de traditionele Turkse familie is dit systeem van rechten en plichten gebaseerd op 
een hiërarchische relatie tussen man en vrouw én tussen de generaties, waarbij ouderen het 
meeste gezag hebben. Een individu moet voldoen aan de verwachtingen die de gemeenschap 
van een persoon heeft. Het niet nakomen van deze verwachting brengt schande over de hele 
familie en een individu zal door middel van sociale controle hierop worden gewezen. Het 
verzorgen van de ouders is één van die verwachtingen.2 
In de traditionele Turkse situatie zijn ouderen raadgevers en bemiddelaars bij familiekwesties. 
Het ouderlijke gezag staat niet ter discussie, uit respect voor de ouderen en de familie-eer. 
Zorg voor ouderen is vanzelfsprekend, enerzijds doordat (minimaal) één zoon en schoondochter 
inwonen bij de ouders, anderzijds door de wederkerigheid van zorg tussen ouders en kinderen. 
De ouders hebben voor hun kinderen gezorgd en verwachten zodra zij het nodig hebben, ook 

                                                      
2 In hoofdstuk 5 geef ik een uitgebreide beschrijving van het ideaaltypische verwantschapssysteem en de 
cultureel-normatieve ideaalbeelden over zorg in Turkije rond 1970. 
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door hen te worden verzorgd. Zo zijn kinderen een investering in de toekomst en in de zeker-
heid voor de oude dag. De ouderen zelf beschouwen de zorg(plicht) van kinderen voor de 
ouders als heel belangrijk (Van Toorn 1992:14). De kinderen zijn op veel gebieden afhankelijk 
van hun ouders, zoals werk, huwelijk en huisvesting. Vanuit deze situatie is het vanzelfsprekend 
dat de kinderen voor de ouders zorgen. Zo wordt de traditie gereproduceerd.  
 
Vanuit de migratiesituatie wordt dit ideaalbeeld van de traditionele situatie vaak geromanti-
seerd. Volgens Van Niekerk moet het echter worden genuanceerd. In de eerste plaats zijn de 
ouderen zelf niet (meer) traditioneel; in de tweede plaats zijn de relaties tussen de generaties 
lang niet altijd harmonieus in de traditionele situatie (Van Niekerk 1991:6). 
In de Nederlandse situatie wordt de vanzelfsprekendheid van de zorg voor Turkse ouderen door 
kinderen ter discussie gesteld. Kinderen zijn niet langer afhankelijk van hun ouders voor land en 
werk, zoals in de agrarische situatie. De verzorgingsstaat biedt alternatieven voor het verkrijgen 
van inkomen en huisvesting. Andersom zijn de ouders door het Nederlandse sociale zekerheids-
systeem op hun oude dag niet langer financieel afhankelijk van hun zonen voor inkomen (Van 
Niekerk 1991:31). Door deze situatie is ook de familiestructuur aan verandering onderhevig. 
De sociale zekerheid die de Nederlandse verzorgingsstaat biedt, is niet de reden dat families uit 
elkaar vallen. Het biedt echter wel een zekerheid waarop een individu kan terugvallen bij 
conflicten en spanningen binnen het gezin (Böcker 1994:144). 
Volgens Böcker vinden zowel Turkse jongeren als ouderen het niet langer altijd wenselijk om 
de traditionele afhankelijkheidssituatie in stand te houden. Het ideaalbeeld van de grootfamilie, 
waarbij de getrouwde zoon bij de ouders blijft inwonen, is aan het veranderen (Böcker 
1994:109) en verschuift naar het ideaalbeeld van een kerngezin, zowel in de Nederlandse 
migratiesituatie als in Turkije. Uit het onderzoek van Van Niekerk (1991:23–25) komt naar 
voren dat slechts een klein aantal ouderen nog in een drie-generatiehuishouden woont. En ook 
in Turkije is het kerngezin het meest voorkomende huishoudtype. De verschuiving van groot-
familie naar kerngezin heeft niet een eenduidig negatief effect op de positie van ouderen en de 
relatie met hun kinderen. Zo geven ouders en kinderen er in veel gevallen de voorkeur aan in 
elkaars nabijheid te wonen (Van Niekerk 1991:5,32). In tegenspraak met Böcker stellen  
Lamers cs dat de 'gezinsindividualisering' enkel een verandering is bij de jongeren en dat 
ouderen vasthouden aan het ideaal van een drie-generatiehuishouden (Lamers et al. 1993:54).  
Veel Turkse ouderen in Nederland vinden dat de bereidheid van kinderen om ouders te verzor-
gen afneemt, hoewel de meeste jongeren zeggen bereid te zijn de ouders te verzorgen. Ondanks 
deze bereidheid kan de mogelijkheid de ouders te verzorgen door met hen in één huis te wonen, 
worden beperkt door de grootte van het huis (Van Toorn 1992:48,58,62).  
De jongere generatie is meer individualistisch ingesteld en de oudere ouders gaan er dan ook 
vanuit dat zij voor de verzorging op hun oude dag nog maar weinig van hun kinderen kunnen 
verwachten (Yerden 1996:16,17). Hoewel de meeste Turkse ouderen er de voorkeur aan geven 
verzorgd te worden door hun kinderen, kunnen velen zich voorstellen ooit in een verzorgings-
tehuis te moeten wonen. Ze geven hierbij de voorkeur aan een huis samen met landgenoten 
(Van Toorn 1992:65). Kinderen zien een verzorgingstehuis nog steeds als laatste mogelijkheid, 
als de verzorging van hun ouders door henzelf echt niet meer mogelijk is. Hoewel een aantal 
ouders geaccepteerd heeft dat hun kinderen een eigen leven willen leiden, is de onzekerheid 
over de eigen verzorging later en de eenzaamheid door het gemis van dagelijks contact met de 
kinderen een bron van verdriet (Lamers et al. 1993:56).  
De eerste generatie Turkse ouderen in Nederland is nog relatief jong. Aangezien de meeste 
Turkse ouderen nog niet afhankelijk zijn van zorg, is het niet zeker hoe het zal lopen als de tijd 
daar is, stelt Böcker (1994:108).  
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Zorgverwachtingen en zorgpraktijk van Turkse ouderen in Nederland 

Om de opvattingen en verwachtingen ten aanzien van de zorg voor ouderen te onderzoeken, is 
het goed aandacht te hebben voor de mening van zowel de ouderen als van diegenen van wie 
hulp wordt verwacht. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat ouders die twijfelen 
aan de zorgbereidheid van hun kinderen, dat waarschijnlijk niet graag zullen toegeven, aange-
zien vragen over een gevoelig onderwerp niet altijd eerlijk worden beantwoord (Meloen en 
Veenman 1990). 
De bereidheid van kinderen om voor hun ouders te zorgen, kan op verschillende motieven zijn 
gebaseerd, bijvoorbeeld uit respect en liefde voor de ouders, plichtsbesef, sociale druk of om 
waardering te krijgen. Het niet (kunnen) verzorgen van de ouders kan ook materiële of  
financiële oorzaken hebben. 
Door de opvatting en verwachting ten aanzien van de zorg voor ouderen van de ouderen zelf, 
hun (schoon)zoons, (schoon)dochters en sociaal relevante anderen te onderzoeken en die 
opvattingen en verwachtingen te vergelijken met feitelijke situaties en gedrag, is het mogelijk 
inzicht te krijgen in de discrepanties tussen meningen en handelen. 
Binnen de genoemde discrepanties zijn drie schaalniveaus te onderscheiden. De maatschappe-
lijke context – het eerste niveau – kenmerkt zich door de overgang van een niet-geïndustriali-
seerde naar een geïndustrialiseerde of postindustriële samenleving. Daar vindt een botsing 
plaats tussen traditie en nieuwe normen en waarden. In het geval van Turkse ouderen in Neder-
land komt die botsing tot uiting in de discrepantie tussen de verwachtingen die ouders hebben 
van kinderen en de zorgpraktijk. Ouderen geven vanuit hun vroegere ervaringen betekenis aan 
hun huidige zorgsituatie. Natuurlijk spelen ook de grotere invloed van de staat in de Nederland-
se samenleving een rol. Dit niveau speelt, redelijk statisch als historisch gegeven, door de twee 
andere niveaus heen. De verwachting van de ouderen en de zorg die kinderen zullen geven in de 
praktijk, worden voor een belangrijk deel hierdoor bepaald.  
In de intergenerationele relaties – het tweede niveau – komt de zorgpraktijk tot stand. De 
kinderen geven de zorg op hun manier, maar worden daarbij ook beïnvloed door de verwachtin-
gen van hun ouders. Dit niveau is erg dynamisch. Een toenemende afhankelijkheid van de 
oudere verandert de zorgrelatie. In hoeverre speelt reciprociteit hierin een rol? Veranderen de 
ideeën over reciprociteit bij de kinderen?  
Het derde niveau betreft het individu: de persoonlijkheid van de zorgontvangende bij het 
ontstaan van de zorgpraktijk. In hoeverre is de oudere in kwestie in staat zich aan te passen aan 
een zorgpraktijk die anders is dan verwacht? De discrepantie tussen zorgpraktijk en verwachting 
bepaalt in hoeverre een oudere flexibel moet zijn. Iemands persoonlijkheid lijkt een redelijk 
vaststaande factor te zijn die hier meespeelt. De relatie met de kinderen hangt ook in sterke mate 
af van de persoonlijkheid van de oudere. 
 

2.4 Conclusie en onderzoeksvraag 
 
De socialisatie van Turkse ouderen die nu in Nederland wonen, heeft plaatsgevonden in Turkije 
in een overwegend agrarische samenleving met een patrilineaire familiestructuur, waarbinnen 
ook de zorg voor ouderen plaatsvindt. Uit de gehouden theoretische verkenning komt naar 
voren dat hetgeen in de sociale gerontologie aan theorie is ontwikkeld, sterk is gebaseerd op de 
context van een moderne industriële samenleving en dat de focus in deze wetenschap hierdoor 
sterk wordt bepaald. In dit onderzoek hebben wij te maken met een groep ouderen die uit een 
heel andere context komt. Het centrale thema van mijn onderzoek is dan ook de betekenis van 
de discrepantie tussen deze twee werelden voor de zorg voor Turkse ouderen in Nederland. In 



34 
 

hoeverre komt de zorg voor ouderen binnen de onderzochte families overeen met de wijze 
waarop hun ouders en grootouders werden verzorgd? Ontvangen zij zorg volgens de ideaalbeel-
den waarmee zij zijn opgegroeid? Of groeit de zorg voor ouderen binnen Turkse families in 
Nederland toe naar de wijze waarop Nederlandse ouderen worden verzorgd? En hoe wordt de 
geboden zorg door de ouderen ervaren?  
 
Gezien de grote invloed van de discrepantie tussen de twee culturen besteed ik in een afzonder-
lijk hoofdstuk vanuit een antropologische invalshoek nogmaals aandacht aan de verwantschaps-
systemen van de onderzochte families en hun ontwikkeling in de Nederlandse samenleving. 
Daarnaast bestudeer ik de sociale netwerken van deze families, aangezien ook deze in het land 
van herkomst van groot belang zijn bij de zorg voor ouderen.  
 
De centrale probleemstelling van mijn onderzoek luidt: 
 
 
 

 

Hoe verhouden de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse families over zorg voor 
ouderen zich tot de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke Turkse ouderen in Nederland?  
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3 METHODE VAN ONDERZOEK 
 

3.1 Inleiding  
 
De algemene vraag die ik met onderhavig onderzoek wil proberen te beantwoorden, waarmee ik 
hoofdstuk 2 heb afgesloten, luidt: 
 
 
 
 
 
Uitgangspunt is, dat alle families gekenmerkt worden door bepaalde cultureel-normatieve 
ideaalbeelden omtrent zorgverlening aan hulpbehoevende ouderen. In Nederland heersen op dit 
punt andere ideaalbeelden dan op het Turkse platteland. Wanneer Turkse migrantenfamilies met 
zorgvragen van de oudste generatie worden geconfronteerd, blijkt het op een aantal punten 
lastig of onmogelijk deze vragen conform de gebruikelijke Turkse ideaalbeelden te beantwoor-
den in de Nederlandse context. Met andere woorden: verandering in zorgverwachtingen laten 
zich het best onderzoeken in een situatie waarin deze verwachtingen geconfronteerd worden 
met de praktijk. Om dit proces te kunnen 'betrappen', heb ik gekozen voor een onderzoeksdesign 
dat zorgverwachtingen met zorgpraktijk confronteert in verschillende stadia van 
zorg(on)afhankelijkheid van ouderen. In plaats van de gehele onderzoekspopulatie te volgen 
gedurende deze verschillende levensstadia, heb ik het onderzoek 'versneld' door de onderzoeks-
populatie samen te stellen uit drie groepen: 
1. ouderen die nog geen zorg behoeven; 
2. ouderen die inmiddels in een aantal basisbehoeften zorgafhankelijk zijn; 
3. ouderen die bedlegerig zijn, ofwel: structureel afhankelijk van volledige verzorging door 

anderen. 
 
Op het moment dat een oudere enigszins zorgafhankelijk wordt, vinden de eerste confrontaties 
plaats tussen de zich ontwikkelende zorgpraktijk en de beelden die zij zich daarover tevoren 
hadden gevormd. Bedlegerige ouderen hebben inmiddels ruime ervaring met zorgafhankelijk-
heid en zouden daarom in staat moeten zijn om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre 
de zorgpraktijk afwijkt van hun oorspronkelijke zorgverwachting.  
 
De oorspronkelijke zorgverwachting, de 'nulsituatie' van de ouderen betreft de opvattingen en 
praktijken rond de verzorging van ouderen zoals deze in Turkije werden beleefd en vormgege-
ven op het moment dat zij naar Nederland vertrokken. Bij het beschrijven van deze nulsituatie 
heb ik me moeten beperken tot de opvattingen binnen mijn onderzoeksgroep, aangezien er geen 
studie omtrent de zorg voor ouderen in Turkije gedurende de vorige eeuw voorhanden is. 
Daarbij heb ik ook gekeken in hoeverre de ouderen in het onderzoek zélf voor hun eigen ouders 
hebben gezorgd en hoe zij dit hebben beleefd. 
 
Tot slot krijgen eventuele veranderingen extra reliëf wanneer duidelijk wordt welke zorgopvat-
tingen de kinderen van de geïnterviewde ouderen koesteren. Deze opvattingen openbaren zich 

Hoe verhouden de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse families over zorg voor 
ouderen zich tot de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke Turkse ouderen in Nederland?  
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gedeeltelijk uit de zorgpraktijk zoals deze door de kinderen wordt vormgegeven, maar nog beter 
is het om deze kinderen expliciet te bevragen. 
Het onderzoek beperkt zich daarom niet tot de genoemde drie groepen ouderen, maar betrekt 
ook nadrukkelijk hun kinderen en kleinkinderen daarbij. 

3.1.1 Onderzoeksvragen 
Teneinde een antwoord op de probleemstelling te kunnen formuleren, heb ik deze geherformu-
leerd tot de volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Wat zijn de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse migranten over zorg voor 

ouderen ten tijde van hun migratie naar Nederland?  
2. Veranderen deze ideaalbeelden over zorg na een verblijf van circa 40 jaar in Nederland, 

terwijl nog geen sprake is van persoonlijke zorgafhankelijkheid?  
3. Hoe ziet de concrete zorgsituatie van Turkse ouderen in Nederland eruit? 
4. In hoeverre is sprake van een discrepantie tussen zorgverwachting van ouderen en/of 

kinderen versus de zorgpraktijk? 
5. Welke gevolgen heeft deze confrontatie tussen verwachting en werkelijkheid voor de 

keuzes van ouderen en hun kinderen bij het vormgeven van de zorgpraktijk? 
6. Welke gevolgen heeft deze discrepantie voor de ideaalbeelden over zorg van Turkse 

ouderen en hun kinderen? 
7. In hoeverre is sprake van culturele veranderingen omtrent zorg voor ouderen bij Turkse 

families?  
 

3.1.2 Omschrijving en afbakening van begrippen 
Turkse ouderen — Zowel mannen als vrouwen boven de 55 jaar, die in Turkije zijn geboren en 
opgegroeid en vanaf de jaren zestig tot en met 1979 naar Nederland zijn gekomen. De mannen 
zijn naar Nederland gekomen voor werk; de vrouwen volgden hen later, in het kader van 
gezinshereniging. 
  
Zorg — Het structureel helpen van ouderen door hun kinderen of andere personen die de 
zorgtaak op zich hebben genomen, bij verrichtingen in het kader van huishouden en persoon-
lijke verzorging, die ouderen door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet langer zelf kunnen 
uitvoeren. 
 
Cultureel-normatieve ideaalbeelden — Opvattingen die aangeven wat als ideaal en norm geldt. 
Cultureel-normatieve ideaalbeelden over zorg voor ouderen maken duidelijk hoe mensen in een 
specifieke culturele gemeenschap vinden dat deze zorg gegeven zou moeten worden.  
 
Kinderen — Kinderen van bovengenoemde Turkse ouderen. Sommigen van hen zijn in het 
kader van de gezinshereniging naar Nederland gekomen, anderen zijn in Nederland geboren. 
Ook de aangetrouwde kinderen, waarvan sommigen pas enkele jaren in Nederland zijn, worden 
tot deze onderzoeksgroep gerekend. Tot slot is een aantal kleinkinderen in het onderzoek 
betrokken.  
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3.2 Methode van onderzoek 

3.2.1 Aard van het onderzoek 
Om inzicht te krijgen in de verschillende opvattingen en processen die een belangrijke rol 
spelen bij de zorgsituatie van Turkse oudere migranten in Nederland, is gekozen voor een 
onderzoek dat kwalitatief en beschrijvend van aard is. Er is gebruikgemaakt van participerende 
observaties, halfgestructureerde diepte-interviews en informele gesprekken.  
Het perspectief van ouderen en hun kinderen over de zorgverlening krijgt door het open karak-
ter van het diepte-interview meer ruimte om naar voren te komen. Op basis van literatuur en 
proefinterviews zijn twee topiclijsten met open vragen opgesteld; één bestemd voor de ouderen 
en één voor hun kinderen en kleinkinderen.  

Topiclijsten diepte-interviews 

De aandachtspunten bij de topiclijst voor de ouderen zijn: migratiegeschiedenis, opleiding en 
werk, relaties in de sociale omgeving, leef- en woonsituatie, relatie met eigen ouders (in het 
verleden) en (aangetrouwde) kinderen, verzorging eigen ouders, opvattingen over ideale zorg en 
eigen zorgverwachtingen (nu en in het verleden), opvattingen over en mate van gebruik van 
professionele zorg, vormgeving en beoordeling van de zorgpraktijk.  
De topiclijst voor de kinderen luidt: migratiegeschiedenis, opleiding en werk, relaties in de 
sociale omgeving, leef- en woonsituatie, relatie met (schoon)ouders en eigen kinderen, opvat-
tingen over ideale zorg, zorgverwachtingen ouders, opvattingen over en mate van inschakeling 
van professionele zorg, vormgeving en beoordeling van de zorgpraktijk rond de ouders.  
De interviewdata zijn geanalyseerd met behulp van Kwalitan, een programma voor het maken 
van kwalitatieve analyses (Peters 2000).  

Omvang onderzoekspopulatie 

In eerste instantie zijn vijftien families geïnterviewd: vijf families uit de categorie geen zorg; 
vijf families uit de zorgafhankelijke categorie en vijf families uit de bedlegerige categorie.  
Daarmee verkreeg ik een vrij duidelijk beeld van de ideaalbeelden over zorg van Turkse oude-
ren en hun kinderen. Ik had echter meer inzicht nodig in het spanningsveld tussen de cultureel-
normatieve ideaalbeelden van ouderen en hun kinderen en de concrete zorgpraktijk. Om deze 
reden zijn nog eens zeven zorgafhankelijke en acht bedlegerige families geselecteerd. In totaal 
zijn daarmee ten behoeve van het onderzoek 30 Turkse families in Nederland benaderd. 
 
Tabel 3.1 Families per categorie 

Categorie Geen zorg Zorgafhankelijk Bedlegerig Totaal 

Aantal families 5 12 13 30 

 

3.2.2 Onderzoekspopulatie 
Het onderzoek richt zich op Turkse ouderen (55+) in Nederland. De ouderen uit de 
onderzoekspopulatie zijn immigranten afkomstig van het platteland in Turkije en naar Neder-
land gekomen vanaf de jaren zestig. Deze groep heeft een lage sociaaleconomische positie in 
Nederland; de migranten werk(t)en overwegend als fabrieksarbeider in de metaal-, hout- en 
textielindustrie, hebben een laag inkomen en zijn ongeschoold dan wel laaggeschoold. Deze 
categorie ouderen heeft een andere achtergrond en kenmerken dan de Turkse immigranten die 
vanaf de jaren tachtig naar Nederland zijn gekomen, zoals politieke vluchtelingen, mensen met 
beroepen als bankier of zakenman, en – als gevolg van huwelijksmigratie – hoogopgeleide 
jongeren (deze behoren nog niet tot de categorie 55+).  
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De onderzoekspopulatie omvat daarmee een selectieve groep Turken in Nederland.  
Voor de migratieleeftijd van de geïnterviewde ouderen en de leeftijd van alle respondenten ten 
tijde van de interviews verwijs ik naar hoofdstuk 4 (pag. 48 en 51 e.v.).  
 
Ik ben op verschillende manieren in contact gekomen met Turkse families: eerst via mijn eigen 
netwerk, daarna is gebruikgemaakt van de via-viamethode, ook wel sneeuwbalmethode ge-
noemd, waarbij ik de geïnterviewde Turkse ouderen vroeg of zij andere ouderen kenden die 
zouden willen meedoen met het onderzoek. Het voordeel van deze wervingsmethode was dat ik 
snel een vertrouwensrelatie met de geïnterviewden kon opbouwen.  
Daarnaast heb ik contact gelegd met respondenten via hulpverleners, sleutelfiguren en zelforga-
nisaties, om zo te voorkomen dat door slechts gebruik te maken van eigen netwerk een eenzijdig 
beeld zou ontstaan.  
Bij de werving van de families voor deze studie is geen representativiteit nagestreefd. 
De onderzoekspopulatie is dan ook niet op aselecte wijze tot stand gekomen.  
 
Tabel 3.2. Wervingsmethode voor respondenten 

Wervingsmethode Eigen 

netwerk  

Sneeuwbal-

methode 

Hulpverleners Sleutel-

figuren 

Totaal 

Aantal families 9 10 6 5 30 

 
Bij de selectie van Turkse ouderen ben ik als volgt te werk gegaan. Ouderen zijn in eerste 
instantie geselecteerd op basis van leeftijd, waarbij minstens één lid van het echtpaar ouder is 
dan 55 jaar. Deze leeftijdsgrens wordt gehanteerd in het ouderenbeleid.  
De leeftijd van 55 jaar is ook aangehouden omdat uit gegevens van het Sociaal Cultureel 
Planbureau blijkt, dat 45% van de Turkse ouderen (55+) zelfzorgproblemen heeft (ernstige 
lichamelijke beperkingen of matige beperkingen in combinatie met psychische problemen).  
Ter vergelijking: dit percentage is bij autochtonen-in-het-algemeen 12% (SCP 2004:124). Voor 
laagopgeleide autochtonen ligt dit percentage eveneens ruim boven de 12%. Bij de analyse van 
de onderzoeksgegevens is de leeftijd gehanteerd die correspondeert met de leeftijd van de 
ouderen op het moment dat ze werden geïnterviewd.  
 
Uit de gesprekken met de ouderen werd duidelijk wie een belangrijke rol speelt bij (eventuele) 
zorg en hulp. Pas daarna zijn de interviews gehouden met 'relevante' kinderen: zonen, dochter, 
schoondochters, schoonzoons en kleinkinderen.  
Relevant betekent hier:  
1. Voor de selectie van de kinderen uit de categorie geen zorg is gekeken welke kinderen er 

nog bij hun ouders wonen; indien de ouderen geen inwonende kinderen hebben, is gekeken 
ten opzichte van welke kinderen de ouderen verwachtingen koesteren met betrekking tot 
toekomstige zorg. 

2. Bij de selectie van kinderen van de zorgafhankelijke en bedlegerige ouderen stond het 
verhaal van de zorgafhankelijke en bedlegerige oudere centraal. De zorgafhankelijke en 
bedlegerige ouderen en hun partners hebben aangegeven wie de relevante kinderen zijn bij 
de zorg; deze kinderen werden vervolgens benaderd voor een interview. Relevant wil niet 
per definitie zeggen: 'zorg verlenend aan de oudere'. Het betekent: 'een belangrijke rol  
spelend in het zorgverhaal van de betreffende oudere'. 

Van drie families wilde geen van de kinderen meewerken aan het onderzoek. Bij één familie 
wilde de zoon niet worden geïnterviewd; de schoondochter echter wel. 
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Respondenten per familie/casus 

In totaal zijn 117 personen voor het onderzoek geïnterviewd. In Tabel 3.3 (pag. 41) ziet u welke 
familieleden per familie hebben meegewerkt. Hun aantal loopt per familie uiteen van één tot 
zeven. Gemiddeld deden in elke zorgcategorie (geen zorg, zorgafhankelijk, bedlegerig) iets 
meer dan vier familieleden per casus mee aan het onderzoek.  

Vaststelling zorgcategorie 

In het voorgaande zijn drie zorgcategorieën geïntroduceerd. Bij de eerste vijftien families heb ik 
de ouderen gevraagd tot welke zorgcategorie zij behoren. Vervolgens heb ik dezelfde vraag 
voorgelegd aan de relevante kinderen. Op basis hiervan én van mijn eigen observaties heb ik de 
definitieve categorie bepaald.  
 
Aan de volgende vijftien families heb ik tevens ADL- en HDL-vragenlijsten voorgelegd. ADL 
staat daarbij voor algemene dagelijkse levensverrichtingen, ofwel: zelfverzorging, voeding, het 
voeren van een huishouden en omgaan met geld. Met HDL wordt verwezen naar concrete 
huishoudelijke taken (Fillenbaum 1985).  
Bij het beoordelen van de scores heb ik mij rekenschap gegeven van de mogelijk culturele en/of 
sekse-gebondenheid van sommige vragen ('Zorgt u zelf voor de warme maaltijd?'). Ik heb dit 
proberen te ondervangen door het stellen van aanvullende vragen ('Zo niet, zou u er wel toe in 
staat zijn?'). 
Op basis van de ADL/HDL-scores gecombineerd met mijn eigen waarneming was ik met nog 
grotere nauwkeurigheid in staat deze ouderen in te delen in de categorieën zorgafhankelijk of 
bedlegerig. De zorg die van familie, vrienden en de gemeenschap als normaal kan worden 
beschouwd, is in deze beoordeling meegenomen.  
 
Zorgafhankelijke ouderen ervaren minimaal twee HDL-beperkingen (Huishoudelijke Dagelijkse 
Levensverrichtingen) en hebben soms ook problemen met Algemene Dagelijkse Levensverrich-
tingen (ADL). Wel zijn zorgafhankelijke ouderen grotendeels in staat zichzelf lichamelijk te 
verzorgen en nog (korte stukken) te lopen.  
Bedlegerige ouderen zijn niet of nauwelijks in staat tot Huishoudelijke Dagelijkse Levensver-
richtingen (HDL), ook hebben zij grote problemen met de meeste Algemene Dagelijkse Le-
vensverrichtingen (ADL). Zij zijn dan ook sterk afhankelijk van anderen en vrijwel geheel 
gebonden aan bed.  
 
Bij het weergeven van de onderzoeksresultaten spreek ik regelmatig van zorgafhankelijke 

families en bedlegerige families. Daarmee bedoel ik: 'families die geconfronteerd worden met 
de problematiek van zorgafhankelijke respectievelijk bedlegerige oudere familieleden'. Zoals 
Tabel 3.3 (pag. 41) laat zien, betekent dit niet automatisch dat beide ouderen in de familie 
zorgafhankelijk of bedlegerig zijn.  
In 8 van de 12 zorgafhankelijke families is de man (G1) degene voor wie moet worden gezorgd. 
Bij de 13 bedlegerige families geldt dit eveneens voor 8 mannen (G1). 3 mannen in deze 
categorie zijn echter gezond: het is hun vrouw die bedlegerig is.  
In 1 zorgafhankelijke familie en 6 bedlegerige families hebben beide ouderen gezondheidspro-
blemen, zij het soms in verschillende mate. 

3.2.3 Veldwerk 
De interviews zijn afgenomen in de periode 1997–2003. In totaal zijn 30 families benaderd. Om 
strategische redenen is de keuze gemaakt om families in mijn eigen woonplaats, een middel-
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grote stad in Nederland, te benaderen. Zo kon ik de ontwikkelingen bij deze families op lan-
ge(re) termijn volgen. In de eerste twee jaren van het veldwerk woonde ik bovendien in een 
buurt waar relatief veel Turken wonen. Eén familie is afkomstig uit een nabijgelegen stad. 
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Tabel 3.3. Overzicht respondenten per familie/casus  

 

 

 
1 of 2 = aantal geïnterviewden van deze categorie per familie 
 
@ = overleden 
 
# = gescheiden 
 

= zorgafhankelijke oudere ten tijde van interview 
  
 

= bedlegerige oudere ten tijde van interview 

 
 

 Familie  

  

Categorie 

vader 

(G1) 

moeder 

(G1) 

zoon 

(G2) 

dochter 

(G2) 

schoon- 

zoon 

(G2) 

schoon-

dochter 

(G2) 

klein-

zoon 

(G3) 

klein-

dochter 

(G3) 

schoon-

dochter 

(G3) 

Totaal 

 

 

1 1 1  1 1   1  5 

2 1 1 1   1 2 1  7 

3 1 1  1 1     4 

4 1 1 1   1    4 

 

G
e

e
n

 z
o

rg
 

5 1 1 1   1    4 

6 1 1 1 1 1 1    6 

7 1 1 1   1 1  1 6 

8 1 1 1 1 1 1    6 

9 @ 1 1       2 

10 # 1        1 

11 1 @ 1   1 1  1 5 

12 1 @ 2   2 1 1  7 

13 1 1 1   1    4 

14 1 1 1   1    4 

15 1 1    1    3 

16 1 1    1    3 

 

Z
o

rg
a

fh
a

n
k

e
li

jk
 

17 # 1  1      2 

18 1 1 1   1    4 

19 1 1        2 

20 1 1        2 

21 1 1 1   1    4 

22 1 1 1       3 

23 1 1 1 2  1    6 

24 1 1        2 

25 1 1 1   1    4 

26 1 1  1      3 

27 1 1 1   1 1 1  6 

28 @ 1        1 

29 1 1 1   1    4 

 

B
e

d
le

g
e

ri
g

 

30 1 1  1      3 

Totaal  26 28 19 9 4 19 6 4 2 117 

 1 

 1 
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De manier waarop families worden benaderd, is belangrijk bij het werven van responden-
ten. Er zijn verschillende mogelijkheden: een brief sturen, telefonisch contact opnemen, 
afspraak maken via derden of langsgaan.  
Uit mijn ervaringen blijkt dat het langsgaan bij families zonder afspraak veel indruk maakt 
op ouderen. Ik word meteen binnen gelaten en er wordt met elkaar kennisgemaakt.  
De ouderen benaderen via een afspraak met derden (eerdere respondenten, sleutelfiguren, 
hulpverleners) is vaak ook succesvol. Deze derden hebben meestal een goede band met de 
te benaderen ouderen. Ik neem steeds een dag van tevoren nog contact op met deze derden 
om na te gaan of er ondertussen iets is veranderd, of de afspraak wel of niet doorgaat.  
Het telefonisch benaderen van ouderen werkt niet. Een aantal ouderen die ik telefonisch 
heb benaderd, zijn afstandelijk en laten duidelijk merken niet te willen meedoen met het 
onderzoek. Wanneer ik deze ouderen nogmaals benader, maar dan niet telefonisch doch 
door langs te gaan, blijkt dat ze toch interesse hebben en aan het onderzoek willen mee-
werken.  
Het benaderen van ouderen via een brief werkt in het algemeen evenmin, ook niet als de 
brief in het Turks is geschreven. Op de brieven is nooit gereageerd. Bij navraag blijkt men 
de inhoud ervan vergeten. Het is duidelijk dat een dergelijke brief geen indruk op hen 
maakt.  
Het benaderen van de kinderen gebeurt meestal telefonisch. Ook de kinderen reageren niet 
op een brief met een verzoek tot medewerking aan het onderzoek. De kinderen zijn over 
het algemeen makkelijker te werven, omdat ik eerder al contact heb gehad met hun ouders.  

Kennismaking en onderzoeksafspraken 

Voordat interviews worden afgenomen, is een 'kennismakingsgesprek' gevoerd. Tijdens dit 
eerste gesprek wordt wederzijds kennisgemaakt en worden de bedoelingen van het onder-
zoek aan de respondenten uitgelegd. 
Wanneer ik als mannelijk onderzoeker een familie niet ken, gaat steeds een vrouwelijke 
interviewster mee om daarmee de boodschap over te brengen dat de vrouwen niet door een 
man zullen worden geïnterviewd. In de Turkse gemeenschap worden veel activiteiten door 
mannen en vrouwen gescheiden uitgevoerd. Bovendien is het vrouwen niet onder alle 
omstandigheden toegestaan met onbekende mannen te spreken. Een vrouwelijke interview-
ster geeft de vrouwelijke respondenten het gevoel dat ze met haar alles kunnen bespreken. 
Hetzelfde geldt voor de mannelijke interviewer en zijn respondenten.  
Tijdens de kennismakingsgesprekken willen de respondenten meer van mij weten: wie zijn 
jouw ouders, uit welke streek kom je, ben je getrouwd, heb je kinderen, wat voor werk doe 
je, hoeveel verdien je et cetera. Op deze manier wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd.  
Ik heb geconstateerd dat veel van mijn respondenten ervan uitgingen, dat ik wist hoe de 
'Turkse wereld' in elkaar zat, waardoor zij allerlei dingen niet hoefden te vertellen. Prak-
tisch betekende dit voor mij, dat ik veel en vaak moest doorvragen.  
Vanwege mijn Turkse achtergrond bestond bij enkele respondenten aanvankelijk de vrees, 
dat hun verhalen in de Turkse gemeenschap terecht zouden komen, wat aanleiding zou 
kunnen geven tot roddel en achterklap. Alles bij elkaar was ik door mijn kennis van de 
Turkse taal en de culturele codes in staat om de gewenste contacten te leggen, te observe-
ren en te communiceren. 
 
De respondent is steeds verteld dat zorgvuldig zal worden omgegaan met de gegevens die 
zij verstrekken. De interviewers en de onderzoeker hebben allen een geheimhoudingsplicht. 
Ook zullen de gegevens anoniem worden verwerkt, zodanig dat ze niet te herleiden zijn tot 
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de respondent. Turken hebben binnen hun eigen gemeenschap een hechte band met elkaar 
en kennen elkaar vaak. Hierdoor is er gevoeligheid voor het ontstaan van roddel. De 
respondenten zijn bang dat hun gegevens terechtkomen bij andere familieleden, de Turkse 
gemeenschap of bij instellingen. Wat betreft de instellingen: het kan zijn dat iemand 
officieel op een adres staat ingeschreven, hoewel hij of zij daar niet woont. Of men wil niet 
dat bekend wordt hoeveel men bezit (huis, grond, geld). 
Aan de respondenten is gevraagd of ze bezwaar hebben dat het interview op de band wordt 
opgenomen. De respondent wordt verzekerd dat de gegevens op de band na uitwerking 
worden vernietigd. Als uitleg wordt gegeven, dat een bandopname weliswaar niet noodza-
kelijk is, maar dat het houden van een interview en tegelijkertijd schriftelijke notities 
maken lastig is en dat zo een grote risico bestaat dat belangrijke informatie verloren gaat. 
In de praktijk heeft niemand de vastlegging van het interview op de band geweigerd. 
Bij het kennismakingsgesprek wordt definitief duidelijk in hoeverre iemand voldoet aan de 
selectiecriteria (leeftijd en categorie). Aan het einde van dit gesprek wordt een afspraak 
gemaakt voor één of meer onderzoeksinterviews. 

Interviews 

In bijna alle gevallen ben ik samen met een vrouwelijke interviewster naar de familie 
gegaan om de interviews (verdeeld over meerdere ontmoetingen) af te nemen. Zo is het 
beter mogelijk individuele gesprekken met de respondenten te voeren. Bij de families die ik 
alleen heb bezocht, wilde de partner meestal graag aanwezig zijn bij het gesprek, ook als ik 
benadrukte dat ik graag een individueel gesprek wil voeren en dat het beter is voor de 
kwaliteit van het interview als niemand van familie bij het interview aanwezig is.  
De gesprekken vinden, zoals gezegd, over het algemeen plaats op basis van sekse: een 
mannelijke interviewer (ikzelf) voert het gesprek met de mannelijke respondent(en) en een 
vrouwelijke interviewster spreekt met de vrouwelijke respondent(en). Ik spreek de mannen 
meestal in de woonkamer; de gesprekken van de interviewster met de vrouwen vinden vaak 
plaats in de keuken of de slaapkamer.  
Als de bedlegerige respondent een vrouw is die een vaste plek in huis heeft, zoals de 
woonkamer of slaapkamer, ben ik genoodzaakt met de mannelijke oudere het interview 
ergens anders te houden, bijvoorbeeld op de kamer van de kinderen.  
Als het gesprek eenmaal is begonnen, vinden ouderen het over het algemeen leuk om iets te 
vertellen over de achtergronden van hun leven. Ze realiseren zich hoeveel moeilijkheden ze 
hebben doorstaan en laten soms zien trots te zijn op hun prestaties, ondanks het zware 
leven in Nederland. Ook reageren ze vaak emotioneel; soms wordt er gehuild.  
Het komt voor dat de respondent bij bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld als informatie 
over de kinderen of echtgenoot wordt gegeven, vraagt om de bandopname te stoppen. 
Zodra de informatie is verstrekt, mag de band weer worden aangezet.  
 
De keuze van de voertaal voor het gesprek ligt bij de respondent: Turks, Nederlands of 
beide talen. Alle ouderen zijn niet in staat om in het Nederlands hun verhaal te vertellen. 
De gesprekken met hen zijn in het Turks gevoerd. 
Met de kinderen wordt meestal afwisselend in twee talen gesproken. Sommige kinderen, 
met name de wat oudere kinderen, spreken gebrekkig Nederlands, het gesprek wordt dan 
grotendeels in het Turks gevoerd. De kleinkinderen geven de voorkeur aan een gesprek in 
het Nederlands. Zij kunnen wel Turks spreken, maar beheersen het Nederlands vaak beter.  
In een tweetalig gesprek kunnen alle emoties goed worden geuit en komen bovendien alle 
belangrijke termen in het kader van zorg aan bod, zowel de relevante Nederlandse als 
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Turkse termen, waarvoor soms geen directe vertaling bestaat. Het laat zien hoe belangrijk 
het is dat een interviewer van deze onderzoekspopulatie beide talen uitstekend beheerst. 
 
De meeste gesprekken met ouderen duren drie tot vier uur, met kinderen twee tot drie uur. 
Met de kleinkinderen duurt het gesprek één tot twee uur. Ik ben bij alle families in totaal 
drie tot negen keer op bezoek geweest voor de interviewgesprekken.  
De vier ouderen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis verblijven, heb ik twee tot drie 
keer bezocht. Over ouderen die niet kunnen spreken vanwege hun ziekte, heb ik informatie 
verkregen van hun familieleden en verzorgers in de zorgcentra.  
Tijdens mijn bezoeken aan de zorgcentra heb ik gelet op de omgang tussen personeel en 
ouderen, personeel en familieleden, en tussen de oudere en zijn/haar familieleden. Deze 
observaties heb ik nog op dezelfde dag uitgewerkt.  
 
Na de interviews heb ik de bandopnamen volledig uitgeschreven en daarmee gereedge-
maakt voor verdere analyse. Ik heb niet alleen interviews met ouderen en hun kinderen 
gehouden, maar ook observaties genoteerd tijdens/na deze gesprekken en bij het deelnemen 
aan hun feesten en meegaan naar instanties. Hierdoor kon ik meer inzicht krijgen in de 
leefsituatie van deze ouderen en hun familieleden. 
Met alle respondenten heb ik gedurende zeven jaar contacten onderhouden. Bij belangrijke 
momenten als overlijden en huwelijksfeesten ben ik langsgegaan. Op deze wijze kon ik 
tijdens de verschillende fasen van hun ouderdom een beeld krijgen van de ontwikkelingen 
binnen de families.  
Met sommige ouderen heb ik ook contacten onderhouden in Turkije tijdens mijn vakantie-
periodes. Hier heb ik inzicht kunnen krijgen in de oorspronkelijke leefsituatie van deze 
ouderen, met name in hun familierelaties en woonomgeving, alsmede in hun huidige 
sociale netwerk in Turkije.  

Aanduiding verschillende generaties 

In mijn onderzoek heb ik steeds meerdere generaties per familie aan het woord gelaten: de 
eerste generatie gastarbeiders en hun vrouwen, hun kinderen en – waar relevant – ook 
enkele kleinkinderen. Daarnaast betrek ik de familieachtergrond van de eerste generatie 
immigranten in mijn analyses.  
Het is onmogelijk om familierelaties te schetsen zonder gebruik van relatieve termen als 
vader en zoon of grootmoeder en schoondochter. De zoon van de grootvader is de vader 
van de kleinzoon. Daarom voeg ik aan de relatieve termen zo veel mogelijk een code toe: 
G1 – eerste generatie  
G2 – tweede generatie 
G3 – derde generatie. 
De ouders van de geïnterviewde ouderen (G1) zijn dan generatie G0. In de lopende tekst 
noem ik hen dede en ebe (grootvader en grootmoeder), ook in hun rol als ouders van G1.  

Weergave kwantitatieve onderzoeksgegevens 

Een regel bij de weergave van getallen luidt: getallen tot twintig voluit, evenals de tiental-
len tot honderd, de honderdtallen tot duizend. Op deze regel mag een uitzondering worden 
gemaakt als een rare mix van woorden en cijfers zou ontstaan. Voor deze uitzondering heb 
ik dan ook gekozen als het gaat om de weergave van de onderzoeksgegevens, en dan met 
name het aantal families, vrouwen, mannen, kinderen dat een bepaalde uitspraak heeft 
gedaan of zich in een specifieke situatie bevindt.  
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4 MIGRATIEGESCHIEDENIS EN ALGEMENE 
KENMERKEN ONDERZOEKSGROEP TURKSE 
OUDEREN 

 

4.1 Inleiding 
 
Om de leefsituatie van Turkse ouderen in Nederland – en dus van mijn onderzoeksgroep – 
te begrijpen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in hun migratiegeschiedenis. Deze speelt 
een belangrijke rol bij de oriëntatie op en het ouder worden in de Nederlandse samenle-
ving. Aspecten daarvan zijn: komst naar Nederland, redenen van migratie, opvang in 
Nederland, proces van gezinshereniging. Ook opleiding, werk en gezondheid van de door 
mij geïnterviewde Turkse ouderen – algemene aspecten die hun leefsituatie bepalen – zal ik 
bespreken. Tot slot ga ik nog wat dieper in op de woonsituatie van mijn onderzoeksgroep, 
omdat dit aspect cruciaal is voor de familiezorg rond Turkse ouderen.  
 

4.2 Migratiegeschiedenis 
 
In de migratiegeschiedenis van de Turkse ouderen onderscheid ik verschillende fasen: 
gastarbeidersperiode, tijdperk van gezinshereniging, gemeenschapsvorming en – als laatste 
fase – de ouderdom.  

4.2.1 Gastarbeidersperiode 1960–19733 
Vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw begon de Nederlandse economie zich te herstellen 
van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Al snel ontstond een tekort aan laagge-
schoolde arbeidskrachten, om te beginnen in de mijnbouw. Italiaanse arbeidsmigranten 
werden aangetrokken om in de Limburgse mijnen te werken. De snelle economische groei 
zette door. Lucassen en Penninx (1994:53): "Bedrijven in het hele land (begonnen) buiten-
landse arbeiders te werven. Aanvankelijk gingen personeelsfunctionarissen op zoek naar 
arbeiders in Italië en Spanje, later in Joegoslavië en Griekenland, en vanaf het midden van 
de jaren zestig kwamen ook Turkije, Marokko en Tunesië in het vizier. De Nederlandse 
overheid sloot wervingsakkoorden en bemiddelde bij de werving. Vanaf 1968 stelde 
diezelfde overheid dergelijke bemiddelingsdiensten niet alleen beschikbaar, maar ook 
verplicht. De inmiddels massaal geworden migratiestroom moest wel onder controle 
kunnen worden gehouden als de conjunctuur dat vereiste."  

 
De arbeiders werden door de ontvangende samenleving als 'gastarbeiders' aangeduid. De 
arbeiders sloten een tijdelijk arbeidscontract met Europese bedrijven en werden daarom 
ook wel contractarbeiders genoemd. De gastarbeiders, de ontvangende samenleving én het 
land van herkomst zagen hun verblijf als tijdelijk. De gedachte overheerste dat de gastar-
beiders een paar jaar hard zouden werken om vervolgens terug te keren naar het land van 
herkomst om hun toekomst daar – beter – op te bouwen. Deze groep arbeidsmigranten 
bestond in eerste instantie vrijwel alleen uit mannen. Vanwege de veronderstelling van een 

                                                      
3 Voor een uitvoerige documentatie van het leven van Turkse gastarbeiders in Nederland tussen 
1964 en 1975 zie: Erhan Tuskan en Jaap Vogel, Lied uit den vreemde/Gurbet Türküsü; brieven en 

foto’s van Turkse migranten 1964-1975. Amsterdam, Aksant 2004. 
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tijdelijk verblijf in West-Europa werden echtgenotes en kinderen achtergelaten bij de 
ouders of andere familieleden.  
Voor de migranten zelf was het doel van de arbeidsmigratie het vergaren van spaargeld om 
thuis een bedrijf te vergroten of op te zetten, meestal in de landbouw. Twee inkomsten-
bronnen werden gecombineerd: één in Turkije (het familiebedrijfje waar vrouw en kinde-
ren verbleven) en één in Europa. Lucassen en Penninx (1994:54): "Het grootste deel van de 
gezinsconsumptie vond plaats in het land van herkomst tegen lage prijzen aldaar, terwijl 
één of enkele kostwinnaars tegelijkertijd een poging waagden om het merendeel van het 
inkomen te verdienen in een land met hoge lonen, in dit geval Nederland. (…) Het gaat 
erom zoveel mogelijk te profiteren van loon- en prijsverschillen tussen de plaats waar de 
familie woont en de plaats waar de trekarbeider werkt."  
Daarbij hoort volgens Lucassen en Penninx ook de strategie om zo goedkoop mogelijk 
onder dak te komen, zoals in goedkope pensions met soms zelfs dubbel beslapen bedden, 
en het meebrengen van etenswaren uit het land van herkomst. 

Komst naar Nederland 

Bijna alle oudere mannen (G1) uit mijn onderzoekspopulatie kwamen in de periode 1963–
1972 naar Nederland. Slechts 4 van de 26 zijn later gekomen, namelijk tussen 1974–1976. 
In het land van herkomst hadden deze mannen over het algemeen geen zelfstandig inko-
men: zij waren afhankelijk van de gezamenlijke inkomsten van de grootfamilie. Ze hadden 
allemaal de verwachting om een aantal jaren in Europa te werken, geld te sparen en daarna 
terug te keren naar Turkije. Ze wilden land, huis en vee kopen en op deze manier hun 
toekomst en die van hun familie verder opbouwen.  

Ik was blij dat ik naar Europa kon gaan, omdat ik erg arm was en niet kon rond-
komen; ik had toen vijf kinderen. Ik had in Turkije gezien dat mensen die in Europa 
werkten, grond en een huis kochten en geld stuurden naar hun familie in Turkije. 
Dat wilde ik ook. Ik wilde ook wel goede kleding kopen voor mijn kinderen en goed 
voedsel eten en rijk worden. Na een paar jaar werken in Europa en geld sparen 
zou ik absoluut terugkeren naar Turkije. (NURİ) 

Het vertrek naar Europa was geen makkelijke keuze voor de mannen. De beslissing werd 
meestal in overleg met de familie, met name de ouders, genomen. De meeste ouders van de 
eerste generatie (G1) migranten vonden het goed dat hun zoon tijdelijk naar Europa ging 
om geld te verdienen.  
Twee vaders gaven geen toestemming, maar hun zonen zijn toch gegaan. Vier eerste 
generatie Turken zijn pas vertrokken na het overlijden van de vader. Drie andere migranten 
hadden als kind hun vader al verloren en hadden daarmee meer speelruimte een eigen 
beslissing te nemen. Eén van de drie alleenstaande moeders (G0) maakte echter ernstig 
bezwaar. Haar zoon is toch naar Nederland gegaan, maar heeft achteraf spijt dat hij zijn 
moeder alleen achterliet. 
Het besluit tot wel of niet vertrekken naar Europa werd mede beïnvloed door de ervaringen 
van Turken die eerder naar Europa waren geëmigreerd. Maar ook het beeld van Nederland 
zoals dit bestond in Turkije, speelde een rol.  

Ik wilde al eerder naar Nederland, maar mijn ouders zeiden: 'Nee, je mag niet. Wij 
geven daarvoor geen toestemming. Het is een land van gâvur (land van ongelovi-
gen).' In die tijd kon je binnen een week naar Europa. Toen zij beiden waren over-
leden, heb ik gauw geregeld om naar Europa te gaan. Iedereen van mijn dorp ging, 
daarom wilde ik ook. (NURİ) 
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De werving van contractarbeiders was in eerste instantie het initiatief van Europese bedrij-
ven. Deze gingen in Turkije op zoek naar laaggeschoolde, jonge en gezonde arbeidskrach-
ten die pasten bij het type bedrijf (textiel, mijnen, levensmiddelenindustrie, hoogovens of 
metaalsector). Indien een kandidaat ouder was dan een bepaalde leeftijd of als hij gezond-
heidsproblemen had, werd hij niet aangenomen. Veel mannen die ouder waren dan 35, 
hebben snel hun officiële leeftijd verlaagd om op deze manier een kans te krijgen in Europa 
te werken.4 In Turkije werd een bemiddelingssysteem ontwikkeld om arbeidskrachten te 
werven. Dit bemiddelingssysteem bestond uit vertegenwoordigers van de bedrijven, een 
Europese arts, een Turkse arts en het arbeidsbureau in Turkije. Dit bureau leverde poten-
tiële arbeidskrachten en de artsen controleerden hun gezondheid. De beslissing over het 
wel of niet aannemen van een arbeidskracht lag uiteindelijk bij de vertegenwoordigers van 
de bedrijven. 
Uit de gesprekken met de eerste generatie mannen blijkt dat 17 van de 26 mannen via het 
Nederlandse wervingsbureau naar Nederland zijn gekomen. Dat heeft zich voltrokken in de 
periode 1963–1974. Slechts 1 van hen kwam na 1972.  

Ik wilde naar Europa, omdat mensen uit ons dorp al eerder hier [in Nederland] 
waren en zij positieve dingen vertelden. Ik heb mij ingeschreven in 1964 bij het  
arbeidsbureau in Turkije. Pas in 1971 ontving ik een brief, dat ik als gastarbeider 
naar Europa mocht. Ik was toen 33 jaar. Iemand van 35 of ouder kon niet meer 
naar Nederland gaan. Voordat ik hier kwam, hebben ze al mijn lichaamsdelen on-
derzocht. (AKİF) 

8 van de 26 mannen kwamen volgens eigen zeggen als 'toerist' naar Nederland. Daarmee 
bedoelen zij: niet via de officiële werving, maar via het eigen netwerk (familie en dorps-
genoten).  

Iedereen in mijn dorp was bezig om naar Europa te komen. Ik was 30 jaar en arm. 
Ik wilde graag naar Europa om mijn economische situatie te verbeteren. Ik leende 
vierduizend Turkse lira van mijn oom en ik moest zesduizend lira terugbetalen. Met 
dat geld heb ik deviezen gekocht. Mensen in Europa zeiden: 'Jullie moeten niet met 
de trein of vliegtuig komen; anders worden jullie tegengehouden.' Toen zijn we met 
acht mannen met een boot vanuit İstanbul vertrokken. Op die boot was een vrouw 
die Europa goed kende; zij ging heen en weer van Turkije naar Europa. We zeiden 
tegen haar dat wij dorpelingen waren en van niets wisten. Zij zei: 'Ik help jullie 
wel.' Wij gaven haar onze paspoorten. Na drie dagen kwamen we aan in Marseille, 
in Frankrijk. We belden onze familie die in België was, en maakten een afspraak 
dat zij naar Marseille zouden komen, bij een kerk vlakbij het station. Zij kwamen 
met twee auto's. Via een geheime grens gingen we naar België. Maar wij wilden 
naar Nederland, naar Deventer. Daar woonden familieleden van ons en we hadden 
gehoord dat je daar makkelijk een baan kon krijgen. (BEKİR) 

Van één man van de eerste generatie ontbreken de precieze gegevens over zijn komst 
Nederland. 

                                                      
4 In het wervingsverdrag met Turkije (1964) was bepaald dat de maximumleeftijd voor ongeschool-
den 35 jaar was. Voor geschoolde arbeiders gold 45 jaar als maximum. Naar mijn weten is niet 
onderzocht in hoeverre dit mogelijk frequent voorkomende gesjoemel bij de inschrijving consequen-
ties heeft gehad voor latere papieren en registraties. Daarmee is evenmin duidelijk in hoeverre dit 
(destijds) bewust verlagen van de 'emigratieleeftijd' de officiële statistieken doorkruist die laten zien 
dat Turkse migranten op jongere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen en overlijden dan Neder-
landse ouderen. 
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Volgens eigen opgave was de jongste man tijdens migratie 18 jaar, de oudste was 44 jaar. 
Daarvan zeiden 4 mannen expliciet dat zij hun officiële leeftijd hebben verlaagd met 
respectievelijk drie, vier en vijf (n=2) jaar. De leeftijd van de meeste oudere mannen uit 
mijn onderzoeksgroep (G1) ligt bij aankomst naar Nederland tussen 27 en 35 jaar: negen-
tien van hen behoren tot deze leeftijdscategorie. Zeven van deze eerste generatie migranten 
waren toen tussen de 39 en 49 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de 26 geïnterviewde 
oudere mannen (G1) bij aankomst in Nederland was 33,7 jaar. 

Opvang in Nederland 

De mannen die in het kader van de werving door bedrijven via het Nederlandse wervings-
bureau naar Nederland kwamen, werden bij hun komst op Schiphol opgehaald door 
personeelsleden van de betreffende bedrijven. In het land van herkomst was door middel 
van een arbeidscontract en documenten duidelijk gemaakt wie naar welk bedrijf zou gaan. 
De contractarbeiders werden vervolgens naar een pension gebracht dat speciaal voor hen 
was opgericht.  
 
Grote bedrijven zetten woonoorden voor de mannelijke gastarbeiders op in de nabijheid 
van de fabrieken. In deze pensions woonden 50 tot 250 mannen. Het eten en de was werden 
geregeld door het bedrijf. Als het pension ver van het bedrijf was verwijderd, werd vervoer 
geregeld voor de contractarbeiders. Het leven van de migranten bestond uit werken op het 
bedrijf, en eten en slapen in het pension.  

Ik werd in Turkije op het vliegtuig gezet en op Schiphol opgehaald door de chef 
van mijn bedrijf. Voordat ik naar Nederland kwam, was al bepaald naar welk be-
drijf ik zou gaan en wie mij zou ophalen. Vanaf Schiphol werd ik naar mijn nieuwe 
verblijfplaats gebracht. Daar waren ongeveer 160 mensen, Turken, Marokkanen, 
Spanjaarden en Italianen. Het leek meer een kazerne. Ik sprak helemaal geen 
woord Nederlands. Er was een tolk bij. In het pension sliepen wij met 4 à 5 mensen 
in een kamer. Wij gingen van pension naar werk en werk naar pension. In het pen-
sion werkten Nederlanders en een Marokkaan als kok. Als je zelf eten wilde klaar-
maken, kon je niet in de keuken terecht. Als je gasten kreeg, kon je ook niet zelf  
koken. Je mocht niet zomaar in de keuken komen of het gasfornuis gebruiken.  
In die tijd kregen wij paardenvlees te eten, maar wij wisten dat niet. De Marok-
kaanse kok zei altijd dat het koeienvlees was. We geloofden hem, omdat hij ook 
moslim was. We leerden enkele woorden Nederlands, zoals brood, water en vlees. 
Toen de slager aan de deur kwam, vroegen we hem naar het vlees dat hij bracht. 
Het bleek paardenvlees te zijn: dat was goedkoper. Uit afkeer heb ik een paar 
maanden niet gegeten en van 84 kg ben ik tot 66 kg afgevallen. (MURTAZA) 
 

4.2.2 Tijdperk van gezinshereniging 1973–1980 
Vanaf 1973 werd officieel de werving van contractarbeiders gestopt. Voor de gastarbeiders 
ontstond een nieuwe situatie: moesten zij terugkeren naar het herkomstland, moesten ze als 
'alleen' levende mannen in Nederland blijven of zouden ze hun achtergebleven vrouw en 
kinderen naar Nederland halen?  
Bij de beslissing over een terugkeer naar het herkomstland speelde de instabiele economi-
sche situatie in Turkije een rol. Sommige mannen zijn teruggegaan. Opnieuw naar Neder-
land gaan indien de situatie in Turkije tegenviel, werd echter bemoeilijkt door de beëindi-
ging van de werving van contractarbeiders. Veel mannen besloten dan ook om niet terug te 
keren, maar hun vrouw en kinderen naar Nederland te halen. 
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De meeste oudere vrouwen (G1) uit de onderzoekspopulatie, namelijk 24 van de 
28 vrouwen, zijn naar Nederland gekomen in het kader van de gezinshereniging in de 
periode 1970–1980. Drie vrouwen migreerden al eerder, respectievelijk in 1964, 1966 en 
1967. Eén vrouw kwam in 1989 naar Nederland door een tweede huwelijk met een Turkse 
migrant. 

Mijn man was al in 1965 naar Nederland gegaan. Ik was verplicht om bij mijn 
schoonouders te blijven en hen te verzorgen; ik kon hen niet onverzorgd achterla-
ten. Pas na het overlijden van mijn schoonouders, in 1975, ging ik in het kader van 
de gezinshereniging ook naar Nederland. (HALİME) 

De gastarbeiders moesten op zoek naar een geschikte woning voor henzelf, hun vrouw en 
kinderen. Voor hen was geen plek in de bedrijfspensions. De migranten hadden aanvanke-
lijk geen toegang tot de sociale woningbouw. Ze moesten snel een woning hebben en 
waren daarom aangewezen op goedkope koopwoningen in de oude wijken van de (mid-
del)grote steden. In deze woning woonde het gezin vaak in één kamer; de overige kamers 
werden uit financiële overwegingen verhuurd aan verwanten en streek-/land-genoten.  

Ik heb met andere Turkse kennissen besloten om onze vrouwen naar Nederland te 
halen. Wij huurden daarom twee kamers bij een kennis. We sliepen elk in onze ei-
gen kamer; de rest (keuken, douche, wc) gebruikten we gemeenschappelijk. 
(SALMAN) 

Sommige mannelijke gastarbeiders woonden samen met hun echtgenote en/of kinderen in 
particuliere pensions.  

De familie in Turkije heeft mij naar het vliegveld gebracht en hier in Nederland 
haalden mijn man en een kennis mij af en brachten mij naar een kamer in Venlo. 
Wij hadden geen douche. Wij kookten in die kamer en wasten er onze kleren. 
Maanden later kwam de chef bij ons thuis en zag hoe wij woonden. Hij vond het 
wel zielig en kocht een bed, want tot nu toe sliepen wij op een bank, waar mijn man 
enkele jaren met een vieze deken had geslapen en ik ook een paar maanden. De 
chef kocht ook een kachel en liet gas aanleggen, zodat ik makkelijker kon koken en 
wassen. Er werden pannen en borden gekocht en andere dingen. (GÜLBEYAZ) 

De leefsituatie van de mannen (G1) veranderde in deze periode: ze bezaten nu een 'eigen' 
plek om te wonen, hoe beperkt soms ook. De kinderen groeiden op in een Nederlandse 
omgeving. Men richtte zich meer op het dagelijkse leven en de toekomst van het gezin in 
Nederland.  

4.2.3 Gemeenschapsvorming 1980–1990 
De economische herstructurering in de eerste helft van de jaren tachtig heeft veel impact 
gehad op de eerste generatie Turken. Veel laaggeschoolde arbeid was niet meer nodig door 
de automatisering en de verplaatsing van bedrijven naar lagelonenlanden. Een groot aantal 
migranten (G1) werd langdurig – en vaak voorgoed – werkloos of belandde in de WAO 
(SCP 2004:34). 
Uit de migratiecijfers van 1981–1983 blijkt dat de voorheen sterke immigratie van ge-
zinsleden nu, als gevolg van de economische recessie, sterk daalde en de remigratie 
toenam. Soms was zelfs sprake van een negatief migratiesaldo, een verschijnsel dat de 
Turkse groep daarvoor en daarna nooit meer zou kennen (Penninx 2004:70).  
Onder degenen die in Nederland bleven, nam de gemeenschapsvorming sterk toe. Voor 
zowel de Nederlandse samenleving als de eerste generatie Turken werd duidelijk dat de 
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'gastarbeiders' permanent in Nederland zouden blijven. De Nederlandse overheid ontwik-
kelde een officieel 'minderhedenbeleid' als vervolg op haar 'gastarbeidersbeleid'.  
De Turkse gemeenschap werd zich tegelijkertijd bewust van haar positie als etnische 
minderheidsgroep in Nederland en begon zich als gevolg daarvan sterker te organiseren. Er 
kwamen steeds meer zelforganisaties die bijeenkwamen op basis van maatschappelijke en 
religieuze thema's: religieuze organisaties, een Turkse arbeidersvereniging en initiatieven 
voor islamitische scholen en een islamitische omroep. 
 
Schema 4.1 Turks-etnische netwerkvorming 

 
Turks Nationaliteit Minderheid
   
  
  
 
 
 
 
Belangenverenigingen Maatschappelijke Formeel 
 en 
 religieuze thema's     
 
 
 
 
Emirdağ, Yozgat, Konya Streek Informeel 
 Woonomgeving     
 Familie 
 Gezin 
       

 
 
 
 
In het schema Turks-etnische netwerkvorming staan de beginselen waarop de Turkse 
gemeenschap werd en wordt gemobiliseerd: van macro- naar microniveau. Turkse mensen 
in Nederland manifesteren zich sinds 1980 op macroniveau als minderheid ten opzichte van 
Nederlanders. Vervolgens vormden zich binnen de Turkse gemeenschap op mesoniveau 
formele netwerken op basis van religieuze en maatschappelijke voorkeur: zelforganisaties 
als een moskee, een Turkse studentenvereniging of de TISBO (Turks-Islamitische Bond 
voor Ouderen). In deze belangenverenigingen is de Turkse herkomst vanzelfsprekend. Ten 
slotte zijn er op microniveau de informele netwerken, gestructureerd op basis van woon-
omgeving, geboortestreek en verwantschap. Een café (mannenontmoetingsplaats), thee-
visites (vrouwenontmoetingsplaats) als ook het familienetwerk behoren hiertoe. 



 51 

Concentratiewijken 

De eerste generatie migranten was sterk gericht op het vormen van zogenaamde gastarbei-
dersnetwerken (zie verder hoofdstuk 5.5.2, pag. 83), gebaseerd op de verwantschaps- en 
dorpsnetwerken in Turkije. Deze tendens werd nog versterkt toen men in het kader van de 
gezinshereniging op zoek ging naar 'eigen' huisvesting en daarmee de plek van 'definitieve' 
vestiging kon gaan kiezen.  
Langzamerhand ontstonden in deze periode de zogenaamde concentratiewijken in de oude 
wijken van de (middel)grote steden. Dat de eerste generatie migranten juist hier terecht-
kwam, heeft mede te maken met de lage koop- en huurprijs van de woningen daar.  
Vanaf de jaren tachtig is ook de sociale woningbouw in deze wijken toegankelijk geworden 
voor Turkse migranten in Nederland. Zo vormden zich door het samenspel van het toewij-
zingsbeleid van woningcorporaties en eigen voorkeuren van Turkse woningzoekenden 
concentraties van Turkse Nederlanders in bepaalde wijken. Meestal waren dit wijken met 
grote flatgebouwen die vanaf de jaren zestig in het kader van de sociale woningbouw 
waren gerealiseerd.  
Veel autochtone Nederlanders vertrokken uit deze wijken vanwege de toename van alloch-
tonen in hun wijk. In de wijken ontstonden naast de zelforganisaties en koffiehuizen 
voorzieningen als Turkse supermarkten, slagers, bakkers, moskeeën, buurthuizen en 
restaurants. Dit maakte deze concentratiewijken nog aantrekkelijker voor Turkse woning-
zoekenden, die hier al hun voorzieningen alsmede familie en streekgenoten uit Turkije op 
loopafstand treffen.  

4.2.4 Ouderdom 1990–heden 
De eerste generatie Turkse migranten kwam als arbeidsmigrant naar Nederland. Een 
dergelijke motivatie houdt de mogelijkheid open om terug te keren na pensionering. Deze 
laatste fase kent daarom een belangrijk beslissingsmoment, namelijk de keuze in welk land 
men oud wil worden en wil overlijden. Vanuit historisch perspectief is deze generatie 
migranten tevens de eerste generatie Turken die de ouderdomsfase beleeft in Nederland en 
daarmee ervaring opdoet.  
De ouderdomsfase van de eerste generatie Turken (G1) kreeg een aanvang omstreeks het 
begin van de jaren negentig. Een groeiende groep migranten ging in die periode behoren tot 
de leeftijdsgroep van 55-plussers.  
Zowel de eerste generatie Turkse ouderen als de Nederlandse overheid hebben van tevoren 
nooit nagedacht over het ouder worden van Turken in Nederland. Er is niet ingespeeld op 
de problemen die als gevolg daarvan zouden kunnen ontstaan. Pas sinds een aantal jaren 
beginnen overheid en zorginstellingen zich bewust te worden van de specifieke zorgpro-
blemen van Turkse ouderen.  
 

4.3 Algemene kenmerken Turkse ouderen (onderzoeksgroep) 

4.3.1 Leeftijd 
Onderstaande tabellen geven een globaal overzicht van de leeftijd van de geïnterviewde 
oudere respondenten. Zoals aangegeven in voetnoot 4 (pag. 47) hebben nogal wat Turkse 
immigranten hun officiële leeftijd verlaagd om in aanmerking te komen voor migratie. In 
gesprekken zijn Turkse ouderen echter gewend hun 'werkelijke' leeftijd te noemen.  
Daarbij past wel een kanttekening. Veel oudere Turken weten niet precies hoe oud ze zijn. 
Op het platteland van Turkije was het niet gebruikelijk (wel verplicht) om direct na de 
geboorte van een kind daarvan aangifte te doen bij de Burgerlijke Stand. Het kwam regel-
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matig voor dat een kind pas een paar jaar later werd aangemeld. Om de boete te ontlopen, 
meldde de niet erg 'kersverse' vader dat het kind de dag daarvoor was geboren. De familie 
weet wel dat de officiële leeftijd niet klopt, maar men raakt het zicht kwijt op de werkelijke 
datum (en jaar). 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 (Tabel 3.3, pag. 41) betekent de indeling van families in 
de categorie zorgafhankelijk respectievelijk bedlegerig niet, dat beide ouderen in de familie 
zorgafhankelijk of bedlegerig zijn. Onderstaande tabellen moeten ook in dit licht worden 
gelezen. Kolom 1 betreft de categorie-indeling van de familie op basis van de gezondheid 
van één van de ouderen in deze familie, niet noodzakelijkerwijs zowel de man (G1) als de 
vrouw (G1). De tabellen leggen daarmee geen verband tussen gezondheidstoestand en 
leeftijd van de respondenten. 
 
Bij de mannen (G1) ligt het zwaartepunt in de leeftijdscategorie 66–70 jaar: 10 van de 
26 mannen vallen in deze categorie. Dit komt ook tot uiting in hun gemiddelde leeftijd: 
66,9 jaar. De jongste man is 55 jaar; de oudste is 82 jaar. 
 
Tabel 4.1 Leeftijd van de eerste generatie mannen (G1) 

Mannen (G1) 55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 Totaal Gemiddel-
de leeftijd

Geen zorg  3  2    5 63,4 

Zorgafhankelijk  1  4 2 1 1 9 70,6 
Bedlegerig 2 1 2 4 3   12 65,6 

Totaal 2 5 2 10 5 1 1 26 66,9 

 
De vrouwen (G1) zijn wat meer gespreid over de verschillende leeftijdscategorieën. Ze zijn 
over het algemeen een paar jaar jonger dan hun man. Dat wordt ook zichtbaar in hun 
gemiddelde leeftijd per categorie en in totaal. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen 
tijdens het interview is 62,0 jaar. De jongste vrouw is 49 jaar. De oudste is 71 jaar. 
 
Tabel 4.2 Leeftijd van de eerste generatie vrouwen (G1) 

Vrouwen (G1) 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 Totaal Gemiddelde 
leeftijd 

Geen zorg 1  3  1  5 57,4 

Zorgafhankelijk   3 2 5  10 64,3 

Bedlegerig  3 2 4 3 1 13 62,1 

Totaal 1 4 7 6 9 1 28 62,0 

 
Onderstaande tabel geeft voor de volledigheid de gemiddelde leeftijd van alle respondenten 
per zorgcategorie en generatie: ouderen (G1), kinderen plus schoonzoons/dochters (G2), en 
kleinkinderen plus eventuele huwelijkspartners (G3).  
 
Tabel 4.3 Gemiddelde leeftijd respondenten 

Respondenten man 
(G1) 

vrouw 
(G1) 

zoon 
(G2) 

dochter 
(G2) 

schoon- 
zoon 
(G2) 

schoon- 
dochter 

(G2) 

klein- 
zoon 
(G3) 

klein- 
dochter 

(G3) 

schoon- 
dochter 

(G3) 

Geen zorg 63,4 57,4 34,3 33,5 33,5 29,7 14,0 19,0 - 
Zorgafhankelijk 70,6 64,3 33,9 31,3 39,5 33,4 23,0 26,0 22,5 

Bedlegerig 65,6 62,1 34,6 33,0 - 33,2 16,0 20,0 - 

Totaal 66,9 62,0 34,2 32,6 36,5 32,7 18,8 21,0 22,5 
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4.3.2 Opleiding 
Wat is het opleidingsniveau van de oudere Turkse migranten die ik interviewde? En welk 
(taal)onderwijs/onderricht hebben ze daarna in Nederland genoten?  

Opleiding in Turkije 

De meeste Turkse ouderen (G1) zijn analfabeet of weinig geschoold. Ik onderscheid vier 
groepen: analfabeten, basisschool niet afgerond, basisschool afgerond en vervolgopleiding. 
 
Tabel 4.4 Opleiding eerste generatie (G1) 

 Analfabeet Basisschool 

niet afgerond 

Basisschool 

afgerond 

Vervolg-

opleiding 

Totaal 

Man 5 14 6 1 26 

Vrouw 24 3 1 0 28 

Totaal 29 17 7 1 54 

 
29 van de 54 geïnterviewde ouderen zijn analfabeet; 24 van de 29 analfabeten zijn vrou-
wen. Ofwel: bijna alle vrouwen (24 van de 28) zijn analfabeet. Officieel was basisonder-
wijs verplicht voor zowel jongens en meisjes. Maar op het platteland was het niet gebruike-
lijk dat meisjes onderwijs gingen volgen. Men meende dat het volgen van onderwijs ervoor 
zou zorgen dat het meisje zich niet aan de töre (traditie) zou houden. 

Ik heb nooit op school gezeten. In mijn tijd gingen de meisjes uit mijn dorp niet 
naar school. Opleiding was niet belangrijk voor meisjes. Mijn ouders dachten dat 
een meisje het verkeerde pad zou opgaan als ze onderwijs zou volgen. (SADEGÜL) 

17 van de 54 ouderen hebben een aantal jaren basisschool gevolgd, maar deze niet afge-
rond. Deze groep bestaat voornamelijk uit mannen (14 van de 17). Deze ouderen kunnen 
slechts in beperkte mate Turks lezen en schrijven; een Turkse krant is voor hen vaak al te 
moeilijk om te lezen/begrijpen. In hun jeugd moesten de mannen vanwege de economische 
omstandigheden van hun familie meer prioriteit geven aan werk dan aan opleiding. Ze 
moesten over het algemeen hun ouders helpen met het werk op het land.  
7 ouderen hebben de basisschool afgerond, waarvan 6 mannen en één vrouw. Zij hebben 
hun basisschooldiploma gehaald. Dit werd door hun ouders als voldoende ervaren. In 
vergelijking met veel van hun leeftijdgenoten zijn zij 'hoog opgeleid'. 
Slechts één van de 54 ouderen, Halil, heeft een vervolgopleiding afgerond, namelijk de 
opleiding tot onderwijzer. Hij werkte in Turkije enkele jaren als onderwijzer in het basis-
onderwijs vóór hij naar Nederland ging.  

Nederlandse taal 

Alle ouderen beheersen het Nederlands niet of nauwelijks. Overheid, bedrijven én ouderen 
zelf vonden het volgen van een opleiding niet belangrijk vanwege het idee van een tijdelijk 
verblijf als 'gastarbeider' in Nederland. Er werden dan ook geen taalcursussen voor gastar-
beiders georganiseerd. In de gastarbeidersperiode leefden de Turkse migranten als aparte 
groep in een pension. Daar hadden ze geen contacten met Nederlanders en de buitenwereld.  
Later, na de gezinshereniging, werden de ouderen meer geconfronteerd met de Nederlandse 
samenleving bij hun bezoek aan winkels, huisarts en dergelijke. Ze hebben zichzelf wat 
losse woorden geleerd – zoals: werk, brood, melk, gaan – in de praktijk van werk, winkelen 
en contact met buren. De ouderen hebben een zeer beperkte woordenschat.  
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We wisten niet van tevoren dat we zolang in Nederland zouden blijven. Ik heb altijd 
met Turkse mensen gewerkt; we hebben altijd Turks gesproken. Nu hebben we 
taalproblemen. Als we ergens naartoe gaan, moeten we altijd iemand meenemen 
om voor ons te tolken. (EYÜP) 

In de jaren tachtig ontstonden taalcursussen voor gastarbeiders, met name in buurthuizen; 
vaak was het een cursus van twee uur in de week. Een aantal ouderen is toen een taalcursus 
gaan volgen. Vaak stopten ze er vroegtijdig mee, omdat ze in ploegendienst werkten of 
dachten dat ze de taal toch niet zouden kunnen leren.  

Ik ben begonnen met een Nederlandse taalcursus, maar het ging niet zo best. Na 
drie maanden ben ik ermee gestopt. Ik kan zelf geen Nederlands spreken. Ik heb 
een paar woorden geleerd; daarmee kan ik zelf wel boodschappen doen, maar als 
het een echt gesprek wordt, kan ik het niet. Mijn kinderen gaan altijd mee naar de 
dokter, ziekenhuis, enzovoorts. (MÜMTAZ) 

Voor bezoeken aan artsen en instellingen, het vertalen van brieven en invullen van formu-
lieren wordt door bijna alle ouderen hulp gevraagd aan hun kinderen. Soms wordt aan 
buren en kennissen gevraagd om te tolken of een brief te vertalen. Sommige artsen roepen 
de assistentie in van een telefonisch tolkencentrum. 
De geïnterviewde bedlegerige ouderen (G1) die zijn opgenomen in het verpleeghuis, 
krijgen veel hulp van hun kinderen bij de communicatie met het personeel. Wanneer de 
kinderen hun ouders bezoeken, vinden gesprekken plaats tussen ouderen en personeel 
waarbij de kinderen als tolk fungeren. Ook wordt soms door verpleegkundigen en artsen 
met de kinderen afgesproken dat deze laatsten kunnen worden gebeld indien nodig: het 
verpleeghuispersoneel spreekt via de telefoon met de kinderen, die vervolgens het gesprek 
vertalen voor hun ouders.  
 
Cevdet (G1) beheerste het Nederlands mondeling redelijk. Vanwege ouderdom en toene-
mende afhankelijkheid van anderen is Cevdet echter veel woorden vergeten.  

Nadat mijn vrouw is overleden, ben ik ineens het Nederlands vergeten. De laatste 
tijd kan ik het niet meer. Vroeger was ik zelfs tolk voor anderen. (CEVDET) 

4.3.3 Werk 
Werken, een baan hebben, was voor Turkse ouderen in Nederland uiteraard erg belangrijk; 
het was immers hun doel om geld te sparen en daarmee bij terugkeer hun toekomst op te 
bouwen. Ook in hun vrije tijd in Nederland zochten ze vaak nog naar mogelijkheden om 
extra geld te verdienen.  
Alle oudere mannen hebben in het land van herkomst gewerkt op de akkers van hun vader. 
Sommigen waren (ook) veehandelaar of herder. Uitgezonderd één onderwijzer hebben alle 
ouderen (G1) in Turkije nooit in loondienst gewerkt.  
Bij aankomst in Nederland hebben alle mannelijke ouderen ongeschoold en zwaar werk 
verricht in uiteenlopende fabrieken, zoals: een metaalfabriek, plastic fabriek, houtfabriek, 
textielfabriek, tapijtfabriek, papierfabriek, baksteenfabriek, betonfabriek, hoogovens, 
glasfabriek, vleesfabriek et cetera. Ze werkten vaak in ploegendienst. Eén oudere, Halil, 
heeft later ook gewerkt als basisschoolleerkracht 'eigen taal en cultuur'.  
Vrijwel alle vrouwen werkten in Turkije in het huishouden van hun schoonouders. Zij 
beschikten niet over een eigen inkomen. 'Huisvrouw zijn' in een boerenbedrijf betekent, dat 
de vrouwen daarnaast vaak ook aanzienlijke taken hadden in dit bedrijf, zoals het verzor-
gen van vee op stal, kaas en boter maken, meehelpen met de oogst en dergelijke. 
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Na hun komst in Nederland heeft het merendeel van de vrouwen (20 van de 28) betaalde 
arbeid verricht, vaak als schoonmaakster van kantoren, ziekenhuizen of hotels. Ook 
werkten ze in een wasserij, in de tuinbouw of in fabrieken zoals een conservenfabriek, 
chocoladefabriek, drukkerij of platenmaatschappij. Sommigen werkten in ploegendienst. 
Acht vrouwen hebben nooit in loondienst gewerkt.  

4.3.4 Inkomen 
 
Tabel 4.5 Inkomensbron eerste generatie (G1) tijdens onderzoek (1997–2002) 

 Werk Ziektewet AOW WAO Geen inkomen Totaal 

Man 0 4 16 5 1 26 

Vrouw  1 5 14 6 2 28 

Totaal 1 9 30 11 3 54 

 
De meerderheid van de geïnterviewde ouderen (30 van de 54) heeft op het moment van het 
interview een (gedeeltelijke) AOW-uitkering, gevolgd door WAO-uitkering (11) en 
ziektewet (9). Slechts één oudere vrouw verrichtte tijdens de interviewperiode nog betaald 
werk. Drie ouderen hebben geen eigen inkomen en zijn geheel afhankelijk van het inkomen 
van hun partner. Over het algemeen zijn er geen verschillen tussen mannen en vrouwen wat 
betreft het soort inkomen dat men ontvangt.  
De Turkse ouderen van dit moment (meest migranten uit de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw) hebben in het algemeen een laag inkomen in vergelijking met Nederlandse 
ouderen. Ze verrichtten voorheen slechts laaggeschoolde arbeid. Vervolgens werden velen 
van hen langdurig dan wel voorgoed werkloos tijdens de jaren tachtig van de vorige eeuw.5 
En door hun migratie op latere leeftijd hebben ze geen volledig pensioen in Nederland 
opgebouwd. De meeste ouderen uit dit onderzoek (G1) hebben financiële problemen, met 
name de gepensioneerde ouderen.  

4.3.5 Gezondheid 
Wat zijn de gezondheidsklachten van de geïnterviewde Turkse ouderen? Hoe ervaren 
Turkse ouderen deze gezondheidsklachten en hoe gaan zij hiermee om? Welke factoren 
spelen hierbij een rol? 
 
Tabel 4.6 Gezondheid  

 Gezond Niet gezond Totaal 

Man 6 20 26 

Vrouw 9 19 28 

Totaal 15 39 54 

                                                      
5 Van de Turkse ouderen in Nederland die in 2003 tussen 55–64 jaar oud waren (merendeels 
migranten uit de periode 1960–1975), werkte in 2003 nog slechts 11% van de mannen meer dan 
12 uur per week (tegen 51% van de Nederlandse mannen van 55–64 jaar). 53% ontving een WAO-
uitkering, 21% kreeg een uitkering volgens de WW, terwijl 2% 'huisman' was (afhankelijk van het 
inkomen van partner en/of kinderen). 7% was met vervroegd pensioen. Van de overige 6% was hun 
inkomenssituatie onbekend. 
Van de Turkse vrouwen tussen 55–64 jaar werkte in 2003 nog 2% (tegen 33% Nederlandse vrou-
wen), 12% is werkloos, 21% ontvangt WAO, 7% is met de VUT en 55% noemt zich huisvrouw. 
Van 3% is het inkomen onbekend. (SCP 2004:34) 
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Zelfbeoordeling gezondheid 

Uit Tabel 4.6 blijkt dat 15 van de 54 ouderen zichzelf omschrijven als 'gezond'. 
Zij bedoelen hiermee dat ze geen zorgwekkende lichamelijke beperkingen hebben. Ze 
gebruiken termen als 'redelijk' en 'niet slecht'. Ze blijken vaak wel ouderdomskwaaltjes te 
hebben, maar kunnen zich zonder verzorging door anderen redden. Ze hebben nog geen 
ervaring met het ontvangen van zorg.  
De meeste ouderen, 39 van de 54, hebben duidelijk aanwijsbare gezondheidsproblemen. Zij 
omschrijven zichzelf dan ook als 'niet gezond'. Bij hun uitleg op de vraag naar hun gezond-
heidstoestand komen zij aan met 'bewijsmateriaal' als medicijnen en dergelijke.  
Uit de beschrijvingen en verklaringen van de ouderen zelf en hun kinderen over de ge-
zondheidstoestand van de ouderen (G1) komt naar voren dat de gezondheidsklachten van 
de eerste generatie migranten (G1) verband (kunnen) houden met factoren als werk, 
jarenlang alleen leven zonder gezin en ouders, werkloosheid, teleurstellingen en onzeker-
heden in verband met moeilijk te realiseren idealen.  
 
Vaak leggen Turkse ouderen zelf een verband tussen het werk dat zij hebben verricht en 
hun gezondheidsklachten, zoals rugklachten, ademhalingsproblemen, bronchitis en hart-
klachten. Zij hebben ongezond (chemicaliën) en lichamelijk belastend werk verricht. Vaak 
moest er worden getild en er waren geen beschermende of preventieve maatregelen.  

Ik ben een zieke man. Mijn ziekte is begonnen met rugpijn, dat was toen ik nog bij 
de steenfabriek werkte. Het was zwaar werk. We moesten vaak tillen en sjouwen. 
Daarna ben ik ander werk gaan doen. Ik werkte in een verffabriek. Daar begon 
mijn andere ziekte zich te ontwikkelen. Mijn lever functioneert niet. Ik heb ademha-
lingsproblemen. Ondertussen heb ik ook suikerziekte gekregen. Door mijn slechte 
werkomstandigheden ben ik zo ziek geworden. (NURİ) 

Veel klachten, met name psychosomatische klachten, houden volgens zowel mannen als 
vrouwen verband met hun lange periode van leven zonder partner en/of gezin. Ze hebben 
het leven zonder hun gezin als een moeilijke periode ervaren, maar nooit over deze bele-
ving gesproken en het ook niet bewust verwerkt.  

In 1969 ben ik als 'alleenstaande' naar Nederland gekomen. Ik moest mijn vrouw 
en kinderen alleen achterlaten. Mijn vrouw was toen jong en ik had drie kinderen. 
In die tijd kon ik ook geen contact opnemen met mijn gezin, er was geen telefoon. 
Een brief duurde heel lang. Dat kon twee maanden duren. Ik moest vaak aan mijn 
gezin denken. Ik droomde ook vaak over hen. En soms huilde ik stiekem op de wc, 
onder de douche of in bed. Ik wilde niemand laten zien dat ik aan het huilen was. 
Mannen moeten niet huilen, anders lacht men je uit. Het was geen makkelijke tijd. 
Hierover praten wij niet. (BEKİR) 

De ouderen (G1), met name de mannen, hebben vaak niet volgens de traditie voor hun 
ouders kunnen zorgen. Zij zijn erg teleurgesteld over hun tekortkomingen in de zorg voor 
hun ouders. Veel ouderen huilden tijdens de interviews wanneer het onderwerp 'zorg voor 
hun ouders' aan bod kwam. Ook over deze beleving hebben de ouderen nooit gepraat en het 
– mede daardoor – nooit kunnen verwerken.  

Toen ik naar Nederland kwam, hadden mijn ouders nog geen zorg nodig. Later is 
mijn moeder overleden en is mijn vader ziek geworden. Toen hij zorg nodig had, 
kon ik hem dit niet geven omdat ik in Nederland woonde. Ik had maar één inkomen 
en kon hem niet naar Nederland halen: ik kon de reiskosten en verzekeringskosten 
niet betalen. Hij was alleen thuis als man en kon zelf niet koken.  
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Hij is ziek en bedlegerig geweest. Als ik hieraan denk, voel ik me verdrietig. 
Ik schaam me ook. Mijn dorpsgenoten weten dat ik niet voor mijn vader heb ge-
zorgd. Ik ben nu zelf oud geworden en als ik problemen heb met zorg, dan denk ik 
meteen aan mijn vader. Hij had vast hetzelfde gevoel als ik nu. (DURMUŞ) 

De ouderen (G1) hebben hun ideaal om te investeren in het land van herkomst vaak kunnen 
verwezenlijken: ze hebben huizen laten bouwen en land gekocht. Deze investeringen 
hebben voor hen ook een belangrijke symbolische betekenis. Maar ze weten niet wat er in 
de toekomst met hun bezittingen zal gebeuren. Nu zijn ze ziek en hun kinderen tonen 
weinig waardering voor deze investeringen. De ouderen weten niet hoe zij hiermee moeten 
omgaan: ze zijn in verwarring en onzeker. Ze denken hier vaak aan, dromen erover, hebben 
soms slaapproblemen. Maar ze praten er nauwelijks over.  

Mijn man en ik hebben hard gewerkt. We hebben geïnvesteerd in land en huizen in 
ons dorp in Turkije. Ik heb overal gewerkt: fabriek, wasserij, als schoonmaakster, 
tuincentrum. Ik probeerde zoveel mogelijk te werken en geld te sparen. Mijn kinde-
ren weten niet hoe hard mijn man en ik hebben gewerkt en hoe wij onze huizen 
hebben gekocht. Zij waarderen het niet. Als mijn kinderen op vakantie naar die 
huizen gaan, dan blijven ze daar een paar dagen en besteden ze geen tijd aan het 
opknappen van het huis. Mijn man en ik denken vaak: 'Wat zal er gebeuren met 
onze huizen en land?' We hebben de huizen voor onze kinderen gebouwd. Als zij dit 
niet waarderen, doet dat ons pijn. (BİNNAZ) 

Tot slot verwijzen de meeste mannen en vrouwen (G1) rechtstreeks naar hun leeftijd als 
oorzaak van hun slechte gezondheid: 'de klachten horen bij de leeftijd' en 'hoe ouder, hoe 
meer klachten'.  

Mijn gezondheid is niet zo goed. Ik ben een oude man, ik ben 68 jaar. Mijn gehoor 
is achteruitgegaan. Ik heb last van mijn nek, benen en rug; dat hoort bij mijn leef-
tijd. Hoe ouder je wordt, hoe erger het wordt. (MURTAZA) 

Beschrijving gezondheidsklachten 

Turkse ouderen kunnen vaak hun klachten niet goed omschrijven. Ze doen uitspraken als: 
'ik heb pijn in mijn hele lichaam'. Ze hebben niet geleerd hun klachten op een medische 
manier te duiden en beperken zich vaak tot een beschrijving van de pijnplek, een verwij-
zing naar het lichaamsdeel waarin de klacht zich bevindt. 
Turkse ouderen kennen het begrip psychische klachten, maar kunnen ook deze niet goed 
onder woorden brengen. Men drukt zich uit in vage omschrijvingen als: 'ik slaap niet goed' 
of 'ik ben altijd moe'.  
Sommige klachten vinden zij moeilijk te benoemen vanwege schaamtegevoelens, met 
name wanneer de klachten betrekking hebben op geslachtsdelen en borsten. Op de vraag 
tijdens het interview: 'Wat zijn uw gezondheidsklachten?' heeft slechts één oudere (G1) een 
klacht genoemd die in relatie staat tot borsten (vrouw) en/of geslachtsorganen, namelijk 
prostaatklachten.  
In Tabel 4.7 heb ik de gezondheidsklachten van de ouderen (G1) ingedeeld in door henzelf 

dan wel hun kinderen benoemde categorieën. Alle ouderen met gezondheidsklachten 
hebben meer dan één gezondheidsklacht. Ik zal kort de meest voorkomende klachten 
bespreken. 
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 Tabel 4.7 Gezondheidsklachten 

Gezondheidsklachten Man Vrouw Totaal 

Psychische klachten 9 18 27 
Verlammingsverschijnselen 10 4 14 

Beenklachten 6 8 14 
Rugklachten 9 2 11 

Suikerziekte 5 6 11 
Longklachten 7 2 9 
Reuma 2 5 7 

Hartklachten 4 3 7 
Hoge bloeddruk 2 4 6 

Leverziekten 4 0 4 
Maag- en darmklachten 1 3 4 
Oogproblemen 4 0 4 

Nierziekten 1 2 3 

Parkinson 0 3 3 

Duizeligheid 0 2 2 
Nekklachten 1 0 1 

Prostaatklachten 1 0 1 

Aderverkalking 0 1 1 
Amputaties 1 0 1 

Kanker 0 1 1 
Geheugenstoornissen 0 1 1 

Alzheimer 0 1 1 

 

De helft van de 54 ouderen (G1), van wie 18 vrouwen en 9 mannen, heeft psychische 
klachten, die zij als volgt omschreven: zich niet goed voelen, vermoeidheid, hoofdpijn, 
gauw boos worden, zich eenzaam voelen, zich vervelen, stress en slaapproblemen. Vrou-
wen benoemen meer psychische klachten dan mannen.  

Ik heb een slechte gezondheid. Ik voel me vaak moe. Ik weet niet wat er aan de 
hand is. Vroeger werkte ik en was ik niet moe. Nu werk ik niet, maar ben wel steeds 
moe. Ik heb geen energie om te lopen. Ik ben ook gauw boos. Vroeger was ik juist 
een rustige vrouw en altijd vrolijk. Nu niet meer. Ik heb vaak hoofdpijn en ik kan 
ook niet goed slapen. (KEZİK) 

Ruim een kwart van de ouderen (G1) heeft last van verlammingsverschijnselen, meestal als 
gevolg van een beroerte. 10 van de 26 mannen hebben last van verlammingsverschijnselen 
en/of andere restverschijnselen van een beroerte, met klachten als: bewustzijnsverlies, 
geestelijke verwarring en spraakproblemen, geheel of gedeeltelijke verlamming. 2 mannen 
kunnen vrijwel niet meer bewegen. Zij zijn opgenomen in een verpleeghuis. Pınar vertelt 
over de verlamming van haar man: 

Ongeveer drie maanden geleden, drie à vier dagen voordat mijn man verlamd 
raakte, merkte mijn man, dat hij de knopen van zijn overhemd niet dicht kon krij-
gen. Zijn handen functioneerden niet goed. Ik zei: 'Dan bel ik de kinderen en moe-
ten zij jou maar naar het ziekenhuis brengen.' Maar dat wilde hij niet; hij zei: 'Het 
gaat wel over.' Een paar dagen later sleepte hij met zijn been. Mijn zoon heeft hem 
toen naar de huisarts gebracht en die heeft contact opgenomen met het ziekenhuis. 
Maar er was geen plaats. Mijn man en zoon moesten de volgende dag maar naar 
het ziekenhuis gaan, dan zou er wel plaats zijn. De dokter zei dat hij een beroerte 
had gehad. Zij zijn toen naar huis gegaan. 

's Nachts om ongeveer 03.00 uur wilde mijn man naar de wc. Hij stapte uit bed en 
viel meteen. Ik pakte hem en zag dat hij in zijn bed had geplast. Ik bracht hem naar 
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de douche om hem daar te wassen. Toen wij in de douche kwamen, gaf hij niet mee 
en kwam op de grond te liggen; hij bewoog niet. Ik was in paniek en belde mijn 
zoon op die het dichtst bij ons woont. Hij belde meteen een ambulance, mijn man 
werd naar het ziekenhuis gebracht en opgenomen. Later werd hij overgebracht 
naar een verpleeghuis. (PINAR) 

4 van de 28 vrouwen zijn gedeeltelijk verlamd (geweest). 2 vrouwen zijn aan hun benen 
verlamd en kunnen niet lopen. De andere 2 vrouwen waren aan één zijde verlamd. De 
vrouwen hebben zich beter hersteld van de verlammingsverschijnselen dan de mannen. Zij 
kunnen vaak nog wel bewegen. 
Ruim een kwart van de ouderen, van wie 6 mannen en 8 vrouwen, klaagt over 'last van 
mijn benen' en wijst daarbij op verschillende plekken in hun benen. De oorzaak van hun 
klachten weten ze niet aan te geven. Ze klagen over pijn, moeilijk lang kunnen staan, 
weinig en moeilijk kunnen lopen. Ook krijgen ze hierdoor soms slaapproblemen.  
Ongeveer 20% van de ouderen klaagt over zijn/haar rug. 9 van de 26 mannen hebben 
rugklachten, van wie 3 een hernia hebben. Bij de vrouwen komen de rugklachten veel 
minder vaak voor: slechts bij 2 van de 28 vrouwen.  
11 ouderen, van wie 5 mannen en 6 vrouwen, hebben suikerziekte. Sommigen spuiten zelf 
insuline in. Het volgen van het juiste dieet levert veel problemen op. De essentie en het 
belang van het dieet worden vaak niet goed begrepen. Men is gewend veel voedsel geheel 
zelf te bereiden. Dat dit voedsel ineens ongezond zou zijn, is vaak moeilijk te vatten. 
Vooral vrouwen geven aan dat zij niet weten of hun man dan wel zijzelf iets nu wel of niet 
mogen eten. 
9 ouderen, van wie 7 mannen en 2 vrouwen, rapporteren klachten die verband houden met 
hun ademhaling. De ouderen kunnen geen onderscheid maken tussen bronchitis en overige 
longziekten of ademhalingsproblemen. De klacht is meestal: 'ik kan moeilijk ademhalen'. 

Medische hulpmiddelen/voorschriften 

Tabel 4.8 laat zien welke middelen/handelwijzen Turkse ouderen (G1) in het dagelijks 
leven toepassen in verband met hun gezondheidsproblemen.  
 
Tabel 4.8 Medische hulpmiddelen/voorschriften in het dagelijks leven 

Gebruikte middelen Man Vrouw Totaal 

Medicijnen  14 20 34 

Insuline spuiten 2 0 2 
Dieet  10 11 21 

Fysiotherapie 3 4 7 

Bij het bewegen goed opletten 2 0 2 
Rustig aan doen 1 0 1 

 
De meeste ouderen gebruiken medicijnen en/of volgen een dieet. Uit de gesprekken met de 
ouderen blijkt dat zij het gebruik van medicijnen erg belangrijk vinden. Ze gaan ervan uit 
dat ze door het gebruik van medicijnen sneller zullen genezen.  
Goede voeding vinden Turkse ouderen erg belangrijk en daarom begrijpen ze in algemene 
zin wel het belang van een dieet. Maar zoals bij suikerziekte reeds aangegeven, weten zij 
vaak niet hoe zij dit in de praktijk moeten realiseren. Ze weten niet altijd welke producten 
wel of niet verboden/afgeraden zijn. Zij maken het eten vaak zelf klaar, met name Turkse 
gerechten. Het is hun vaak niet bekend of deze gerechten zijn toegestaan.  
Vrijwel alle ouderen stoppen na een tijdje met fysiotherapie. Ze zijn zich niet bewust van 
de effectiviteit van fysiotherapie. Ook de aandacht die door artsen aan bewegen wordt 
gegeven, wordt vaak niet serieus genomen.  
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Operaties  

21 van de 54 ouderen zijn (meermaals) geopereerd. Operaties komen vaker voor bij 
mannen dan bij vrouwen. 
 
Tabel 4.9 Operaties  

Lichaamsdeel Man Vrouw Totaal 

Prostaat 1  1 

Hernia 2  2 
Aambeien  1  1 

Rug 3 1 4 
Borsten  1 (2 keer) 1 
Tenen  1  1 

Been  1  1 

Hart 1(2 keer) +1 = 2  2 

Longen 1  1 
Lever 1  1 
Liesbreuk 1  1 

Ogen  1  1 
Nieren  1 1 2 

Gal   1 (2 keer) 1 
Baarmoeder  1 1 

Totaal 16 5 21 

Omgaan met ziekte  

Uit de gesprekken met de ouderen (G1) blijkt dat zij vaak praten over hun gezondheidspro-
blemen. Ze vertellen open over hun lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, 
vermoeidheid, hartklachten, longklachten et cetera. Wel is het taboe om te spreken over 
ziektes die niet te genezen zijn en tot de dood kunnen leiden. Sommige ouderen die bij-
voorbeeld Parkinson, Alzheimer of kanker hebben en waarvan zeker is dat zij in korte tijd 
zullen overlijden, zijn zelf niet op de hoogte van de ernst van hun gezondheidstoestand. 
Kinderen en (vaak) partner kennen deze wel, maar zij vertellen dit niet aan hun ou-
der(s)/partner. Sommige kinderen en partners verzwijgen de ernst van de ziekte ook geheel 
tegenover overige verwanten, buren en kennissen. Wanneer deze wel op de hoogte zijn, 
wordt ook hen verzocht om te zwijgen tegenover de zieke zelf. 
Zieke ouderen worden door hun sociale omgeving – familie, verwanten, buren en kennis-
sen – met respect behandeld. Men ziet hen als mensen die afhankelijk zijn van anderen 
door onmacht. Ze mogen niet worden gekwetst, maar moeten emotioneel worden onder-
steund. Ze mogen niet worden geconfronteerd met hun ziekte en onvermogen, maar moeten 
worden geholpen.  

Ik ben tevreden met mijn kinderen en schoondochters. Iedereen is op de hoogte van 
mijn gezondheidstoestand. Ze proberen mij te helpen. In onze familie probeert ie-
dereen iemand die ziek is, te helpen. Bijvoorbeeld: mijn dochter, die in Rotterdam 
woont, heeft mij vorige week met haar auto opgehaald en gedurende een week in 
haar huis verzorgd. Een andere dochter neemt mij wel eens een weekend in huis; 
soms neemt mijn zoon mij in huis. Mijn man werkt niet en is dag en nacht aanwezig 
en verzorgt mij; ook mijn kleindochter helpt mij. (HACER) 

Aanduiding klachten bij huisarts 

Turkse ouderen gaan regelmatig naar de huisarts. Hij is hun eerste aanspreekpunt bij 
lichamelijke en geestelijke klachten. De arts heeft in de ogen van Turkse ouderen veel 
gezag en wordt gezien als een hooggeleerde alwetende genezer.  
De ouderen (G1) zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts. De huisarts is een 
vertrouwenspersoon en biedt mogelijkheden om te verwijzen naar specialisten en zieken-
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huizen. Deze tevredenheid wordt overigens mede gevormd doordat de ouderen vrijwel 
altijd – ook tijdens de interviews – expliciet vergelijken met het gezondheidssysteem in 
Turkije, waar veel mensen op het platteland niet over een huisarts beschikken.  
Turkse ouderen kunnen echter niet gemakkelijk hun verhaal kwijt bij de huisarts. Verschil-
lende factoren spelen hierbij een rol: hun moeizame aanduiding van medische en psychi-
sche klachten, de beperkte tijd van de arts en het gebruik moeten maken van een tolk. 
Bovendien hebben de gezondheidsproblemen een complexe (migratie)achtergrond, waar-
over ouderen niet gemakkelijk kunnen praten.  
Het gesprek bij de huisarts duurt meestal tien minuten: de standaardtijd voor een consult. 
Voor Turkse ouderen is dit veel te weinig. Hoewel ze dus over het algemeen tevreden zijn 
met hun huisarts, voelen ze zich soms na tien minuten 'weggejaagd'. Door de haast en 
beperkte tijd kunnen zij hun verhaal over hun klachten niet kwijt. Er is tijdens het gesprek 
meestal iemand van de familie aanwezig die fungeert als tolk. Ook dit kost extra tijd.  
Turkse ouderen nemen meestal een familielid of buurman/vrouw mee naar de huisarts die 
als tolk fungeert. Dit geeft vooral problemen als het gaat om gezondheidsklachten waarbij 
schaamtegevoelens tussen de oudere en zijn/haar tolk een rol spelen. Turkse ouderen 
kunnen niet of heel moeilijk klachten die betrekking hebben op geslachtsdelen, aan de door 
hen meegenomen tolk vertellen. Andersom heeft ook de tolk er moeite mee om vragen van 
de arts te vertalen die betrekking hebben op geslachtsdelen of relatieproblemen tussen man 
en vrouw.  

4.3.6 Woonsituatie 
De woonsituatie van de onderzoekspopulatie ouderen (G1) speelt een belangrijke rol bij de 
verwachtingen over en praktische oplossingen bij zorg. De wisselwerking tussen woon-
situatie enerzijds en zorgverwachtingen en het al dan niet vasthouden aan cultureel-
normatieve ideaalbeelden anderzijds komen aan bod in de volgende hoofdstukken. Daar zal 
ik ook proberen na te gaan in hoeverre eventuele zorgproblemen van invloed zijn op de 
samenstelling van het huishouden.  
Ik geef hier alvast de samenstelling van het huishouden ten tijde van het interview, daarna 
het soort woningen en de aanwezigheid van eventuele woningaanpassingen. 

Samenstelling huishouden 

In 12 van de 30 families, waarvan 6 uit de categorie zorgafhankelijk en 6 uit de categorie 
bedlegerig, wonen de ouderen zonder kinderen. De categorie geen zorg bevat (nog) geen 
ouderen die zelfstandig (zonder kinderen) wonen.  
In 8 van de 30 families wonen de ouderen samen met ongetrouwde kinderen, van wie 2 uit 
de categorie geen zorg, 2 uit de categorie zorgafhankelijk en 4 uit de categorie bedlegerig. 
Twee oudere vrouwen uit de categorie zorgafhankelijk wonen met een ongetrouwd kind, 
respectievelijk een zoon en een dochter. In de categorie bedlegerig wonen in twee families 
de ouderen samen met ongetrouwde dochters.  
In 4 families wonen de ouderen samen met getrouwde kinderen, waarvan 2 families uit de 
categorie geen zorg, 1 zorgafhankelijke alleenstaande man en 1 bedlegerige familie.  
5 families wonen met drie generaties in één huis, waarvan 1 uit de categorie geen zorg, 
2 uit de categorie zorgafhankelijk en 2 bedlegerige families.  
1 familie (categorie zorgafhankelijk) woont met vier generaties in één vierkamerwoning.  
 
Tabel 4.10 Huishoudens per zorgcategorie 

 Geen zorg Zorgafhankelijk Bedlegerig Totaal 

Huishouden zonder kinderen    12 
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 Echtpaar  5 3
6
   

 Alleenstaande/wonende oudere   1 2
7
   

 Alleenstaande (in verpleeghuis)   1  

Met ongetrouwde kinderen    8 

 Echtpaar  1  4  

 Oudere met ongetrouwd kind   2   

 Echtpaar met kleinkinderen  1    

Met getrouwde kinderen  
(2 generaties) 

   4 

 Echtpaar  2  1  

 Oudere   1   

Met kinderen& kleinkinderen  
(3 generaties) 

   5 

 Echtpaar  1 1 2
8
  

 Oudere   1   

Met kinderen, kleinkinderen &  
achterkleinkinderen (4 generaties) 

   1 

 Echtpaar  1   

Totaal 5 12 13 30 

Woningtype 

De geïnterviewde Turkse ouderen (G1) wonen in vijf verschillende type woningen:  
eengezinswoning, portiekwoning, galerijflat, seniorenwoning en zorgcentrum.  
 
Tabel 4.11 Type woning van Turkse ouderen (G1) 

Type woning Geen zorg Zorgafhankelijk Bedlegerig Totaal 

Eengezinswoning 4 4 7 15 

Portiekflat  4 2 6 

Galerijflat 1 3 1 5 

Seniorenwoning  1 2 3 

Zorgcentrum   1 1 

Totaal 5 12 13 30 

 
De helft van ouderen, 15 van de 30 families, woont in een eengezinswoning. 7 daarvan zijn 
koopwoningen en 8 sociale huurwoningen. 

De koopwoningen betreffen uitsluitend eengezinswoningen. Alle overige woningen zijn 
sociale huurwoningen. 5 van de 7 families die over een eigen huis beschikken, hebben hun 
woning ongeveer 27 jaar geleden gekocht: 4 families uit de categorie geen zorg en 
1 familie uit de categorie zorgafhankelijk. 1 familie uit de categorie bedlegerig kocht het 
huis ongeveer zes jaar geleden als gezamenlijke aankoop van ouders en kinderen.  
Daarnaast heeft één bedlegerig echtpaar een paar jaar geleden een huis gekocht voor hun 
zoon in dezelfde straat als hun 'eigen' sociale huurwoning. Het oudere echtpaar beschouwt 
zich nadrukkelijk als samenwonend met hun zoon en kleinkinderen. Zij voeren een geza-
menlijk huishouden en verblijven de gehele dag bij hun zoon, inclusief ontbijt. Zij slapen 
echter in de sociale huurwoning. Deze woning hebben zij, op deze slaapkamer na, onder-
verhuurd aan andere mensen. 
5 van de 8 families die een gehuurde eengezinswoning bewonen, waarvan 2 uit de catego-
rie zorgafhankelijk en 3 uit de categorie bedlegerig, zijn ontevreden over hun woning. Men 
vindt het huis te groot en moeilijk om schoon te maken. Het meest genoemde probleem is 

                                                      
6 Eén echtpaar uit de categorie bedlegerig heeft geen kinderen. 
7 Twee alleenwonende vrouwen: hun man is opgenomen in een verpleeghuis. 
8 Het oudere echtpaar slaapt in een ander huis, maar wordt geheel verzorgd in het huis van hun 
getrouwde zoon, met wie zij ook financieel het huishouden delen. 
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dat de woonkamer beneden ligt en de slaapkamer boven, wat problemen oplevert met 
bewegen en verplaatsen. De woning wordt niet geschikt genoemd voor zorgafhankelijke en 
bedlegerige ouderen. Al deze families willen verhuizen naar een beter geschikte – gelijk-
vloerse – woning, zoals een galerijflat. Eén echtpaar wil graag een seniorenflat.  
De 2 families die wél tevreden zijn met hun sociale huurwoning, waarvan 1 uit de categorie 
zorgafhankelijk en 1 uit de categorie bedlegerig, hebben woningen die aan hun situatie zijn 
aangepast.  
 
6 van de 30 families wonen in een portiek flat: 4 uit de categorie zorgafhankelijk en 2 uit de 
categorie bedlegerig. De zorgafhankelijke ouderen vinden het lastig om de hoge trappen te 
moeten aflopen, vooral wanneer zij boodschappen dragen. Daarnaast merken de ouderen 
dat hun lichaam steeds verder achteruit gaat qua beweging en kracht en zij verwachten dan 
ook dat in de toekomst problemen zullen ontstaan.  
De twee bedlegerige ouderen ondervinden last van het wonen in een portiekflat. Bij één 
familie is de woning wel aangepast, maar het probleem wat betreft de toegang tot de flat is 
daarmee niet opgelost. De ingang van een portiekflat is vaak erg krap, zodat een traplift 
daar moeilijk te plaatsen is. Als een bedlegerige oudere het huis wil/moet verlaten, heeft 
hij/zij hierbij dan ook veel hulp nodig.  
 
5 van de 30 families wonen in een galerijflat, waarvan 1 uit de categorie geen zorg, 3 uit de 
categorie zorgafhankelijk en 1 uit de categorie bedlegerig. De ouderen zijn over het 
algemeen tevreden met hun galerijflat. Er is een lift beschikbaar. Daarnaast wonen de 
ouderen op de tweede, derde of vierde etage. Ze voelen zich hierdoor veilig.  
 
1 familie uit de categorie zorgafhankelijk woont in een kleine woning op de begane grond, 
speciaal bestemd voor oudere echtparen/alleenstaanden. Het oudere echtpaar (G1) is 
tevreden over deze woning. De woning is aangepast aan de situatie van ouderen: bredere 
deuren, wc en douche met steunen, geen drempels.  
2 families van de categorie bedlegerig wonen in een seniorenflat. Ook zij zijn tevreden met 
hun woning.  

Ik wil geen eengezinswoning voor ouderen. Ik ben bang dat er iets zou kunnen  
gebeuren, zoals inbraak. Als oude vrouw met een zieke man, wat zou ik moeten 
doen? In een flat heb ik een veilig gevoel, dan heb ik mensen om me heen. Als er 
iets gebeurt, ga ik meteen naar de buren. (İKBAL) 

1 bedlegerige vrouw is opgenomen in een zorgcentrum. Na het overlijden van haar man 
woonde zij bij haar oudste zoon en schoondochter. Daarna ging zij bij haar tweede zoon en 
schoondochter wonen. Ook bij hen ging het niet goed. Vervolgens kreeg zij een senioren-
woning. Naarmate haar zorgafhankelijkheid toenam, kon zij steeds moeilijker zelfstandig 
blijven wonen en werd opname in een zorgcentrum noodzakelijk.  

Woningaanpassing 

Het aanpassen van een woning aan de gezondheidstoestand van de bewoner(s) komt in 
Turkije niet voor. Ouderen die steeds meer beperkt raken in hun bewegingsmogelijkheden, 
trekken zich terug op een steeds kleiner terrein. Vaak is dit eerst de eigen woning, daarna 
de eigen kamer, en in de laatste fase het eigen bed (Yerden 2003:67).  
Binnen het eigen netwerk van Turkse ouderen in Nederland zijn er weinig tot geen voor-
beelden van woonaanpassingen. Wanneer het onderwerp 'woonaanpassing' tijdens de 
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interviews ter sprake komt, is een vaak gehoorde reactie van ouderen dat zij door hun 
geringe inkomen de 'woonaanpassingen' niet kunnen betalen. Ouderen worden hiermee pas 
geconfronteerd als zij in een acute situatie van zorgafhankelijkheid terechtkomen, zoals het 
krijgen van een verlamming of het niet meer functioneren van een lichaamsdeel. 
Turkse ouderen in Nederland worden over het algemeen tijdens een bezoek aan ziekenhuis 
en/of huisarts voor het eerst voorgelicht over de mogelijkheid tot woningaanpassing.  

Aangepaste woningen 

Ik ben nagegaan hoeveel zorgafhankelijke en bedlegerige ouderen hun woonsituatie hebben 
aangepast aan hun beperkingen. Ook het verhuizen naar een seniorenwoning dan wel 
zorgcentrum heb ik in dit overzicht opgenomen, omdat een dergelijke verhuizing aangeeft 
dat de ouderen een aangepaste woning nodig hebben. In seniorenwoningen zijn al enkele 
aanpassingen standaard aanwezig, zoals verbrede deuren, geen drempels, en soms ook 
steunen in badkamer/wc en/of een verhoogd toilet.  
 
Tabel 4.12 Woning/woonsituatie aangepast aan lichamelijke beperkingen  

 Zorgafhankelijk Bedlegerig Totaal 

Aangepaste woning 3 4 7 
Seniorenwoning 1 2 3 

Zorgcentrum  1 1 
Niet-aangepaste woning 8 6 14 

Totaal 12 13 25 

 
7 van de 25 zorgafhankelijke/bedlegerige families, waarvan 3 uit de zorgafhankelijke en 
4 uit de bedlegerige categorie, hebben in hun huur- of koopwoning aanpassingen laten 
aanbrengen. De meest voorkomende aanpassingen aan de woning betreffen douche/bad, 
toilet en deuren. Het rolstoelgeschikt maken en weghalen van drempels komen met name 
voor bij bedlegerige ouderen. Bij 1 bedlegerige oudere is een traplift in het huis gebouwd. 
Bij 2 ouderen, van wie 1 zorgafhankelijk en 1 bedlegerig, is de woning 'geheel' aangepast: 
de woning beschikt over alle aanpassingen die nodig zijn voor zorgbehoevende ouderen. 
Alle koopwoningen zijn eengezinswoningen en niet erg geschikt voor zorgafhankelijke en 
bedlegerige ouderen. De ouderen willen hun eigen woning echter niet verlaten. Door de 
confrontatie met hun lichamelijke beperkingen hebben 2 ouderen uit de categorie bedlege-

rig hun eengezinswoning gedeeltelijk laten aanpassen aan hun zorgsituatie. Maar zij 
ondervinden nog steeds problemen.  
1 zorgafhankelijke en 2 bedlegerige ouderparen zijn verhuisd naar een seniorenwoning, 
toen hun gezondheidssituatie daartoe aanleiding gaf.  
14 van de 25 families waarin sprake is van lichte (8) of ernstige zorgafhankelijkheid (6) 
van (één van de ) ouderen, hebben (nog) geen aanpassingen aan hun woning.  
5 ouderen, van wie 1 zorgafhankelijk en 4 bedlegerig, willen wel graag aanpassingen 
hebben in hun woning. De overige 9 families, waarvan 7 uit de zorgafhankelijke en 2 uit de 
bedlegerige categorie, willen geen woningaanpassingen. 
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Tabel 4.13 Aantal en type woningaanpassingen 

 Zorgafhankelijk Bedlegerig Totaal 

Aangepaste douche/bad 3 4 7 
Aangepast toilet 3 4 7 

Aangepaste deuren 3 3 6 

Rolstoelgeschiktheid 1 3 4 

Drempels weggehaald 1 4 5 
Traplift  1 1 

Geheel aangepast 1 1 2 

4.3.7 Bezigheden/activiteiten 
Bijna alle ouderen, zowel mannen als vrouwen, kijken veel televisie, en dan vrijwel 
uitsluitend Turkse zenders. De televisie staat vaak van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
aan. De ouderen zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in alle Turkse soapseries, 
films en muziekprogramma's. Ook tijdens de interviews bleef de televisie meestal aan: de 
ouderen zapten van de ene Turkse zender naar de andere. In totaal zijn via satelliet en kabel 
ongeveer tien Turkse zenders beschikbaar. Als er in het bijzijn van anderen in een 
film/soap een zoenscène of te veel bloot van vrouwen wordt getoond, wordt direct gezapt 
naar een ander kanaal. Na een of twee minuten zapt men weer terug naar de betreffende 
film/soap. Ook tijdens de maaltijden blijven de ouderen televisie kijken.  

Zodra mijn man of ik wakker zijn, doen we de televisie aan. We hebben veel tijd. 
Wij vinden het leuk om naar de Turkse zenders te kijken. Het grootste deel van  
onze vrije tijd besteden wij daaraan. Als de buren bij ons op bezoek zijn, dan kijken 
wij gezamenlijk televisie. Soms huilen en lachen we, als we films kijken. Er zijn ook 
televisieprogramma’s die gaan over het leven in Turkse dorpen. (BİNNAZ) 

Bijna alle Turkse ouderen wonen in dezelfde buurt/wijk als hun familieleden. Zij bezoeken 
elkaar vaak en ondersteunen elkaar economisch en emotioneel wanneer dat nodig is. Er 
wordt veel gepraat over hun gemeenschappelijke achtergrond en de ontwikkelingen binnen 
de familie.  
Meer dan de helft van ouderen vindt het leuk om in hun vrije tijd op de kleinkinderen te 
passen en met hen naar buiten te gaan.  

Overdag pas ik op mijn kleinkinderen. Dat doe ik twee of drie dagen in de week. 
Mijn kinderen moeten werken. Zij brengen dan hun kinderen bij ons. Het geeft mij 
energie wanneer de kleinkinderen bij mij komen. Dan voel ik me veel beter. Klein-
kinderen zijn wel druk, steeds bezig met spelen. Soms word ik erg moe. (DÖNE) 

Ouderen onderhouden ook veel contacten met hun buren. Ze komen bij elkaar voor de 
gezelligheid: samen koffie/thee drinken en soms samen eten. Er wordt gepraat over hun 
eigen verleden, hun problemen, het dagelijks leven enzovoorts. Daar waar nodig onder-
steunt men elkaar emotioneel, met name bij ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte en 
overlijden van familieleden.  

Mijn dagelijks leven ziet er als volgt uit: als ik wakker ben, scheer ik mij, neem ik 
een douche en ga ik ontbijten. Daarna ga ik naar kennissen toe, waar we koffie en 
thee drinken en gezellig praten. (AKİF) 

Turkse ouderen, met name de mannen, gaan vaak naar Turkse belangenorganisaties, zoals 
een moskee of Alevitische vereniging. Hier verrichten ze hun religieuze verplichtingen. 
Bovendien ontmoeten zij daar leeftijdgenoten, met wie ze informatie uitwisselen over 
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actualiteiten in de samenleving en de eigen sociale omgeving (roddel), en aan wie zij 
advies en hulp kunnen vragen bij problemen.  

De Turkse gemeenschap is belangrijk voor mij. Om mijn kennissen te kunnen ont-
moeten, ga ik elke dag naar de moskee. Ik praat met hen over de problemen in  
Nederland, maar ook die in Turkije. Toen ik jong was, ging ik alleen op vrijdag 
naar de moskee, want toen moest ik werken. Naarmate ik ouder werd, ging ik 
steeds vaker. Ik heb nu meer tijd. (CELAL) 

Oudere vrouwen bezoeken de moskee alleen op belangrijke religieuze dagen of bepaalde 
themadagen. In de moskee is een aparte plek beschikbaar voor vrouwen.  
Alevitische ouderen bezoeken in het weekend vaak de Alevitische vereniging, waar 
regelmatig feesten en religieuze rituelen worden georganiseerd. Man en vrouw gaan er 
samen heen, maar zitten binnen dezelfde ruimte meestal in afzonderlijke groepen.  

Ik ben Aleviet. Ik ga vrijwel nooit naar de moskee, maar wel bijna elk weekend 
naar de Alevitische vereniging. Mijn vrouw en mijn kinderen gaan dan ook mee. 
Daar komen Alevitische mensen met hun familie bij elkaar. Als Aleviet moeten we 
solidair zijn met onze geloofsgenoten. (MÜMTAZ) 

Een aantal oudere mannen, met name degenen die geen zorg nodig hebben, bezoekt het 
Turkse koffiehuis (alleen voor mannen). Hier praten zij met hun landgenoten, spelen kaart 
en soms worden er zaken geregeld zoals het vertalen van een brief of het invullen van een 
formulier.  
Turkse ouderen gaan regelmatig naar huwelijksfeesten, besnijdenissen en geboortefeesten 
van hun kennissen: men is wederzijds verplicht om elkaar te bezoeken en te feliciteren. 
Wanneer een kennis niet aanwezig is en hiervoor geen belangrijke reden heeft aangegeven, 
wordt erop gewezen dat deze persoon zijn sociale verplichting niet is nagekomen. Dit 
betekent dat deze kennis de volgende keer, op zijn beurt, geen bezoek hoeft te verwachten. 
Oudere Turkse vrouwen vinden het leuk om te winkelen. Ze bezoeken de winkels en de 
markt. Voor hen is dit een goede gelegenheid om naar buiten te gaan en te 'wandelen'.  
 
Een aantal oudere vrouwen is in haar vrije tijd bezig met brei- en haakwerk. De vrouwen 
breien truien, sokken en handschoenen voor henzelf, de kinderen en kleinkinderen. Ook 
versieren zij hun huis met dit haak- en breiwerk.  
Twee families beschikken over een volkstuin. Hier kweken zij groenten en fruit. Ook 
vinden ze het leuk om daar koffie/thee te drinken en te eten. 

Ik heb veel vrije tijd. Aan het begin van de lente en tijdens de zomerperiode ga ik, 
wanneer het mooi weer is, met mijn vrouw naar onze volkstuin. Die hebben wij  
gehuurd van de gemeente. We verbouwen aardappelen, uien, tomaten, komkom-
mers, prei en een klein beetje fruit. Het is voedsel uit de natuur en daarom heel 
lekker. Soms barbecueën we daar. We hebben ook zo'n klein huisje, vier bij drie 
meter, met een kleine keuken. In de middag kunnen we hier een dutje doen. Soms 
eten we daar, voordat we naar huis komen. In de zomermaanden is het lang licht, 
zodat we er soms tot laat in de avond blijven. Het is wel gezellig daar. Af en toe 
komen mijn kennissen op bezoek op de tuin. (AZİZ) 

Een aantal oudere mannen noemt wandelen als vrijetijdsbezigheid. Ze wandelen soms in 
hun eentje, maar vaak samen met kennissen.  
Sommige oudere mannen lezen thuis een Turkse krant dan wel tijdens het bezoek aan het 
Turkse koffiehuis.  
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4.3.8 Pendelen tussen Turkije en Nederland 
Als tijdens de interviews het verleden in Turkije ter sprake komt, reageren de meeste 
ouderen emotioneel. Hun jeugdideaal was om in Turkije iets te bereiken. Daarvoor hadden 
ze geld nodig, dat ze in Europa wilden verdienen. In materiële zin hebben ze hun doel vaak 
wel bereikt: ze hebben huizen in hun geboortedorp laten bouwen en land kunnen 
(bij)kopen. Maar op het emotionele vlak is een complexe situatie ontstaan. Door de migra-
tie hebben de ouderen ook binding gekregen met Nederland. Kinderen, familie en bezittin-
gen zijn inmiddels verdeeld over Nederland en Turkije.  

Vakantie in Turkije 

De ouderen (G1) onderhouden allemaal een intensief contact met hun köy9. Als gastarbei-
der gingen ze vanuit Nederland 'met vakantie' naar Turkije: in eerste instantie om hun 
achtergebleven vrouw en kinderen te bezoeken. Later was het belangrijkste doel: het 
verrichten van achterstallig werk op het land van hun grootfamilie. De meesten hebben op 
een gegeven moment met hun gespaarde geld een huis laten bouwen in hun geboortedorp. 
Tijdens de 'vakanties' ging men in Turkije ook op zoek naar geschikte huwelijkskandidaten 
voor de kinderen. Alle in Europa wonende dorpelingen kwamen/komen rond dezelfde 
periode naar het köy (dorp). De jongere (gedeeltelijk) in Europa opgegroeide generatie 
leerde op deze manier de verwanten kennen die in Turkije en verspreid over Europa 
wonen. Al deze bezigheden werden steeds uitgevoerd in een 'vakantie' van vier weken. 
Maar het woord 'vakantie' heeft voor Turkse migranten een andere betekenis dan zoals dit 
in de Nederlandse taal doorgaans wordt gebruikt. Vakantie als 'toegestaan niksen' bestaat 
niet in een agrarische samenleving: er zijn er altijd werkzaamheden.  

Toen ik nog werkte, ging ik elk jaar voor twee maanden naar Turkije. Ik heb daar 
een huis (de erfenis van mijn vader) en moet dat controleren en onderhouden; daar 
werk ik dus eigenlijk ook. (CELAL) 

Contacten met verwanten en dorpsgenoten 

Toen de mannen naar Europa vertrokken, was hun financiële situatie slecht. In Europa 
verdienden ze relatief veel geld, waardoor hun economische positie veranderde ten  
opzichte van familie- en dorpsgenoten. De Europese Turken zijn trots op hun verworven 
positie, maar ervaren tegelijkertijd het leven in het dorp als 'veranderd'. Ze voelen zich er 
niet meer helemaal thuis. Ze worden door familieleden en dorpelingen gezien als weldoe-
ner.  

Overal in Turkije verwachten ze geld van ons: familie, buren, mensen uit het dorp 
et cetera. Als wij op vakantie naar Turkije gaan, moeten wij voor iedereen een  
cadeautje meenemen. Ik voel me daartoe verplicht. Ook kopen wij wel kunstmest 
voor de boeren. Elk jaar gaan wij met volle koffers en tassen op vakantie, met 
overhemden, spijkerbroeken, jacks et cetera. (FİKRİYE) 

Ook ziet men hen als contactpersoon voor het ontmoeten van huwelijkskandidaten in 
Europa. Als ze deze rol niet naar verwachting invullen, is dit aanleiding tot ruzies en 
meningsverschillen met de in Turkije wonende familie. Dochters van Europese Turken zijn 
geliefde huwelijkskandidates. Ze maken immers migratie naar Europa mogelijk. 

                                                      
9 Köy betekent letterlijk 'dorp', maar ook: geboorteplaats van voorouders. Köy symboliseert de liefde 
voor het vaderland. 
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In het dorp wordt veel geroddeld over de Europese Turken. De dorpelingen spreken over 
hen als gâvur (ongelovige)10 of almancılar (Duitsers). Hun oordeel is vooral gericht tegen 
de materiële bezittingen en de nieuwe status van de migranten.  

In het dorp heb ik geen directe familie meer. De jongere generatie ken ik ook niet. 
Onze generatie is bijna uitgestorven. Als wij vroeger met vakantie in het dorp 
kwamen, drukten zij ons aan het hart, nu niet meer. De nieuwe generatie kent mij 
niet en ik ken hen niet. Vroeger nodigden ze ons soms uit voor een maaltijd, nu  
gebeurt dat niet meer. Tegenwoordig zeggen ze, als ze ons zien: 'De gâvurlar zijn 
weer gekomen.' Ze vinden dat wij opscheppen met onze auto, kleding en andere 
Europese spullen. (SALMAN) 

Ouderdom en binding met Turkije 

De meeste ouderen (G1) hebben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of zijn 
arbeidsongeschikt. Ze hebben veel vrije tijd. Als gevolg van het ouder worden denken ze 
vaker terug aan hun jeugd en de heimwee naar hun land van herkomst neemt toe. Veel 
oudere Europese Turken kiezen er dan ook voor een gedeelte van het jaar in Turkije te 
wonen en het andere deel in Europa. Dit heen en weer trekken noemt men pendelen.  

De meeste geïnterviewde ouderen (G1) gaan in het voorjaar naar Turkije en komen vóór de 
winter weer terug naar Nederland. Ze bezoeken familieleden, zorgen voor hun huizen en 
hun landbouwgrond. Ook familieleden uit andere delen van Europa komen naar het  
geboortedorp, zodat zij elkaar daar treffen.  

Ik ben gepensioneerd en ga met mijn vrouw in de lente voor negen maanden naar 
Turkije. We komen vóór de winter weer in Nederland terug. Wat ik in Turkije vind, 
vind ik niet in Nederland en andersom. Zo leven wij in Turkije én Nederland. In 
Turkije heb ik een eigen huis, een boerderij en een stuk bouwland, waar ik werk. 
(ARİF) 

De familie in Turkije is voor pendelaars van groot belang. Als ze bij elkaar zijn, wordt veel 
over het verleden gepraat. En 's winters kan – voor wie geen zoon of dochter in het Turkse 
dorp heeft – de familie het huis van de pendelaar in de gaten houden. Tijdens het verblijf in 
Turkije wordt het huis meestal schoongemaakt door de jonge gelins (schoondochters) van 
de grootfamilie. Wanneer de ouderen (G1) zorgafhankelijk worden, helpen familieleden in 
de huishouding, doen boodschappen of maken het eten klaar. Als de ouderen kleinkinderen 
in Turkije hebben, overnachten deze vaak in het huis van hun opa en oma.  

In Turkije heb ik hulp van de dochters van mijn zwagers (broers van mijn man). Zij 
doen het huishouden, wassen mijn kleren en mijzelf; ik ben eraan gewend dat mijn 
rug wordt ingezeept. (MÜNEVVER) 

Wanneer er niet voldoende hulp van familie voorhanden is, huren de ouderen hulp in van 
jonge dorpsgenoten.  

Ik woon negen maanden per jaar in Turkije. Daar woont nog een broer en ook an-
dere familieleden. Andere broers en zusters van mij wonen in Duitsland en België. 
In Turkije hebben we genoeg werk, maar dat kunnen we niet allemaal zelf doen, 
omdat we oud zijn. We huren daarom mensen in. (KEZİK) 

                                                      
10 Gâvur is een scheldwoord voor iemand die buiten het normale patroon stapt. De oorspronkelijke 
betekenis is 'ongelovige', maar inmiddels heeft het scheldwoord een algemenere betekenis gekregen. 
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De oudere mannen en vrouwen hebben verschillende bezigheden in Turkije. De mannen en 
vrouwen komen in afzonderlijke groepen bij elkaar om te praten en te roddelen over de 
gebeurtenissen in het dorp. Familieleden worden opgezocht. De vrouwen houden zich 
bezig met huishoudelijke taken (geholpen door familieleden en buren). De meeste ouderen 
hebben een tuin. Zolang ze er fysiek toe in staat zijn, houden de mannen zich bezig met het 
verbouwen van groenten en tarwe. Ook wordt er geklust aan het huis.  
De ouderen (G1) voelen zich over het algemeen gezonder en zelfstandiger in Turkije dan in 
Nederland. In Turkije hebben ze geen taalproblemen. Ze hoeven geen beroep te doen op 
hun kinderen voor bezoeken aan de dokter of het invullen van formulieren. Het weer is 
beter, droger, waardoor mensen minder last hebben van luchtwegen en gewrichtsklachten.  

Ik heb veel familieleden in het dorp in Turkije. Als ik daar ben, zijn we de hele dag 
bij elkaar. Ik blijf meestal vijf of zes weken. Ik voel mij daar beter en gelukkig. Het 
is bijna altijd mooi weer in Turkije. Daar heb ik ook geen last van mijn bronchitis. 
In Nederland neem ik elke dag wel zes pillen in; in Turkije maar twee. In Neder-
land is de lucht vochtig en dat is slecht voor mijn gezondheid. (BEKİR) 

Ze hebben een thuisgevoel. Ze verblijven op de grond van hun voorouders.  

In het dorp voel ik mij heel goed. Daar ben ik opgegroeid en daar voel ik mij thuis. 
Alle herinneringen komen dan weer boven. We blijven daar altijd thuis. Een eigen 
huis is heel iets anders dan bij iemand logeren. We hebben alles in huis. (FİKRİYE) 

 

In Nederland voel ik mij niet zo goed, ik voel me geïsoleerd; in Turkije voel ik mij 
beter. Ik zou wel langer in Turkije willen blijven, maar dat kan niet in verband met 
de gezondheid van mijn vrouw. (NURETTİN) 

Ouderdom en binding met Nederland 

De kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) van de ouderen wonen voor het grootste deel in 
Nederland. Bovendien zijn de ouderen (G1) gewend geraakt aan de goede gezondheids-
voorzieningen in Nederland. Als ze tijdens hun verblijf in Turkije ziek worden, willen ze 
meteen terug naar Nederland. In het Turkse dorp hebben de huizen geen centrale verwar-
ming. Het is zwaar om een huis met hout en steenkool te verwarmen. De wegen zijn 
's winters onbegaanbaar. Ouderen zijn bang dat ze niet naar het ziekenhuis in de – meestal 
ver verwijderde – stad vervoerd kunnen worden.  

Als ik mij niet meer alleen kan redden, ga ik niet naar Turkije. Als ik daar ziek zou 
worden, is er geen openbaar vervoer om naar het ziekenhuis te gaan. (ARİF) 

De grote meerderheid van de ouderen wil in Nederland blijven wonen als ze niet meer in 
staat zijn te pendelen. Ze zijn bang dat ze hun in Nederland opgebouwde rechten verliezen, 
zoals pensioen of de mogelijkheid om te allen tijde te kunnen terugkeren naar Nederland.  

Ik ga elk jaar in mei met vakantie naar Turkije voor zes maanden. Dat vind ik fijn. 
Ik ga naar mijn dorp, waar ik een eigen huis heb. In de toekomst zou ik wel langer 
in Turkije willen blijven, maar ik weet niet of ik dan mijn verblijfsvergunning voor 
Nederland kan houden. Als mijn gezondheid slechter wordt, wil ik wel terug naar 
Nederland. (MEHMET) 

In de categorie 'bedlegerig' kunnen 9 (van de 13) families inmiddels niet meer pendelen. 
Voor 2 families uit dezelfde categorie wordt het pendelen erg zwaar. De ouderen uit deze 
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categorie zijn afhankelijk van verzorging door kinderen en instellingen en gebruiken 
allerlei medicijnen. De reis met vliegtuig en bus duurt in het totaal tien uur en is voor hen 
zeer belastend.  
Ook 1 gescheiden vrouw uit de categorie 'zorgafhankelijk' is door medische omstandig-
heden niet meer in staat te pendelen. Van 3 andere families kunnen de ouderen alleen met 
hulp van familieleden nog naar/in Turkije reizen en daar verblijven.  

Ik heb een elektrische rolstoel naar Turkije gebracht. Mijn kinderen brengen mij 
van huis naar Schiphol; daar krijg ik een stoel voor gehandicapten te leen en zo 
kan ik dan het vliegtuig in. En in İstanbul woont een neef met een taxi, die mij naar 
het dorp brengt. (MEHMET) 
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5 VERWANTSCHAPSRELATIES EN CULTUREEL-
NORMATIEVE IDEAALBEELDEN OVER ZORG 

 
Om de concrete zorgpraktijk binnen Turkse families in Nederland te kunnen analyseren en 
interpreteren, is inzicht nodig in de verwantschapsrelaties binnen de onderzochte families, 
alsmede in de verwachtingen die binnen deze families leven over de wijze waarop leden 
van de familie horen vorm te geven aan deze zorgpraktijk. Zowel het vormgeven aan 
verwantschapsrelaties als aan de zorg voor ouderen geschiedt vanuit cultureel-normatieve 
ideaalbeelden.  
In dit hoofdstuk wil ik inzicht verschaffen in deze ideaalbeelden over verwantschaps- en 
zorgrelaties. Daartoe geef ik eerst een algemene schets van ideaaltypische verwantschaps-
relaties en huwelijksvorming in Turkije. Vervolgens ga ik na in hoeverre de door mij 
onderzochte families beantwoorden aan het ideaaltypische beeld wat betreft familietype en 
wijze van huwelijksvorming. Tot slot beschrijf ik de cultureel-normatieve ideaalbeelden 
over zorg en de daarbij horende taakverdeling binnen het verwantschapssysteem. 
 

5.1 Antropologische kijk op verwantschapsrelaties 

5.1.1 Verwantschap en verwantschapssystemen 
Verwantschap berust in de kern op het feit dat mensen ouders hebben en kinderen krijgen, 
dus op biologische relaties tussen individuen. In de antropologie wordt veel aandacht 
besteed aan verwantschapsrelaties, aangezien een groot deel van de sociale structuur van 
veel samenlevingen 'verwantschappelijk van aard' is (Kloos 2002:41). Mensen maken 
gebruik van verwantschapsrelaties om andere – economische, sociale of politieke – pro-
blemen van samenleven op te lossen.  
Er zijn veel verschillende soorten verwantschapssystemen, die volgens Kloos (2002) alle 
gebaseerd zijn op de volgende drie uitgangspunten: vrouwen krijgen kinderen; het incest-
verbod; en het feit dat mannen vrouwen moeten en kunnen monopoliseren om kinderen te 
krijgen. Bij verwantschap speelt daarom het huwelijk als sociale erkenning van biologische 
relaties een belangrijke rol. Het vormt "een verbintenis tussen een man en een vrouw, 
waarbij de kinderen die door de vrouw ter wereld worden gebracht, worden erkend als 
wettige nakomelingen van beide partners" (Claessen e.a. 1978:49). 
Binnen een verwantschapssysteem kan men dus onderscheid maken tussen bloedverwanten 
(mensen met overeenkomstig genetisch materiaal) en aanverwanten: mensen die als gevolg 
van een huwelijk met een lid van het verwantschapssysteem deel gaan uitmaken van 
hetzelfde systeem.  
 
Eén van de vormgevende factoren bij verwantschapssystemen is de huwelijksvestiging: wie 
verhuist naar wie. Kloos noemt het "een strategisch verschijnsel, omdat het een belangrijke 
verbindingsschakel vormt tussen de productiewijze en de samenstelling van groepen 
waarin men bijeen woont" (Kloos 2002:49). Zo laat hij een verband zien tussen het  
geslacht van degenen die de landbouw beoefenen en de huwelijksvestiging: wanneer de 
mannen de akkers beheren, zullen de vrouwen na het huwelijk bij de mannen intrekken.  
Wanneer getrouwde bloedverwanten dichtbij elkaar blijven wonen en op deze wijze 
relaties (kunnen) blijven onderhouden, kunnen op deze wijze unilineaire afstammingsgroe-
pen ontstaan. Dit zijn groepen waarbij hetzij relaties via de mannelijke lijn (patrilineaire 
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afstamming) hetzij relaties via de vrouwelijke lijn (matrilineaire afstamming) de doorslag 
geven bij het toewijzen van individuen aan groepen. Zo is bij patrilineaire afstamming een 
individu lid van de afstammingsgroep van zijn vader. Een man blijft na zijn huwelijk lid 
van die afstammingsgroep en zijn vrouw wordt daarin opgenomen.  
Patrilineaire en matrilineaire afstammingsgroepen hebben met elkaar gemeen dat zij een 
populatie indelen in een beperkt aantal groepen, waarin ieder individu een ondubbelzinnige 
positie heeft. Beide typen van afstamming zijn niet elkaars tegenovergestelde: zowel in 
patri- als in matrilineaire samenlevingen domineren mannen over het algemeen het  
publieke leven en zijn daarmee – in meer of mindere mate – patriarchaal.  
Bij bilaterale verwantschap wegen relaties via de mannelijke lijn even zwaar als die via de 
vrouwelijke. Daarbij bestaan twee typen verwantencategorieën: de personal kindred (groep 
bilaterale verwanten bestaande uit de afstammelingen van de vier grootouders (of acht 
overgrootouders) van een specifiek individu en de descending kindred (alle bilaterale 
afstammelingen van een persoon of echtpaar).  
Als gevolg daarvan maakt ieder individu niet van één, maar van verscheidene verwant-
schapscategorieën deel uit en overlappen die categorieën elkaar. Alleen broers en zussen 
hebben overeenkomstige posities in deze categorieën. Als zij sterven, is hun specifieke 
verwantschapscategorie (hun personal kindred) bovendien verdwenen.  
In tegenstelling tot unilineaire afstammingsgroepen kan een kindred (een groep bilaterale 
verwanten) daardoor nooit een corporatieve groep zijn met bijvoorbeeld grondbezit.  
In de meeste westerse samenlevingen, waaronder ook Nederland, domineert de personal 

kindred als organiserende verwantschapscategorie. Een personal kindred is een open 
netwerk, geen groep. De functies ervan zijn daarom beperkt en ego oriented. De personal 

kindred wordt gemobiliseerd bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van ego, zoals 
geboorte, verjaardag, huwelijk, belangrijke prestaties en begrafenis. De belangrijkste 
vragen met betrekking tot een kindred zijn die naar reikwijdte (tot welke graad wordt 
verwantschap gerekend) en die naar functie (op welke manier zet ego zijn of haar verwant-
schapsrelaties in).  

5.1.2 Verwantschapsterminologie 
Elk individu heeft primaire verwanten, zoals vader (Va), moeder (Mo), broer (Br) en zuster 
(Zu), zoon (Zo) en dochter (Do). Het aantal secundaire verwanten is vervolgens veel 
groter: grootvader van vaderskant (VaVa), grootvader van moeders kant (VaMo), de beide 
grootmoeders (MoVa en MoMo), en – volgens hetzelfde principe – VaBr, VaZu, MoBr, 
MoZu, VaVaZu, MoVaZu, enzovoorts. Het aantal tertiaire verwanten is hiervan een 
veelvoud. Ten slotte zijn er nog de aanverwanten. 
Bij het bepalen van verwantschap kunnen verschillende criteria worden gehanteerd, zoals 
sekse, relatieve leeftijd, generatie, aanverwantschap, collateraliteit en bifurcatie. Collatera-

liteit wil zeggen dat iemand geen lineaire verwant is (directe voorouder of afstammeling), 
maar een zijdelingse (VaBr, ZuDo). Bifurcatie wil zeggen dat bij secundaire en tertiaire 
verwanten geen verschil wordt gemaakt tussen de mannelijke en vrouwelijke lijn (VaBr, 
MoBr). Dit laatste geldt voor het Nederlandse verwantschapssysteem: VaBr en MoBr 
worden beiden met 'oom' aangeduid door de kinderen van Va en Mo, en van verschil in 
status tussen beide ooms is geen sprake. Heel anders is dit in het patrilineaire Turkse 
verwantschapssyteem. Het onderscheid tussen VaBr en MoBr komt tot uiting in naamge-
ving én omgangsvormen. Een VaBr ofwel amca dient met zeer veel respect te worden 
bejegend. Een dayı (MoBr) daarentegen is iemand met wie je best wel grapjes kunt maken.  
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Verwantschapsterminologie: blauwdruk verwantschapssysteem 
Op grond van bovengenoemde criteria zijn duizenden verwanten te onderscheiden. De 
meeste verwantschapssystemen houden het bij ongeveer vijftien à twintig verwant-
schapstermen, waarbij sommige termen voor één analytische categorie worden gebruikt 
(bijvoorbeeld vader), andere echter voor meerdere analytisch te onderscheiden verwanten 
(bijvoorbeeld: oom, neef).  
De keuze van verwantschapstermen is niet willekeurig. Wanneer in een maatschappij twee 
analytisch te onderscheiden categorieën met dezelfde term worden aangeduid, dan is sprake 
van een gelijkschakeling van rollen, van overeenkomsten in rechten en plichten ten aanzien 
van deze verwanten. Verwantschapsterminologie is daarmee een soort blauwdruk van het 
verwantschapssysteem. Daarbij moet wel worden aangetekend, dat terminologie en gedrag 
niet geheel samenvallen. Bij socioculturele veranderingen zal de terminologie altijd 
enigszins nahinken (Kloos 2002:55). 
Als door een huwelijk een huishouden van twee echtelieden met of zonder kinderen 
ontstaat, wordt dit aangeduid met het begrip kerngezin, of in het Engels nuclear family. 
Voor grotere verwantengroepen wordt de term composite family gebruikt. Wanneer het 
gaat om samenlevingsvormen van drie of vier generaties, wordt gesproken van extended 

family. Het Nederlands gebruikt hiervoor de term grootfamilie.  
In het Turks wordt één term gehanteerd voor de in het Nederlands onderscheiden begrippen 
familie en gezin. Volgens het Turkse woordenboek is aile "de eenheid tussen man en 
vrouw, kinderen, ooms en tantes". Aile betekent ook: "mensen behorend tot dezelfde stam, 
voornamelijk via de mannelijke lijn. Aile is de primaire maatschappelijke en organisatori-
sche eenheid" (Türkçe Sözlük 1988). Oorspronkelijk verwees de term aile uitsluitend naar 
de grootfamilie. Maar inmiddels woont in Turkije een flink deel van de bevolking in een 
kerngezin. Ook deze samenlevingsvorm wordt met de term aile aangeduid. 
 

5.2 Verwantschapssystemen in Turkije rond 1970 
  
De cultureel-normatieve ideaalbeelden over verwantschaps- en zorgrelaties bij de geïnter-
viewde ouderen hangen nauw samen met de vormgeving van de verwantschapssystemen 
waarin zijzelf én anderen in hun omgeving zijn grootgebracht.  
Kongar (1972) en Timur (1972) hebben empirisch onderzoek gedaan naar verwantschaps-
systemen in respectievelijk de Turkse provincie Izmir en in geheel Turkije. Zij beschrijven 
beiden twee basisfamilietypen: de grootfamilie (extended family) en het kerngezin (nuclear 

family). De grootfamilie "omvat het kerngezin plus verwanten van de leden daarvan, met 
name bloedverwanten en aangetrouwde familieleden" (Kongar 1972:11). Het kerngezin 
bestaat uit moeder, vader en kleine kinderen. In het Turks wordt één term gehanteerd voor 
de in het Nederlands onderscheiden begrippen 'familie' en 'gezin', namelijk aile. 
 
De centrale vraag zou mijns inziens moeten zijn, wat de organiserende principes zijn bij de 
verschillende gezinsvormen in Turkije. Niet alleen de feitelijke woonsituatie is dan bepa-
lend, maar de wijze waarop deze samenlevingsvorm tot stand is gekomen en wordt beleefd, 
en de wijze waarop de relaties met de overige verwanten worden vormgegeven. 
 
Kongar (1972) richtte zich daarbij op de interne en externe relaties van de verschillende 
samenlevingsvormen. Timur (1972) concentreerde zich vooral op de samenstelling van het 
huishouden (wie woont met wie). Timur wilde daarmee eventuele verschillen in samenle-
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vingsvormen tussen dorp en stad en tussen vijf verschillende regio's in Turkije vastleggen. 
Timur (1972:27) heeft op basis van 4500 interviews met familieleden onderstaande typolo-
gie van families ontwikkeld. Bij deze typologie heeft Timur de nadruk gelegd op wie het 
familiehoofd is en welke familieleden er met hem of haar samenwonen. 
 
1. Çekirdek 

aile (kerngezin) – Bestaande uit man, vrouw en ongetrouwde kinderen.  
2. Ataerkil 

geniş aile (patriarchale grootfamilie) – Dit familietype is gebaseerd op de verticale 
driegeneratielijn. Het omvat een familiehoofd, zijn vrouw, getrouwde kinderen en 
schoondochters, en eventueel ongetrouwde kinderen en kleinkinderen.  

3. Geçiçi 

geniş aile (tijdelijke grootfamilie) – Dit type familie omvat in de verticale lijn eveneens 
drie generaties, maar verschilt van de ataerkil geniş aile doordat het familiehoofd een 
moeder heeft die weduwe is of een vader die weduwnaar is.  

4. Parça-

lanmiş aile (verbrokkelde familie). Dit komt voor als de middelste generatie als kern-
gezin niet compleet is, ook al wonen nog steeds drie generaties onder één dak. Dit kan 
komen door overlijden of scheiding van de echtelieden van de middelste generatie. 

 
Volgens deze typologie was in Turkije tijdens de onderzoeksperiode (1968–1972) van 
Timur 60% van de families een kerngezin en 40% een grootfamilie, te weten 19% een 
patriarchale grootfamilie, 13% een tijdelijke grootfamilie en 8% een verbrokkelde familie. 
Het kerngezin kwam het meest voor in de steden, de patriarchale grootfamilie het meest in 
de dorpen. Toch was ook in de dorpen 55% van de families een kerngezin (Timur 
1972:30).  
 
Timur benadrukt dat een huwelijkssluiting vaak leidt tot verandering van familievorm. Het 
huwelijk van een kind leidt in eerste instantie tot de vorming van een grootfamilie. Wan-
neer het nieuwe gezin op een gegeven moment de ouderlijke woning verlaat dan wel als de 
ouders overlijden, ontstaat een kerngezin. De cyclus herhaalt zich als de derde generatie 
gaat trouwen en bij de ouders blijft wonen et cetera. Dit is volgens hem het meest zichtbaar 
op het platteland. 
 
Hoewel er van oudsher een traditie van grootfamilies bestaat, waarbij meerdere generaties 
in één huis wonen, wijst recent onderzoek uit dat het merendeel van de Turken tegenwoor-
dig in een kerngezin leeft. Volgens onderzoek uit 2006 bestaat 6% van de huishoudens uit 
één persoon, 80,7% uit kerngezinnen en 13% uit grootfamilies. In vergelijking met Timur 
(1972) en Kongar (1972) is het aantal grootfamilies afgenomen. Dit wil overigens niet 
zeggen dat de invloed van de grootfamilie helemaal is verdwenen. Vaak zien we dat 
gezinnen, na een paar jaar, de formatie van een 'tijdelijke grootfamilie' aannemen, zeker 
wanneer men in de buurt van de familie van de jongen woont (Timur 1972). Zelfs in de 
steden wonen familieleden vaak dicht bij elkaar (in dezelfde straat of zelfs in dezelfde flat) 
en is er serieus contact en wordt er onderlinge hulp geboden (Fişek & Sunar 2005 en 
TC. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 2001). Omdat het proces van verstedelijking 
van vrij recente datum is, heeft een groot deel van de Turkse bevolking nog tamelijk 
traditionele opvattingen over zaken als gezin, familie en opvoeding en kent een patriarchale 
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grondhouding. Het grootste gedeelte van de huidige stedelijke bevolking is óf zelf in een 
dorp geboren óf heeft ouders die in een dorp zijn geboren (Sunar 2002). 

5.2.1 Grootfamilie als ideaaltype 
Hoewel volgens Timur de meeste families kerngezinnen zijn, zien haar respondenten rond 
1970 in overgrote meerderheid de grootfamilie als hun ideaaltype. Uit haar onderzoek 
blijkt dat 75% tot 85% van de mannen een grootfamilie het gewenste en ideale familietype 
vindt (Timur 1972:63). Timur verklaart dit door aan te geven dat de grootfamilie een 
sociale zekerheid voor de familieleden vormt. Haar respondenten zien hun wonen als 
'kerngezin' als een toevalligheid en niet als een bewust afscheid van de grootfamilie als 
samenlevingsvorm. Op de onderzoeksvraag 'Zou u bij uw vader willen wonen als u econo-
misch onafhankelijk bent?' antwoordde 92% dan ook bevestigend. Timur concludeert – 
terecht – dat het belang van de grootfamilie niet alleen afhangt van economische redenen 
(Timur 1972:64).  
De relaties tussen de leden van de familie zijn niet gelijkwaardig, maar autoritair en 
patriarchaal. De ouderen hebben invloed op de jongeren en de mannen hebben invloed op 
de vrouwen. De grootfamilie is op de verticale lijn uitgebreid en op horizontale lijn be-
perkt. Vader, de getrouwde zoons, schoondochters en kleinkinderen en eventueel onge-
trouwde zoons en dochters wonen in hetzelfde huis. De breedte van de horizontale lijn 
omvat de getrouwde en ongetrouwde kinderen. Zolang de vader leeft, heeft de getrouwde 
oudste zoon invloed op de andere getrouwde en ongetrouwde zonen. Nadat de vader is 
overleden, worden op de horizontale lijn de banden losser. De vader is de belangrijkste 
gemeenschappelijke bindingsfactor binnen de grootfamilie (Timur 1972:21–22). Zowel 
Timur als Kongar bespreken verschillende factoren die de aard van verwantschapssystemen 
en samenlevingsvormen kenmerken.  

Kenmerken grootfamilie (Timur en Kongar) 

De grootfamilie vervult een aantal functies op het gebied van bezitsvorming en is een 
politieke, economische en religieuze eenheid. Van oudsher zijn liefde tussen echtgenoten 
en verwekking van kinderen functies die binnen de grootfamilie plaatsvinden (Kongar 
1972:12).  
Binnen de grootfamilie verzamelt één persoon alle inkomsten en bepaalt vrijwel alle 
uitgaven; met name op een boerderij is sprake van een economische taakverdeling en een 
samenwerkingseenheid. Timur en Kongar benadrukken dat de traditionele grootfamilie is 
gebaseerd op bezitsrelaties. Het landbouwbezit is de belangrijkste bindingsfactor binnen de 
familie. Zonen blijven bij hun vader wonen, omdat ze het landbouwbezit van hun vader 
willen overnemen (Timur 1972:58). Als het gemeenschappelijke bezit niet in de behoeftes 
van de leden kan voorzien, worden volgens Timur de relaties tussen de verwanten losser en 
verbrokkeld (Timur 1972:21–22).  
Uit de bevindingen van Kongar en Timur blijkt dat het inkomen tot een bepaald punt 
invloed heeft op het familietype, maar zonder verandering van woonomgeving verandert 
het familietype niet.  
 
Een grootfamilie is een economische en politieke eenheid. Bij dit familietype is een 
beoordeling van of beschuldiging tegen een individu tegelijk gericht tegen de hele familie. 
Dit betekent dat de status van een individu binnen de samenleving in dit geval wordt 
bepaald door de status van zijn/haar aile (Kongar 1972:12). De familie zorgt voor de 
religieuze vorming van haar leden, en religieuze eenheid van de familie. Ook is de familie 
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de enige feest- en rustplaats. De grootfamilie is verantwoordelijk voor de opvoeding en 
opleiding van de leden. Ook op het gebied van sociale zekerheid kunnen familieleden 
rekenen op bescherming door de grootfamilie in zowel materiële als immateriële zin. 
Timur en Kongar bespreken daarbij de onderlinge financiële steun en ruil van 'diensten'.  
Zij besteden echter geen specifieke aandacht aan zorgrelaties bij ziekte en ouderdom.  

5.2.2 Kerngezin als ideaaltype 
In een moderne samenleving is volgens Kongar en Timur het kerngezin het ideaaltype. Dit 
familietype kent twee functies: de eerste functie is kinderen verwekken en het opvoeden 
van deze kinderen, de tweede functie is het bevorderen van de psychische stabiliteit van de 
ouders (Kongar 1972:14–15).  

Kenmerken kerngezin (Timur en Kongar) 

1. De verticale familielijn, die via vader en moeder naar de kinderen loopt, speelt geen 
grote rol. Er bestaan ook geen wederzijdse rechten en verplichtingen tussen ouders en 
volwassen kinderen (Timur 1972:7).  

2. De woon- en leefomgeving van het kerngezin wordt niet bepaald door de verwanten. 
Door de fysieke afstand hebben ouders geen invloed op de volwassen kinderen. De 
partner wordt gekozen door het individu zelf. De huwelijkse leeftijd is gebaseerd op 
het inkomen van het individu. Het echtpaar bepaalt het aantal kinderen zelf (Kongar: 
1972:15). 

3. De maatschappelijke status van de familie wordt bepaald door de man, die voor het 
(hoofd)inkomen zorgt. Hoewel het kerngezin een onafhankelijk familietype is, onder-
houdt zij wel contacten met verwanten. Het kerngezin overlegt met verwanten over 
problemen die hen aangaan, maar dit familietype is onafhankelijker dan andere familie-
types (Timur 1972:19).  

4. Bij de kerngezinnen op het Turkse platteland zijn volgens Timur de beslissingen van de 
man én zijn vader belangrijk. De reden hiervoor is dat de man naast zijn ouders woont 
(Timur 1972:110). 

5. De autoriteit binnen de familie verschilt niet tussen dorp en stad; deze ligt over het 
algemeen bij de mannen. De autoriteit van de vader bij de patriarchale grootfamilie én 
de autoriteit van de man in het kerngezin zijn gebaseerd op hun economische positie 
binnen beide familietypes (Timur 1972:119–120). 
 

Het geschetste beeld gaat heel sterk uit van lineaire ontwikkeling van grootfamilie naar 
kerngezin. Het door henzelf verzamelde materiaal toont mijn inziens een genuanceerder 
beeld. Zeker wanneer ik dit bezie vanuit het concept van de verwantschapsrelaties. Binnen 
het verwantschapssysteem gaat het niet primair om de wijze waarop huisvesting plaats-
vindt, maar veel meer om de wijze waarop de onderlinge relaties zijn geregeld. Ook de 
zogeheten kerngezinnen maken onderdeel uit van de brede verwantschapssystemen. De 
grootfamilie wordt dan ook veel meer bepaald door zijn maatschappelijke organisatievorm 
dan door de huisvestingssituatie. Traditionele gezagsverhoudingen blijven in de praktijk 
dan ook veel langer doorwerken, ook als de economische basis aan de grootfamilie is 
ontvallen. 
 

5.3 Alliantie door huwelijk 
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Zoals gezegd vormt niet het gezin (man, vrouw en kinderen), maar de relatie tussen moeder 
en kind de centrale bouwsteen van verwantschap. In veel samenlevingen wonen moeder en 
kind in een grotere groep van verwanten. In de meeste samenlevingen hebben mannen 
daarbij middelen om de moeders van hun kinderen te dwingen tot exclusieve relaties met 
hen, zodat zij 'zeker' kunnen zijn van hun nakomelingschap. Eén van deze instrumenten 
wordt gevormd door het huwelijk als min of meer permanente seksuele en economische 
relatie tussen man en vrouw.  
Het huwelijk speelt een belangrijke rol bij de vorming en instandhouding van de Turkse 
aile (grootfamilie) en de zorg voor ouderen. Vanaf het moment dat man en vrouw trouwen, 
worden ze beschouwd als een eenheid waarbinnen volstrekte openheid bestaat. Binnen de 
islamitische gemeenschap geldt het huwelijk min of meer als een sociale en religieuze 
verplichting. Huwelijken garanderen het voortbestaan van de grootfamilie en de continuï-
teit van de bloedverwantschap. In het ideaaltypische patrilineaire verwantschapssysteem 
trekt de schoondochter in bij haar schoonouders. Indien deze als kerngezin woonden, 
verandert op dat moment het kerngezin (weer) in een grootfamilie.   

5.3.1 Selectie huwelijkspartner 
Elk samenleving kent haar eigen regels met betrekking tot het kiezen van een partner 
(Kloos 2002:65). Bij exogamie wordt een huwelijkspartner gekozen buiten de eigen groep 
(verwantschapsgroep, lokale groep). Bij endogame groepen zijn er regels die aangeven dat 
juist binnen een bepaalde groep getrouwd dient te worden, zoals voorkeurshuwelijken die 
gebaseerd zijn op verwantschap. Een goed voorbeeld hiervan zijn neef-nichthuwelijken.  
In de Turkse context bepalen ouders en soms grootouders de keuze voor een toekomstige 
partner voor de (klein)zoon. De ouders van de bruidegom nemen het initiatief om voor hun 
huwbare zoon de hand te vragen bij een andere familie.  
Bij de keuze voor een partner is van belang of de schoondochter zich kan aanpassen aan de 
patriarchale lijn binnen de familie en of er verschillen zijn in waarden en normen tussen de 
familie van de schoondochter en de eigen familie. 
Economische redenen spelen daarnaast een zeer belangrijke rol bij het kiezen van een 
partner. De totstandkoming van een huwelijk wordt niet alleen gezien als een verbintenis 
tussen man en vrouw, maar als een verbintenis tussen twee families. Door het huwelijk 
ontstaat een alliantie van verwanten tussen deze twee families. Een dergelijke alliantie 
brengt ook wederzijdse verplichtingen en ruilrelaties met zich mee, waarbij de welstand 
van de toekomstige schoonfamilie een voordeel kan zijn. 

5.3.2 Huwelijken tussen verwanten of tussen niet-verwanten 
Bij het ideaaltypische verwantschapssysteem horen ideaaltypische huwelijken. Het ideaal-
typische huwelijk bestaat uit de keuze voor een schoondochter die verwant is via de 
mannelijke lijn. Er zijn verschillende redenen voor een huwelijk tussen neef en nicht. Ten 
eerste kent een nicht de familieverhoudingen. Ten tweede is het vanzelfsprekender dat zij 
de zorg voor de ouders van de echtgenoot op zich neemt. Ten slotte blijft bij een huwelijk 
met een schoondochter uit de mannelijke lijn het familiebezit intact. 
Er zijn vier verschillende soorten neven en nichten, namelijk kinderen in mannelijke lijn, 
dat wil zeggen: kinderen van de broers van de vader (amca çocukları) en die van de zussen 
van de vader (hala çocukları), en in de vrouwelijke lijn, dat wil zeggen: kinderen van de 
broers van de moeder (dayı çocukları) en van de zussen van de moeder (teyze çocukları). 
Schema 5.1 (pag. 79) bevat een visuele weergave van de verwantschapsterminologie in het 
Turkse verwantschapssysteem.  
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Er is traditioneel gezien een absolute voorkeur voor het huwelijk in de meest mannelijke 
lijn, ofwel voor amca çocukları, want deze dragen de familienaam. Daarna komen de hala 

çocukları. Die voorkeur komt voort uit het patrilineaire en patriarchale systeem.  
Volgens Timur (1972:75–77) vindt 80% van de verwantschapshuwelijken plaats tussen 
kinderen van twee broers (amca çocukları). De rest van de verwantschapshuwelijken zijn 
huwelijken tussen de kinderen van broer en zus of twee zussen dan wel verdere verwanten. 
Bij de keuze voor een huwelijkspartner wordt eerst gezocht naar iemand uit de eigen 
familie. Als er geen geschikte kandidaat binnen het verwantschapssysteem is, wordt naar 
een huwelijkskandidaat binnen de kennissenkring gezocht, waarbij de voorkeur gaat naar 
buren of een kandidaat afkomstig uit hetzelfde dorp of regio.  
 
Bij het kiezen van een huwelijkspartner buiten het verwantschapssysteem wordt opnieuw 
gekeken of de huwelijkskandidaat zich zou kunnen aanpassen aan de familie. Bij het kiezen 
van een vrouwelijke huwelijkskandidaat kijkt men of het meisje en haar familie binnen de 
gemeenschap een goede reputatie hebben: is het meisje goed in huishoudelijke taken, en zal 
ze in staat zijn om bij de zorgafhankelijke fase van haar schoonouders voor hen te zorgen? 
Op de huwelijksmarkt speelt de moeder van het jonge meisje een belangrijke rol. Als de 
moeder bekend staat als goede vrouw en echtgenote, wordt door de toekomstige schoonfa-
milie aangenomen dat de dochter van deze vrouw over dezelfde vaardigheden beschikt en 
hetzelfde (rol)gedrag vertoont. Het Turkse gezegde luidt dan ook: 'kijk naar de moeder, 
neem de dochter' (Anasına bak, kızını al). 
Als de dochter bij haar schoonfamilie haar rol als schoondochter niet goed vervult, wordt er 
gezegd dat de moeder haar taak als moeder niet goed heeft verricht. Een dochter zal 
proberen dit oordeel te voorkomen om zo de eer van haar eigen familie hoog te houden.  
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Schema 5.1 Verwantschapsterminologie11 

 
    Mannelijke lijn        Vrouwelijke lijn 

 
 
   Hala Amca          Dayı    Teyze 

   VaZu VaBr Baba Anne      MoBr     MoZu 
(Zus van vader) (Broer van vader) Va Mo     (Broer van moeder)  (Zus van moeder) 

 
 
 
 
 

          Ego 
 
 
 
 

  (1) Amca çocukları      (3) Dayı çocukları 

 
 
 (2) Hala çocukları        (4) Teyze çocukları 
 

Legenda  

 = man  
 = vrouw 

= broers en zussen van elkaar 
 
= verbonden door huwelijk     

Va = vader 
Mo = moeder 

                                                      
11 Emiroğlu 2003 

 
Er zijn vier verschillende soorten neven en nichten: 

Kinderen in mannelijke lijn: 
1 amca çocukları: kinderen van VaBr (broers van vader)  
2 hala çocukları: kinderen van Vazu (zussen van vader)  

Kinderen in vrouwelijke lijn: 
3 dayı çocukları: kinderen van MoBr (broers van moeder)  

 4 teyze çocukları:  kinderen van MoZu (zussen van moeder)  
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5.3.3 Huwelijkse leeftijd 
De familie heeft er belang bij dat de zoon of dochter op jonge leeftijd trouwt. De schoon-
dochter zal zich vanwege haar jonge leeftijd goed kunnen aanpassen aan de schoonouders. 
Ze zal sneller de waarden en normen van de schoonouders accepteren en ermee leren 
omgaan. Vanaf het moment dat de schoondochter intrekt bij haar schoonouders, komt zij te 
vallen onder het gezag van de schoonmoeder.  
Trouwen op jonge leeftijd geeft met name voor vrouwen meer zekerheid op het vinden van 
een huwelijkspartner. Als een meisje 19 of 20 jaar is, wordt het moeilijker om mannelijke 
huwelijkskandidaten te vinden. Ze wordt dan 'thuisblijver' (evde kalmış) genoemd.  
Wat betreft de jongen, ziet men het als gunstig wanneer hij trouwt vóórdat hij in militaire 
dienst gaat. De jonge schoondochter blijft bij haar schoonfamilie gedurende de twee jaar 
militaire dienst van haar kersverse echtgenoot. Voor de jongens wordt zo de band met hun 
familie nog eens versterkt. Bovendien vormen zowel huwelijk als militaire dienst het 
symbool van volwassenheid. 
Mannen zijn op jonge leeftijd nog economisch afhankelijk van hun ouders en kunnen nog 
geen zelfstandig huishouden vormen. Na hun huwelijk zijn zij daarom genoodzaakt bij hun 
ouders te blijven wonen. Op deze manier wordt een grootfamilie gevormd. Binnen de 
grootfamilie zijn deze jonge getrouwde mannen verplicht bij te dragen aan het gezamen-
lijke inkomen van de grootfamilie. De eindverantwoordelijkheid daarvoor rust bij het hoofd 
van de familie (hun vader of grootvader).  
 

5.4 Rolverdeling binnen grootfamilie als ideaal-typisch 
verwantschapssysteem12 

 
De hiërarchische verhoudingen binnen het verwantschapssysteem leiden tot bepaalde 
rolverdelingen binnen de familie. Binnen verwantschapssystemen kan onderscheid worden 
gemaakt tussen hiërarchische relaties gebaseerd op de mannelijke of de vrouwelijke lijn, de 
relaties tussen mannen en vrouwen, en de relaties tussen ouders en kinderen. De rolverde-
lingen, verantwoordelijkheden en taken binnen de Turkse ideaaltypische grootfamilie zijn 
seksegebonden. Mannen zijn in het algemeen verantwoordelijk voor de familie als geheel 
en hebben activiteiten die meestal buitenshuis plaatsvinden. Vrouwen zijn binnenshuis 
verantwoordelijk voor de huishoudelijke activiteiten en opvoeding van kinderen.  

Rolverdelingen volgens mannelijke lijn 

De relaties tussen grootvader, vader en zonen zijn belangrijk om de continuïteit van de 
patriarchale familie te behouden. Het oudste mannelijke lid binnen deze familie, dede 
(opa), is hoofd en tegelijkertijd bindingsfactor binnen de aile. Dede behartigt de belangen 
van de grootfamilie naar buiten. Hij houdt zich bezig met mannenzaken, zoals het beheren 
van geld en bezit en het delegeren van taken aan zijn zoons. Aan zijn vrouw (ebe) delegeert 
hij de controle over gedrag en werkzaamheden van de vrouwen binnen de familie.  
Het is de bedoeling dat de (oudste) zoon later de taken en verantwoordelijkheden van zijn 
vader overneemt. Zonen zijn dan ook loyaal aan hun vader, die de belangrijke beslissingen 
voor de familie bepaalt. 

                                                      
12 De gegevens uit deze paragraaf zijn voor het overgrote deel afkomstig uit het onderzoek Zorgen 

over zorg (Yerden 2000). 
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Dede is verantwoordelijk voor de opvoeding en toekomst van zijn zonen. Hij zorgt ervoor 
dat zij onderwijs krijgen, regelt en betaalt alle huwelijkskosten (bruidsschat en huishoude-
lijke benodigdheden) en zorgt dat zijn zoons hun militaire dienstplicht kunnen vervullen. 
Alle kosten die hierbij gemoeid zijn, worden gedragen door de dede. Aan de zoon wordt 
daarbij duidelijk gemaakt dat hij de lijn en traditie van zijn vader continueert. Dede ziet 
zijn inspanningen voor zijn zonen als investering voor de eigen toekomst, want op hun 
beurt zijn zij namelijk verantwoordelijk voor de verzorging van hun ouders als deze bij 
ziekte en/of ouderdom zorgafhankelijk worden.  

Rolverdelingen volgens vrouwelijke lijn 

Net als bij de mannelijke lijn zijn de verticale relaties tussen grootmoeder (ebe), dochter(s), 
schoondochter(s) en kleindochter(s) hiërarchisch van karakter. Het oudste vrouwelijke lid 
van de familie staat aan het hoofd van de vrouwen binnen de familie. Echter, haar positie is 
onderschikt aan die van haar man.  
Ebe is eindverantwoordelijk voor alle huishoudelijke, opvoedkundige en zorgtaken. De 
praktische uitvoering daarvan delegeert zij aan haar dochter(s) en haar schoondochter(s). 
Deze zijn loyaal aan hun (schoon)moeder. Dochters vallen alleen onder het gezag van ebe, 
hun moeder, zolang zij ongetrouwd zijn.  
Ebe zorgt ervoor dat haar (schoon)dochters worden opgevoed en gevormd tot 'goede' 
vrouwen, die hun taken vervullen, loyaal zijn aan de grootfamilie en hun echtgenoot, en 
hun kinderen opvoeden volgens de normen en waarden van deze familie. Ebe vervult 
daarbij een voorbeeldfunctie voor de (schoon)dochter(s). Als de (schoon)dochters zich niet 
gedragen volgens de normen van de familie, wordt de ebe hierop aangesproken, zowel door 
de dede als door de buitenwereld.  
Zodra de schoondochter, gelin, is ingetrokken bij haar schoonfamilie, valt zij onder het 
gezag van haar schoonmoeder en moet zij voldoen aan de waarden en normen van haar 
nieuwe familie. Volgens de traditionele hiërarchie bepalen in eerste instantie de schoon-
ouders de taken van de schoondochter. De inbreng van haar man is ondergeschikt aan de 
inbreng van zijn ouders.  
De schoondochter dient altijd respect en loyaliteit te tonen. Ze mag niet tegenspreken. Als 
zij dit toch doet, kwetst zij de schoonmoeder (kaynana). De gelin wordt dan gezien als een 
'slechte' gelin. Ook mag de gelin niet zonder toestemming van haar kaynana op bezoek 
gaan bij andere mensen.  
Vrijwel al het huishoudelijke werk valt volgens de klassieke opvatting binnen de taak van 
de schoondochter, ook vóórdat de schoonmoeder zorgafhankelijk is. Ze wast, maakt het 
eten klaar, op elk verzoek of bevel moet ze reageren. Van haar wordt verwacht dat ze als 
eerste opstaat om het ontbijt voor te bereiden en als laatste gaat slapen. Kortom, de 
schoondochter is altijd beschikbaar en dient alles te doen vóórdat het haar is gevraagd.   
Wanneer de ebe zorgafhankelijk wordt, is het de plicht van de (oudste) schoondochter om 
te zorgen dat alle concrete zorgtaken en huishoudelijke taken binnen het huishouden 
worden uitgevoerd. Deze schoondochter draagt op haar beurt de tradities en gedragingen 
die zij van haar schoonmoeder heeft geleerd, over op haar eigen (schoon)dochter(s) en kan 
de concrete uitvoering van taken weer aan hen delegeren. 

Man-vrouwverhoudingen  

Binnen het verwantschapssysteem is de vrouw ondergeschikt aan de man en moet zij loyaal 
zijn aan de man. De belangrijkste machtsfactor ligt daarbij op economisch terrein.  
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Vrouwen zijn economisch afhankelijk van het inkomen van de familie en de inkomsten 
worden verworven door de mannen.  
Daarentegen zijn mannen afhankelijk van hun vrouwen op het gebied van huishouden, 
voedselbereiding en lichamelijke zorg. Aan deze duidelijk afgebakende rolverdeling tussen 
mannen en vrouwen ontlenen vrouwen een zekere status en trots. De vrouwen beschermen 
hun positie en functie binnen de familie door het belang van hun rol te benadrukken. Ook 
zij stellen dat de huishoudelijke taken, zorg voor voedsel en lichamelijke zorg tot het 
terrein van de vrouw behoren en dat alleen zij in staat zijn deze taken goed uit te voeren. 
Binnen het verwantschapssysteem en de Turkse gemeenschap vervullen zij op deze manier 
de ideale rol van de vrouw binnen de familie. Als een man zich bezighoudt met 'vrouwe-
lijke activiteiten', wordt hij door verwanten en gemeenschap niet als een 'echte man' gezien. 
De man laat met het juiste rolgedrag van zijn vrouw aan verwanten en gemeenschap zien 
dat hij een ideale vrouw heeft: een vrouw die goed zorgt voor haar man en schoonouders. 
Tevens laat hij daarmee ook zien dat hij 'alles onder controle' heeft. De overige verwanten 
en de Turkse gemeenschap leiden uit het gedrag van de vrouw af, dat de man het voor het 
zeggen heeft binnen zijn familie en zijn gezag uitoefent. Dit is belangrijk voor de man. Als 
hij niet aan dit beeld voldoet, wordt zijn eer en mannelijkheid aangetast. De man probeert 
altijd zijn eer te beschermen en waar nodig te herstellen, zodat hij binnen het verwant-
schapssysteem en de gemeenschap naar behoren kan functioneren. Bij de rol van de vrouw 
hoort, dat zij dit beeld naar buiten toe in stand houdt, óók als karakterverschillen tussen 
man en vrouw in de praktijk tot een andere rolverdeling leiden, namelijk de vrouw als 
sturende factor in de relatie. 

Ouder–kindrelatie  

De ouder–kindrelatie is een hiërarchische relatie. De ouders zijn de baas en stellen de 
gedragsregels vast. Van discussie daarover kan geen sprake zijn. Kinderen leren al jong 
wat er van hen wordt verwacht. Wanneer zij zich niet volgens de normen van hun ouders – 
welke ook de normen van de gemeenschap zijn – gedragen, worden hun ouders hiervoor 
door de buitenwereld verantwoordelijk gesteld. Zij hebben kennelijk geen gezag over hun 
kinderen. 
De ouder–kindrelatie is een uitgesproken reciprociteitsrelatie. De ouders hebben veel 
verplichtingen ten opzichte van hun kinderen, maar deze dienen dat op voorgeschreven 
manieren 'terug te betalen'. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze trouwen met de door 
de ouders uitgekozen huwelijkspartner, dat ze bijdragen aan de economie van de groot-
familie en dat ze zorgen voor de ouders wanneer deze zorgafhankelijk worden. Na de dood 
van hun ouders krijgen zij daarvoor een 'beloning' in de vorm van een erfenis. 

Dede en ebe 

Binnen de Turkse gemeenschap worden de termen dede (opa) en ebe (oma) gehanteerd 
voor oudere mensen vanaf ongeveer 60 jaar, onafhankelijk van hun positie in het verwant-
schapssysteem. Ouderen worden gezien als overdragers van kennis en wijsheid aan vol-
gende generaties. Dede en ebe genieten aanzien en respect binnen de familie én binnen de 
Turkse sociale omgeving. Voor oudere vrouwen neemt hun bewegingsvrijheid en gezag toe 
bij het ouder worden, omdat ze minder worden geassocieerd met seksualiteit. 
In het woordenboek Türkçe Sözlük (1988) staan verschillende betekenissen voor dede en 
ebe, die allemaal te maken hebben met het aanzien van ouderen. Zo is dede een aanspreek-
titel voor een oudere man in het sociale verkeer en verwijst ook naar 'een charismatische 
leider' en 'voortrekker van een maatschappelijke stroming'. Ebe is – naast 'oma' en een 
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algemene aanspreektitel voor een oudere vrouw – een aanduiding voor vroedvrouw. Ebe 

bezit van oudsher de meeste kennis over geboorte. Dit geeft haar aanzien en respect.  
Kleinkinderen spreken hun grootvader (büyükbaba) meestal aan met dede en hun groot-
moeder (baba-anne of anne-anne) met ebe. Ouderen vinden het erg als hun kleinkinderen 
én andere kinderen uit hun sociale omgeving hen niet met dede en ebe aanspreken. 
 

5.5 Verwantschap en sociale netwerken 
 
In het zorgsysteem rond Turkse ouderen spelen naast verwantschaprelaties ook bredere 
sociale netwerken een belangrijke rol. Door analyse van het ideaaltypische sociale netwerk 
rond Turkse ouderen kan inzicht worden verkregen in het potentieel van de relaties binnen 
dit netwerk voor het zorgsysteem. Dit ideaaltype had grote invloed op de wijze waarop de 
eerste generatie Turkse migranten haar sociale relaties in Nederland heeft vormgegeven.  
Het ideaaltypische sociale netwerk is gebaseerd op de sociale relaties binnen de platte-
landsgemeenschappen waar de geïnterviewde ouderen (G1) vandaan komen.  

5.5.1 Ideaaltypische sociale netwerk: structuur en betekenis 
Binnen de dorpen waar de eerste generatie Turken vandaan komen, wonen verschillende 
verwanten dicht bij elkaar. Ouders en kinderen wonen naast elkaar op het erf/land van het 
hoofd van de grootfamilie. Maar in hetzelfde dorp wonen ook vele ooms, tantes en andere 
verwanten, meestal slechts enkele huizen verderop. Behalve overerving spelen ook veilig-
heids- en sociale zekerheidsoverwegingen een rol. De individuele leden worden beschermd 
door de groep en kunnen in geval van nood een beroep doen op leden van de eigen groep 
verwanten. Relaties binnen het eigen verwantschapsnetwerk worden in de woonomgeving 
gestructureerd door de graad van verwantschap tussen de leden.  
Naar buiten toe representeert elk individu het gehele verwantschapsnetwerk. Dit laatste 
heeft grote gevolgen voor de individuele relaties tussen leden van verschillende verwant-
schapsnetwerken, én voor de relaties tussen de verschillende verwantschapssystemen 
binnen de gehele dorpsgemeenschap. Als er bijvoorbeeld een slechte verhouding bestaat 
tussen een groep verwanten X en een groep verwanten Y, dan wordt elk lid van de groep X 
gecontroleerd in hoeverre hij omgaat met de groep verwanten Y. Huwelijken en vriend-
schappen tussen individuen van beide groepen verwanten X en Y worden niet getolereerd.  
Bij ziekte van een lid van een verwantschapssysteem ervaren alle leden dit als hun pro-
bleem. Zij zullen dan ook zeker vaak langskomen en hulp (yardım) aanbieden, ook als zij 
wat verder weg wonen. 
Binnen het ideaaltypische sociale dorpsnetwerk bestaat de sociale plicht tot 'nabuurschap' 
(komşu komşuya muhtaçtır) voor niet-verwanten. Dit 'nabuurschap' is gebaseerd op weder-
kerige ruilrelaties in de vorm van aandacht, goederen en hand- en spandiensten. Bij grote 
levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden moeten buren aanwezig zijn. 
In geval van ziekte dient men elkaar te helpen. Ook deze hulp wordt yardım genoemd. Bij 
deze verplichte wederkerigheid hoort een wederzijdse afhankelijkheid van deze yardım, 
want men weet dat men elkaar hard nodig kan hebben. Wil men zelf te zijner tijd op hulp 
kunnen rekenen, dan dient men ook bereid te zijn hulp te verlenen. 

5.5.2 Vormgeving sociale netwerk Turkse migranten in Nederland 
Er bestaat in het algemeen een zeer sterke band tussen Turkse migranten onderling. Dit 
geldt in het bijzonder voor de eerste generatie Turkse migranten (G1). Doordat de mannen 
die naar Nederland kwamen, hun vrouw in Turkije moesten achterlaten, waren zij zeer 
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sterk op elkaar aangewezen. Ze hielpen elkaar zowel emotioneel als materieel. De mannen 
vormden zogenaamde gastarbeidersnetwerken. Een verklaring voor deze typische migran-
tencultuur is dat deze als defensiemechanisme wordt aangewend. Men verkeert in het 
onzekere over een eventuele terugkeer en hecht zich daarom gaandeweg aan een 'perma-
nent tijdelijk verblijf', waar men de oude vertrouwde omgeving tracht te herscheppen  
(De Vries 1993:34).  
Daarbij, zo signaleert Den Exter (1991:53–54), "gaan streekgenoten in veel gevallen 
intensiever met elkaar om dan met andere Turken." De vestigingskeuze van een migrant 
werd sterk beïnvloed door de aanwezigheid van familieleden, dorpsgenoten en streekgeno-
ten in die plaats (Den Exter 1991:7). Solidariteit op basis van de streek van herkomst speelt 
daarom een belangrijke rol. Gevestigde migranten helpen streekgenoten aan een verblijf-
plaats in Nederland. De sociale netwerken in Nederland zijn bovendien vaak gescheiden op 
basis van geboortestreek. Zo beschrijft Den Exter een middelgrote stad waar veel mensen 
uit Emirdağ en uit de provincie Yozgat wonen. In deze plaats zijn diverse koffiehuizen 
waar voornamelijk mensen uit Yozgat komen en niet uit Emirdağ, of omgekeerd.  
De vorming van een sociaal netwerk in Nederland begint dus bij de familie, breidt zich uit 
tot het dorp en vervolgens tot de regio waar men vandaan komt. Maar, zoals ik hierboven 
heb laten zien bij mijn schets van verwantschapsnetwerken, bevinden zich nogal wat 
verwanten onder dorps- en streekgenoten. Verwantschapsnetwerken en streeknetwerken 
overlappen elkaar dus. Voor een buitenstaander zijn beide moeilijk te ontwarren.  
De regionale netwerken en daaronder liggende verwantschapsnetwerken leiden niet alleen 
tot sterke migratie vanuit bepaalde plaatsen in Turkije naar bepaalde plaatsen in een ander 
land, maar daarna ook tot hergroepering van migranten vanuit andere plaatsen of delen uit 
Europa of Nederland naar een bepaalde plaats met streekgenoten en/of verwanten. 
 
In het algemeen kan worden gezegd dat de banden die men heeft met familie en kennissen 
in Turkije, de vorming van het netwerk in Nederland beïnvloeden. De herkomstregio is ook 
van groot belang bij de partnerkeuze. Zij functioneert namelijk als een "identificatiepunt of 
referentiekader voor individuele Turkse migranten" (Den Exter 1991:37). Het idee bestaat 
dat iemand het beste met een partner uit dezelfde regio (een hemşeri) kan trouwen, want 
dat biedt in zekere zin garantie dat diegene dezelfde ideeën en gewoontes heeft (De Vries 
1987:125). Als een huwelijkskandidaat uit een andere regio komt, kunnen er conflicten 
tussen ouders en jongeren ontstaan. In dat geval weten de ouders namelijk niet precies uit 
wat voor nest de huwelijkspartner komt. Het is onbekend wat de vader heeft gedaan, uit 
welk soort dorp iemand komt en wat de grootouders deden (Brouwer et al. 1992:59). 
Aangezien migranten in Nederland niet in dezelfde sterke mate aanspraak kunnen maken 
op familiale banden als in het dorp van herkomst, vinden ze in het sociale netwerk zoals zij 
dat in Nederland hebben gevormd, een goede vervanging. Zo heeft het sociale netwerk in 
den vreemde voor een deel de functie overgenomen van het verwantschapsnetwerk in het 
thuisland, blijkt uit mijn onderzoek. 

5.5.3 Contacten met sociale netwerk in Turkije 
Het relatief grote belang van informele netwerken voor het regelen van allerlei zaken 
versterkt de noodzaak van een intensief contact met de herkomstregio (Den Exter 1991: 
36–37). Netwerken met de herkomstregio zijn ook belangrijk voor het voortzetten van 
traditionele familierelaties en van de gewoonten die hierbij horen, zoals elkaar financieel 
steunen en aanwezig zijn bij geboorte, huwelijk of begrafenis (Böcker 1992:61). 
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Uit het onderzoek van Rişvanoğlu-Bilgin (1986) blijkt dat "het vakantiegedrag [...] één van 
de belangrijkste indicaties voor de band met het herkomstland [is]". Er wordt grote waarde 
gehecht aan vakanties, niet alleen vanwege heimwee naar het vaderland, maar ook omdat 
de ouders denken op deze wijze de culturele band met het vaderland bij de kinderen te 
versterken en aan hen zo de Turkse waarden en normen over te dragen (Rişvanoğlu-Bilgin 
1986:195–196).  

5.5.4 Instandhoudingsmechanismen verwantschaps- en sociale netwerken 
Bij de vorming en instandhouding van netwerken spelen fysieke nabijheid en afstand, 
leiderschap, afhankelijkheid en affectie een belangrijke rol. Mechanismen als sociale 
controle, ruil, taboeïsering, loyaliteit en respect, eer en schande, schaamte en schuld 
ondersteunen de handhaving en reproductie van het netwerk.  
 
Sociale controle – Binnen de Turkse gemeenschap is de sociale controle groot (Yerden 
1995:54–55; De Vries 1988:84). Als een lid van de gemeenschap afwijkt van de heersende 
normen en verwachtingen, wordt hij of zij onder druk gezet. Op deze wijze wordt het 
gedrag van het lid gecorrigeerd en in de gaten gehouden. Het lid moet zich aanpassen aan 
de traditie. Roddel is een effectief middel van sociale controle op het doen en laten van de 
leden van het sociale netwerk, doordat (familie)eer en schande zo'n grote rol spelen binnen 
de Turkse gemeenschap. 'Een goede naam hebben' als familie is zeer belangrijk. Om deze 
goede naam te kunnen behouden, dient men het 'juiste gedrag' te vertonen. Juist doordat 
men bij elkaar in dezelfde buurt woont, kan men niet anders dan zich houden aan de 
gedeelde waarden en normen (Simsek & Van Loggem 1992:70). Het verlenen van hulp 
(yardım) bij ziekte hoort bij dit 'juiste gedrag'. Op deze manier heeft de sociale controle 
ook invloed op het functioneren en de instandhouding van het verwantschapssysteem.  
Ruil – Bij de vorming en instandhouding van het verwantschaps- en sociale systeem wordt 
veel in ruil gedacht. Leden van hetzelfde netwerk ruilen goederen met elkaar. De mannen 
hebben vaak een ruilrelatie gebaseerd op geld of dure goederen zoals een tractor. De 
vrouwen ruilen onderling meestal huishoudelijke goederen. Volgens het onderzoek van 
Kongar heeft 90,5% respectievelijk 88,6% nooit geld of goederen van verwanten ontvan-
gen zónder dat er verwachtingen waren dat er iets in ruil moest worden teruggegeven 
(Kongar 1972:84). Ook immateriële zorg- en hulpverlening wordt 'geruild'. Wie lid wil zijn 
van een netwerk, stelt zich beschikbaar voor het verlenen van zorg en hulp, en kan (daar-
door) ook rekenen op ondersteuning wanneer men zelf afhankelijk is van hulp/zorg.  
Taboes – Taboes spelen een belangrijke rol binnen het verwantschaps- en sociale netwerk. 
Onderwerpen als seksualiteit, man/vrouwverhouding en de verzorging van ouderen zijn 
taboe. Taboeïsering van een fenomeen versterkt de continuering ervan, waardoor een 
afwijking van de norm als onmogelijk wordt ervaren. 
Loyaliteit en respect –Vrouwen moeten loyaal zijn aan mannen en jongeren aan ouderen. 
Door loyaal te zijn, toont men aan dat men respect heeft voor de oudere of voor de man. 
Dit geldt zowel voor de maatschappij als geheel alsook binnen verwantschapssystemen. 
Loyaliteit en respect binnen de familie bevestigen de hiërarchie van het verwantschapssys-
teem en zorgen voor instandhouding ervan.  
Eer en schande – De eer van de familie is verbonden aan het seksuele gedrag van de 
vrouwen uit de familie, want 'de vrouw is de persoonlijke eer van de man'. Het gedrag van 
vrouwen is daardoor aan allerlei regels gebonden. Hun vrijheid van gedrag en beweging is 
sterk ingeperkt. Zowel binnen het verwantschapsnetwerk als buitenshuis dienen vrouwen 
hun voorgeschreven rol te vervullen.  



86 
 

Het sociale netwerk controleert het gedrag van de vrouwen buitenshuis. Afwijkend gedrag 
slaat direct terug op de eer van de man binnen de gemeenschap: hij verliest zijn 'gezicht'. 
Dat is het ergste wat een man kan overkomen: zijn mannelijkheid wordt dan aangetast. Dit 
geeft hem het recht om sancties te treffen. Daarmee kan hij zijn mannelijkheid herstellen. 
Schaamte en schuld – Schuldgevoelens ontstaan wanneer men denkt niet aan zijn of haar 
verplichtingen of de verwachtingen van belangrijke anderen te hebben voldaan. Schuld- en 
schaamtegevoelens sporen mensen aan om 'in de pas te blijven lopen' en zich dus volgens 
de traditionele normen en de verwachtingen van anderen te gedragen. Daarmee dragen 
deze gevoelens bij aan de instandhouding van bestaande relationele systemen. Zo zullen 
buren elkaar aanspreken (met behulp van het roddelmechanisme) op het vervullen van de 
plicht tot zorg voor zieke ouderen binnen het sociale netwerk. Wie in gebreke blijft, is zich 
daarvan bewust en zal zich al gauw schamen voor het eigen gedrag. 
 

5.6 Samenlevingsvormen onderzoeksgroep vóór migratie 
 
Alle geïnterviewde ouderen (G1) zijn opgegroeid op het platteland van Turkije. Voor het 
onderhavige onderzoek is het van belang te weten van welk type verwantschapssysteem zij 
in Turkije deel uitmaakten. 
De geïnterviewde ouderen werden daarom de volgende vragen voorgelegd: waar woonden 
zij voor en na hun huwelijkssluiting? Hoeveel mensen woonden in dit huis en uit welke 
leden bestond het gemeenschappelijke huishouden (dat is: een groep die feitelijk samen-
woont en de taken deelt)? Wie nam de beslissingen in dit gemeenschappelijke huishouden? 
 
De socialisatie13 van alle ouderen uit de onderzoeksgroep (G1) vóór het huwelijk blijkt te 
hebben plaatsgevonden binnen de grootfamilie, waarbij meerdere generaties onder één dak 
wonen. De geïnterviewde ouderen woonden – toen ze nog jong en ongetrouwd waren – 
samen met hun ouders, eventueel getrouwde en/of ongetrouwde broers, eventueel een 
ongetrouwde zus en de grootouder(s).  
Op één na alle geïnterviewde oude vrouwen (G1) zijn na de totstandkoming van hun 
huwelijk destijds zijn ingetrokken bij hun schoonouders.  

Na mijn huwelijk ben ik bij mijn schoonouders gaan wonen. Ik was de oudste  
gelin. Later kwam er nog een gelin bij: de vrouw van de broer van mijn man. 
Wij woonden allemaal in één huis in Turkije. Het is bij ons de töre dat de gelin  
intrekt bij ouders van haar man. (CEMİLE) 

Bij Mümtaz liep het anders. Hij trouwde met de vrouw van zijn amca (broer van zijn 
vader), die overleden was. Volgens de töre behoort de schoondochter tot de grootfamilie 
van de man en mag de grootfamilie niet uit elkaar vallen. De weduwe moet daarom trou-
wen met een van haar zwagers of andere mannelijke verwanten van haar overleden man. 
Zo niet, dan zou ze moeten terugkeren naar haar eigen familie. De voorkeur gaat eerst uit 
naar de ongetrouwde zwagers of neven, daarna wordt pas gekeken of een reeds getrouwde 
zoon of neef haar tot (tweede) vrouw kan nemen. Dit komt name voor op het platteland van 
Midden-Anatolië en Oost-Turkije.  

Na het huwelijk woonde ik niet bij mijn ouders. Mijn vader heeft mij namelijk uit-
gehuwelijkt aan de weduwe van mijn oom, de broer van mijn vader. Ik was toen 

                                                      
13 Gemiddelde leeftijd geïnterviewde oudere mannen (G1) bij aankomst in Nederland: 33,7 jaar.  
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17 jaar en mijn vrouw was tien jaar ouder. Mijn vader heeft dit gedaan om de aile 
bij elkaar te houden. Later ging ik scheiden; toen ben ik opnieuw getrouwd en 
woonde ik met mijn tweede vrouw wél bij mijn ouders in. (MÜMTAZ) 

Hoewel op het platteland waar de eerste generatie migranten vandaan komt, de grootfami-
lie als een ideaaltype geldt, betekent dit nog niet dat dit ideaaltype in de praktijk altijd 
wordt gerealiseerd. Zoals Timur 1972 aangaf, kunnen verschillende oorzaken leiden tot 
veranderingen in de woonsituatie en/of de onderlinge economische verhoudingen. De 
oorspronkelijke grootfamilie kan (al dan niet tijdelijk) uiteenvallen door overlijden van de 
grootouders, ruzie binnen de familie, economische redenen en/of vertrek naar Europa.  
Vrijwel alle geïnterviewde ouderen begonnen zoals gezegd als inwonenden bij hun 
(schoon)ouders. Sommige echtparen verhuisden op een gegeven moment naar een eigen 
huisje op het gemeenschappelijke erf. Het ouderlijk huis werd te klein toen de familie zich 
uitbreidde met nog een schoondochter en/of kleinkinderen, of er ontstonden irritaties en 
ruzie in de familie.  

Mijn ouders, ik en mijn drie broers woonden samen in één huis. Mijn zus was  
getrouwd en ingetrokken bij haar man. Wij hadden in totaal drie kamers, hoewel 
wij met ons zessen waren. Ik was de oudste en ben als eerste getrouwd. Mijn vrouw 
kwam natuurlijk bij ons wonen. Later trouwde ook mijn jongste broer en is zijn 
vrouw bij ons ingetrokken. We kregen allemaal kinderen. Het huis werd op deze 
manier te klein voor zoveel mensen. Maar ik moest op het erf van mijn vader blij-
ven wonen. Mijn vader heeft een huisje met twee kamers laten bouwen, de grond 
was van mijn vader. Ik moest met mijn vader samenwerken. (DURMUŞ) 

Sommige ouders van de geïnterviewden hadden te weinig grond (en dus werk) beschikbaar 
voor al hun kinderen. Uit economische noodzaak werden deze kinderen gedwongen om 
naar een ander dorp te vertrekken en/of een ander beroep te kiezen.  

De eerste tijd na mijn huwelijk bleef ik bij mijn schoonouders, mijn man was toen 
in loondienst, hij was leerkracht in Turkije en woonde in een ander dorp. Mijn 
schoonvader zei: 'de gelin blijft bij ons'. Dus ik moest bij mijn schoonouders blij-
ven. Na een jaar haalde mijn man mij bij hem in het dorp waar hij werkte. Toen 
mijn man naar Nederland vertrok, ben ik weer bij mijn schoonouders ingetrokken 
en daar gebleven totdat ik ook naar Nederland ging. (DÖNE) 

23 van de 30 geïnterviewde oudere echtparen woonden nog steeds onder het gezamenlijke 
dak van de grootfamilie op het moment dat de man naar Europa vertrok.  
 
Tabel 5.2 Woonvormen in Turkije vóór migratie  

Grootfamilie ‘Kerngezin’ Wisselende familie Totaal 

23 5 2 30 

 
5 mannen (G1) woonden in Turkije als 'kerngezin' (met partner en kinderen) in een huis 
naast hun ouders. Genoemde redenen: het aantal getrouwde zonen nam toe; ruzies tussen 
broers, tussen schoondochters onderling en tussen schoondochters en schoonmoeder.  
De 'kerngezinnen' waren – op één na – economisch afhankelijk van de ouders. Het huis 
waar deze gezinnen woonden, was bezit van de ouders. De vaders van de eerste generatie 
migranten hadden invloed op en zeggenschap over het leven van hun zonen.  
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Deze 'kerngezinnen' beantwoordden geenszins aan de typologische kernmerken van het 
kerngezin volgens Kongar 1972 (zie hoofdstuk 5, pag. 76). Mijns inziens is daarom sprake 
van een continuering van de grootfamilie.  
2 families woonden afwisselend als 'kerngezin' en als grootfamilie. Daarom heb ik hen 
aangeduid met de term 'wisselende familie'. Daarmee geef ik een naam aan de pogingen 
van sommige zonen om zich een economisch zelfstandig bestaan te verwerven en onafhan-
kelijk te worden van de grootfamilie. Ik spreek van 'pogingen' wanneer na een bepaalde tijd 
deze jonge mannen en/of hun gezinnen weer terugkeren in de grootfamilie.  

Wij waren een grootfamilie. Wij zijn met acht broers en zussen. Ik had gestudeerd 
en werd leerkracht. Ik moest in een ander dorp als leerkracht gaan werken.  
Mijn vrouw bleef achter bij mijn ouders, omdat mijn vader dat wilde. Twee jaar 
later haalde ik mijn vrouw bij mij. Later gingen wij weer terug naar het huis van 
mijn ouders. Daarna vertrok ik naar Europa en liet mijn vrouw en kinderen achter 
in Turkije totdat ik hen naar Nederland haalde. (HALİL) 

Als na een bepaalde periode het kerngezin geen of niet voldoende bestaansinkomen meer 
heeft, wordt al snel weer ingetrokken bij de (schoon)ouder(s) ofwel grootfamilie, eventueel 
totdat het gezin weer een nieuw bestaansinkomen heeft gevonden buiten de grootfamilie.  
 
Zoals gezegd is de oudste in de mannelijke lijn (eerste generatie) de bindingsfactor bij de 
grootfamilie op de verticale lijn; hij is het hoofd (dede) van de grootfamilie. Na het overlij-
den van het hoofd van de familie ontstaan vaak problemen tussen zijn zonen (tweede 
generatie) en willen deze niet meer samenwonen.  

Toen mijn vader leefde, was hij het hoofd van ons gezin. Mijn zus en broer luister-
den altijd naar hem. Na haar huwelijk is mijn zus vertrokken, mijn broer en ik ble-
ven nog bij onze ouders wonen. We hadden uiteraard verschillende meningen, 
maar uiteindelijk was het mijn vader die altijd besliste. We hadden respect voor 
hem, omdat hij alles voor ons deed. Mijn broer kreeg op een gegeven moment een 
huis naast mijn huis op het erf van mijn vader. Na het overlijden van mijn vader 
werd ik hoofd van de familie. Iedereen die onder hetzelfde dak woont, moet naar 
het familiehoofd luisteren. Wat de dede zegt, moet gebeuren. Zo heb ik het ook bij 
mijn ouders gedaan. Toen mijn vader overleed, bleef mijn jongste broer eerst op 
het erf wonen. Op een gegeven moment is hij getrouwd. Ik had na het overlijden 
van mijn vader veel problemen met hem. Daarom is hij weggegaan. (NURİ) 

Hierbij spelen vooral economische factoren een rol, met name erfenisproblemen. Als na het 
overlijden van de vader de oudste zoon en één of meer ongetrouwde siblings (broers of 
zussen – de horizontale lijn) overblijven, blijven deze meestal wel bij elkaar wonen, totdat 
deze laatsten eveneens trouwen.  
 
Pas bij huwelijken van de kleinkinderen (derde generatie) ontstaan weer nieuwe grootfami-
lies (van de tweede en derde generatie). Tot die tijd leven de leden van de horizontale lijn 
elk – tijdelijk – in nucleair gezinsverband. 
 

5.7 Samenlevingsvormen onderzoeksgroep na migratie 
 
De arbeidsmigratie naar Europa vormde een legitieme reden voor de mannen voor het 
verlaten van de gezamenlijke woning. In eerste instantie wordt dit vertrek niet ervaren als 
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een uiteenvallen van de grootfamilie. Men ziet het vertrek als tijdelijk. Vrouw en kinderen 
blijven achter en de schoondochter blijft haar aandeel leveren in het functioneren van de 
gemeenschappelijke huishouding. De zoon stuurt geld vanuit Europa: meestal naar zijn 
vader, dus niet rechtstreeks naar zijn echtgenote.  

Ik woonde bij mijn ouders totdat ik in 1969 naar Nederland ging. Mijn vrouw en 
kinderen bleven achter bij mijn ouders. Als ik thuis kwam van mijn werk, was ik 
altijd erg moe en moest ik meteen onder de douche, omdat bij het werken veel  
metaalstof vrijkwam. Ik was alleen, ik moest eten klaarmaken, kleren wassen,  
kamer schoonmaken et cetera. Ik dacht: 'Ik haal mijn vrouw en kinderen (behalve 
mijn oudste zoon) hierheen, dan kan zij de huishoudelijke taken doen.' (RAMAZAN) 

De gezinshereniging kwam op gang. Vijf van de 28 vrouwen van de eerste generatie 
migranten (G1) kregen echter pas toestemming van hun schoonouders en/of echtgenoot om 
naar Nederland te verhuizen op het moment dat (één of beide) schoonouders waren overle-
den en dus hun zorg niet meer nodig hadden (zie verder hoofdstuk 7, pag. 128 e.v.). 

5.7.1 Grootfamilies in Nederland 
Toen de ouders van de migranten in Turkije zorgafhankelijk werden, wilden 8 van de 
26 geïnterviewde oudere mannen deze ouders naar Nederland halen. 4 mannen is dit 
gelukt. Zo hergroepeerden de oorspronkelijke grootfamilies zich in Nederland.  
 
Voor alle eerste generatie Turkse migranten (G1) geldt dat een grootfamilie hun ideaal 
was/is. Zij probeerden dit ideaal dan ook te verwezenlijken. Zo bleven in maar liefst 
25 families (één van hun) kinderen (G2) na de huwelijkssluiting bij hun ouders (G1) 
wonen. Maar bij veel van deze families is dit ideaalbeeld in de praktijk onder druk komen 
te staan; tijdens het interview woonden in nog slechts 10 families getrouwde kinderen (G2) 
bij hun ouders (G1), waarvan 6 families met kleinkinderen (G3). Deze veranderingen 
worden geïllustreerd in Tabel 5.3 en Tabel 5.4.  
 
Tabel 5.3 Vóór interviewperiode (<1997) als grootfamilie in Nederland 

Ouders met getrouwde 

kinderen (2 generaties) 

Ouders met getrouwde 

kinderen en kleinkinderen 

(3 generaties) 

Ouders met getrouwde 

kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen  

(4 generaties) 

Totaal 

2 22
14

 1 25 

 
Tabel 5.4 Tijdens interviewperiode (1997–2000) als grootfamilie in Nederland 

Ouders met getrouwde 

kinderen (2 generaties) 

Ouders met getrouwde 

kinderen en kleinkinderen 

(3 generaties) 

Ouders met getrouwde 

kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen (4 

generaties) 

Totaal 

4 5 1 10 

 
Bij 2 families is een schoonzoon ingetrokken bij de schoonouders, wat ongebruikelijk is 
binnen de ideaaltypische grootfamilie. Door de huwelijkse migratie kwam dit in Nederland 
regelmatig voor. Na de huwelijkssluiting van hun dochter woonde de kersverse schoonzoon 

                                                      
14 In 4 families zijn de drie generaties als volgt samengesteld: de eerste generatie migranten (G1), 
hun zorgafhankelijke ouder(s) die zij uit Turkije naar Nederland hebben gehaald (G0), en tot slot 
hun (on)getrouwde kinderen (G2).  
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uit Turkije bij zijn schoonouders in Nederland, totdat het jonge echtpaar een eigen woning 
en inkomen had.15 Zo ook bij de familie Mümtaz. Dit samenwonen met getrouwde dochter 
en schoonzoon heeft zeven maanden geduurd.  
Traditioneel gesproken is het inwonen van een schoonzoon bij zijn schoonouders alleen 
'toegestaan' als ouders geen zoon hebben, zoals bij de familie Bekir (vier dochters). Het 
vormt een noodzakelijke ingreep om de familie in de mannelijke lijn te kunnen voortzetten.  
Deze schoonzoon (iç güvey) wordt verantwoordelijk gehouden voor de zorg voor zijn 
schoonouders wanneer deze afhankelijk raken van zorg. Als de schoonvader overlijdt, 
krijgt de schoonzoon de erfenis. De schoonzoon dient de erfenis in de geest van zijn 
schoonvader te gebruiken. In de Turkse plattelandssituatie houdt dit in, dat hij de boerderij 
van zijn schoonvader niet verkoopt, maar voortzet. Deze erfenis speelt een belangrijke rol 
voor de schoonzoon, die zo hoopt zijn economische zekerheid te vergroten.  
De term iç güvey heeft een negatieve lading binnen de Turkse gemeenschap. De man wordt 
al snel gezien als een 'zwakkeling', geen echte man. De vrouw hoort afhankelijk te zijn van 
de man, niet andersom! Bij ruzies binnen familie of gemeenschap wordt de term iç güvey 

gebruikt als scheldwoord. Ook mannen die er chagrijnig of somber uitzien, worden 
iç güvey genoemd.  
 

Maar liefst 22 van de 30 geïnterviewde families (Tabel 5.3 op pag. 89) bestonden enige tijd 
uit drie generaties. Daarvan hadden 4 families inwoning van de zorgafhankelijke dede of 
ebe (G0) uit Turkije. Uit 12 van de 18 overige drie-generatiefamilies zijn de getrouwde 
inwonende kinderen met de kleinkinderen op een gegeven moment verhuisd naar een eigen 
woning. Wel bleven de meesten dichtbij hun ouders wonen.  
Eén familie woont tot op heden met vier generaties onder één dak. 

5.7.2 Kerngezinnen in Nederland 
Zoals gezegd is het Turkse kerngezin vaak geen volledig zelfstandige economische een-
heid. Zeker op het platteland is nauwelijks sprake van 'echte' kerngezinnen: alleen de 
woonsituatie wijzigt zich, meestal uit ruimtegebrek. Alle andere functies van de grootfami-
lie blijven intact, zoals de economische taakverdeling en het zorgsysteem (zie Kenmerken 

grootfamilie, pag. 75 e.v.). 
Toen de mannen (G1) naar Europa vertrokken en hun vrouw en kinderen achterbleven, 
kwamen deze onder de verantwoordelijkheid van zijn ouders. De man (G1) bleef tot de 
grootfamilie behoren, ook al woonde hij nu in Nederland. Van wat hij verdiende, gebruikte 
hij een gedeelte om zichzelf in leven te houden, maar investeren in zijn leven in Nederland 
deed hij aanvankelijk niet. Alles wat hij kon missen, stuurde hij naar zijn vader (G0) in 
Turkije, die daarvan ook zijn vrouw en kinderen onderhield.  
 
Op het moment dat vrouw en kinderen naar Nederland werden gehaald, veranderde de 
verhouding tot de grootfamilie in Turkije. De man is nu – in Nederland – in alle opzichten 
verantwoordelijk voor zijn vrouw en kinderen. Daarmee is een begin gemaakt met het 
kerngezin als woon- en economische eenheid.  

                                                      
15 Als gevolg van de nieuwe migratiewetgeving zal deze situatie nu nauwelijks meer voorkomen: 
een huwelijkspartner uit een niet-Europees land mag immers alleen naar Nederland komen op 
voorwaarde dat de in Nederland wonende partner over een eigen woning en voldoende inkomen 
beschikt. 



91 
 

Toch kan het Turkse kerngezin nog steeds niet in alle opzichten vergeleken worden met het 
Nederlandse kerngezin. Weliswaar verandert de relatie tussen ouders en zonen uit de 
oorspronkelijke grootfamilie onder invloed van de fysieke afstand. De achtergebleven 
vaders hebben geen directe invloed meer op hun zonen. Toch blijft de economische 
eenheid tussen vader en zoon gedeeltelijk bestaan als gevolg van wederzijdse verwachtin-
gen. De mannen in Nederland voelen zich verplicht om hun ouders financieel te ondersteu-
nen. Hun vaders verwachten geld van hun zoon, omdat zij willen investeren in de toekomst 
van de grootfamilie. Daarvoor moeten/willen zij grond en akkerland kopen en/of een huis 
bouwen. Stijging van de welvaart binnen de families fungeert als statussymbool in het dorp 
in Turkije; daarmee wordt bevestigd dat de economische eenheid tussen vader en zoon is 
blijven bestaan. De vader kan zo aan de dorpelingen laten zien dat hij nog steeds gezag 
heeft over zijn zoon en dat deze loyaal is aan zijn vader.  
Het spiegelbeeld hiervan wordt zichtbaar in de dorpsroddel: de mannen in Nederland die 
hun vader niet ondersteunen, gaan over de tong: 'het zijn avonturiers', 'zij laten hun familie 
in de steek'. En dan deug je niet. 
 
Als de vader in Turkije overlijdt, valt de belangrijkste bindingsfactor binnen de grootfami-
lie weg en valt de grootfamilie op zo'n moment meestal uiteen. De erfenis wordt verdeeld 
tussen de broers, die met hun gezin nu elk richting kunnen geven aan hun eigen economi-
sche toekomst. Dit geldt ook voor de reeds gevormde 'kerngezinnen' in Nederland. 
 
Kerngezinnen in Nederland: basis voor nieuwe grootfamilies?  
Volgens het ideaaltypische verwantschapssysteem vormen Turkse 'kerngezinnen' de basis 
voor het ontstaan van nieuwe grootfamilies. Dat dit ook heeft gegolden voor de nieuw 
gevormde kerngezinnen in Nederland, blijkt uit het feit dat maar liefst 25 van de 
30 families enige tijd als grootfamilie in Nederland woonden. Tijdens de interviewperiode 
zijn dat er nog steeds 10. Deze ouderen (G1) wonen samen met getrouwde kinderen (G2) 
(4) en eventueel ook (achter)kleinkinderen (G3) (6).  
Met andere woorden: tijdens de interviewperiode, wonen in 20 van de 30 families géén 
getrouwde kinderen bij de geïnterviewde ouderen (G1). De ouderen wonen op zichzelf dan 
wel met één of meer ongetrouwde volwassen kinderen (G2) of kleinkinderen (G3).  
 
Tabel 5.5 Overige samenlevingsvormen tijdens interviewperiode (1997–2002) 

Ouderen wonend  

zonder kinderen 

Ouderen wonend met 

ongetrouwde kinderen 

Totaal 

12 8 20 

 
12 'families' wonen tijdens de interviewperiode zonder kinderen. Eén van de echtparen 
(G1) is kinderloos. Bij de overige ouderen (G1) wonen de kinderen (G2) allemaal dicht in 
de buurt van hun ouders. 
In 8 families wonen de ouderen met ongetrouwde volwassen kinderen. Daarvan hebben 
2 families alleen ongetrouwde dochters. Deze dochters hebben het idee dat ze het huis van 
hun ouder(s) pas zullen verlaten als ze getrouwd zijn. Ze willen hun ouders die bedlegerig 
zijn, niet in de steek laten (zie verder hoofdstuk 9). 
Bij de familie Nurcan zijn de ouders gescheiden; één ongetrouwde dochter woont bij haar 
moeder in en zorgt voor haar. Deze dochter wil, als ze trouwt, met haar man bij haar 
moeder blijven wonen. De moeder heeft dit voorstel afgewezen, zij wil geen iç güvey in 
huis.  
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Ondanks het feit dat 12 van de 30 ouderparen (G1) alleen wonen, blijkt uit mijn onderzoek 
dat bij hen het ideaalbeeld van de grootfamilie nog sterk aanwezig is. De ouderen klagen 
erover dat hun kinderen bij hen zijn weggegaan: zij kunnen dit moeilijk accepteren.  

Ik woon samen met mijn man in dit huis. Mijn zoon is met zijn gezin verhuisd.  
Ik voel me nu hier alleen, ik ben niet tevreden. Ik wilde eigenlijk met mijn zoon en 
gelin samenwonen. (MÜNEVVER) 

De ouderen (G1) vinden het 'gezellig' om met kinderen en kleinkinderen samen te wonen. 
Sommige ouderen (G1) 'kiezen' ervoor niet samen te wonen om redenen als: 'het huis is te 
klein', 'de kleinkinderen maken te veel lawaai'. Ook de houding van de schoondochter 
wordt genoemd. De ouderen voelen goed aan dat deze niet altijd meer wil samenwonen 
met haar schoonouders. Veel ouderen brengen het vertrek van hun kinderen (G2) in 
verband met een veranderende cultuur.  
Uit de interviews bleek dat de beslissing om niet langer onder één dak te wonen, steeds 
door de kinderen (G2) uit deze 12 families is genomen. 
 

5.8 Huwelijksvorming onderzoeksgroep 

5.8.1 Selectie huwelijkspartner 
50 van de 54 eerste generatie ouderen (G1) zijn uitgehuwelijkt door hun ouders. De vader 
nam de uiteindelijke beslissing voor de keuze van de partner. Bruidegom en bruid hadden 
van tevoren niet met elkaar over het huwelijk gesproken. 
Twee mannen (G1) hebben hun meisje meegenomen naar een onbekende plek, waar het 
meisje is ontmaagd. Het meisje kon daarna niet meer terugkeren naar haar ouders en trok in 
bij de ouders van haar man.  

Ik vond mijn buurmeisje mooi, maar haar ouders wilden geen toestemming geven 
voor een huwelijk. Toen heb ik besloten om het meisje te 'schaken'. Ik zocht steeds 
naar een mogelijkheid om het meisje mee te nemen naar een onbekende plek. Uit-
eindelijk heb ik dit gedaan en heb ik haar meegenomen naar een berg. Daarna ben 
ik naar kennissen gegaan in een ander dorp en zo wist iedereen ervan. Het maakt 
dan niet uit of het meisje wel of niet ontmaagd is; iedereen dénkt dat het meisje is 
ontmaagd. Ik heb haar wel op de eerste dag ontmaagd. Haar ouders kunnen het 
huwelijk dan niet meer weigeren. Wat kunnen ze doen met een ontmaagde dochter? 
Niemand zal nog met haar willen trouwen. Mijn ouders hebben daarna met bemid-
delaars gesproken en op deze manier is ons huwelijk tot stand gekomen. (NURİ) 
 

Ik ben op mijn achttiende met mijn man weggelopen. Toen ik werd ontmaagd, kon 
ik niet meer naar mijn ouders gaan. Mijn ouders vonden het niet leuk dat ik met 
hem ben weggelopen. Ze hebben een paar jaar niet met mij gepraat. (FAZİLET) 

Een dergelijke 'schaking' kan gebeuren tegen de wil van het meisje (kız kaçırma) of met 
haar toestemming (kaçışma). Een schaking is het enige wat overblijft wanneer de ouders 
van de jongen dan wel beide ouderparen tegen het huwelijk zijn.  
De verschijnselen kız kaçırma en kaçışma horen bij een verwantschapssysteem met een vrij 
gesloten systeem van huwelijkssluiting, Vrijwel al dergelijke verwantschapssystemen ter 
wereld kennen een 'ventiel', een ontsnappingsmogelijkheid waarbij de weg van de voldon-
gen feiten wordt bewandeld. De jonge(re)n zorg(t)(en) ervoor dat een ontmaagding plaats-
vindt en wel zó, dat voor de omgeving duidelijk is wat er is gebeurd. Beide families hebben 
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daardoor geen andere keus dan óf hen te aanvaarden of beide jongeren te verstoten. 
Vaak wordt door de jonge(re)n één of andere verre tante gebruikt die het er half mee eens 
is, en die daarom als brug kan fungeren naar de families.  
Het meisje heeft er belang bij te doen alsof zij onvrijwillig is ontmaagd (kız kaçırma). Als 
zij openlijk met de jongen zou 'weglopen', maakt zij haar ouders te schande, die dan geen 
andere 'keus' hebben dan het contact met haar te verbreken (Priester en Brouwer 1982:45). 

5.8.2 Huwelijk tussen verwanten of niet-verwanten 
Volgens het onderzoek van Timur 1972 (75–77) is één op de drie Turken getrouwd met een 
verwante huwelijkspartner. Uit Tabel 5.6 en Tabel 5.7 (pag. 95 en 96) blijkt dat dit cijfer 
voor de onderzoeksgroep een stuk hoger ligt. Dit heeft te maken met het specifieke  
karakter van de onderzoeksgroep (zie hoofdstuk 3, pag. 37). 
Opvallend genoeg geldt dit hoge aantal huwelijken met verwanten niet alleen voor de 
eerste-generatiehuwelijken (G1): 14 huwelijken met verwanten tegen 16 met niet-
verwanten. Ook bij de volgende generatie (G2) trouwde ongeveer de helft van hen met een 
familielid: 47 verwante tegen 48 niet-verwante huwelijkspartners. 
Over de derde generatie (G3) kunnen op grond van de beperkte onderzoeksgegevens geen 
significante uitspraken worden gedaan. Toch wijzen de gegevens in een bepaalde richting: 
van de 6 kleinkinderen zijn er 4 met een verwante getrouwd, 2 met een 'dorpsgenoot'. Geen 
van hen trouwde met een partner van een andere etnische achtergrond.  
Tussen de eerste generatie (G1) en tweede generatie (G2) bestaat er dus geen verschil in de 
verhouding familiehuwelijken versus huwelijken buiten de familie: deze verhouding is in 
beide gevallen ongeveer één-op-één.  
Ook de verhouding neef-nichthuwelijk versus huwelijk met verre familie is bij de eerste 
generatie één-op-één; bij de tweede generatie komen neef-nichthuwelijken echter duidelijk 
vaker voor dan huwelijken met een ver familielid.  
Daarnaast is binnen neef-nichthuwelijken een belangrijke verschuiving zichtbaar. Bij de 
eerste generatie (G1) bestond een zeer grote voorkeur voor een neef-nichthuwelijk via de 
mannelijke lijn. Dit past geheel in het patrilineaire verwantschapssysteem.  
Bij de tweede generatie (G2) geldt dit veel minder sterk: hier houden de neef-nicht-
huwelijken via de mannelijke respectievelijk vrouwelijke lijn elkaar in evenwicht (15:14).  
Voor de huwelijken met verre familie geldt dit iets minder: hier blijft toch een voorkeur 
bestaan voor huwelijken via de mannelijke lijn (12:6).  
Dat deze huwelijken tussen verwanten in Nederland zijn blijven voortbestaan, kan mede 
worden verklaard door het feit dat in Nederland wonende Turken via huwelijksvorming de 
kinderen van hun broers, zussen en andere verwanten naar Nederland wilden halen om op 
deze manier hun verwanten te helpen. Men heeft/had het gevoel dat men de in Turkije 
achtergebleven broers, zussen en andere verwanten economisch moe(s)t ondersteunen.  
 
Bij de keuze voor een huwelijkspartner wordt eerst gezocht naar iemand van de familie; als 
er geen geschikte kandidaat binnen het verwantschapssysteem is, wordt er naar een huwe-
lijkskandidaat binnen het eigen sociale netwerk gekeken. Tot deze categorie behoren vooral 
de kandidaten uit hetzelfde dorp. Op deze wijze zijn 39 van de 131 huwelijkskandidaten 
gekozen (zie Tabel 5.6, pag. 95).  
Wanneer een in Nederland geboren dochter (G2 of G3) trouwt met een (klein)zoon van een 
dorpsgenoot van de eerste generatie immigrant (G1), wordt dit door de familie beschouwd 
als een huwelijk met een 'dorpsgenoot', ook al woont het meisje haar hele leven in Almelo 
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en de jongen in 's-Hertogenbosch. Zó sterk zijn nog steeds de banden met het dorp waaruit 
de eerste generatie afkomstig is. 
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Tabel 5.6 Partnerkeuze bij de respondenten 

 
* Met yenge wordt aangeduid: de echtgenote van een mannelijk familielid, zoals de vrouw van een broer of van een oom (Emiroğlu 2003). 
Na het overlijden van broer of oom bestaat bij het familiehoofd vaak de wens om diens vrouw in de familie te houden. De enige manier om dat te doen, is 
door haar met een ander mannelijk familielid te laten trouwen. Zo niet, dan zou de vrouw moeten teruggaan naar haar eigen familie. 
Drie mannen uit de onderzoeksgroep zijn naar de wil van hun vader met de yenge van hun overleden broer of oom getrouwd. 

Partnerkeuze binnen de familie (64) Partnerkeuze buiten de familie (67) TOTAAL

Neef/nicht 

(34) 

Schoonzus/ 

tante* 

(3) 

Ver familielid 

(28) 

Uit 

hetzelfde 

dorp 

(39) 

Uit 

dezelfde 

regio 

(16) 

Uit een 

andere 

regio 

(8) 

Partner met 

andere 

etnische 

achtergrond 

(3) 

 

Mannelijke 

lijn 

Vrouwelijke 

lijn 

Mannelijke 

lijn 

Mannelijke 

lijn 

Vrouwelijke 

lijn 

     

 

Amca Hala Dayı Teyze Yenge*        

Partnerkeuze  

G1 

Man 3 - 1 - 3 5 2 14 2  - 30 

Partnerkeuze  

G2 

Zoon 4 1 3 4  7 2 11 10 4 2 48 

 Dochter 8 2 5 2  5 4 12 4 4 1 47 

Partnerkeuze  

G3 

Kleinzoon    1  1  2    4 

 Kleindochter      2      2 

TOTAAL  15 3 9 7 3 20 8 39 16 8 3 131 

  (18) (16) (3) (20) (8) (63) (3)  
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Tabel 5.7 Partnerkeuze respondenten (samengevat) 

 
 

Neef/nicht Verre 
familie 

Subtotaal 
Familie 

Geen familie 
Turks 

Geen familie  
niet-Turks 

Totaal 

 M V M V     

G1 6
16

 1 5 2 14 16  30 

G2 15 14 12 6 47 45 3 95 
G3  1 3  4 2  6 

Totaal 37 28 65 63 3 131 

 
Ook huwelijkskandidaten uit de eigen regio komen in aanmerking: 16 huwelijken zijn 
gesloten met een huwelijkskandidaat uit een ander dorp, maar wel uit dezelfde regio.  
In geval van de eerste generatie (G1) zullen deze kandidaten uit de eigen regio ook tot het 
eigen sociale netwerk hebben behoord. Niemand van de eerste generatie is getrouwd met 
een partner buiten het sociale netwerk.  
 
De huwelijkskandidaten uit de tweede en derde generatie komen vrijwel allen uit het 
sociale netwerk van de eerste generatie (G1). Als gevolg van de wijze van netwerkvorming 
in Nederland (pag. 83 e.v.) zijn dit daardoor vooral dorps- en streekgenoten uit Turkije. 
De regioafkomst in Turkije speelt daarmee in Nederland een belangrijke rol. Men gaat 
ervan uit dat iemand uit dezelfde regio ongeveer dezelfde waarden en normen hanteert. 
Maar ook vindt men de geografische afstand in Turkije tussen beide families van belang. 
Bij een grote afstand redeneert men: 'Dan kunnen we elkaar in Turkije tijdens vakanties 
niet ontmoeten. Hoe moet dat dan?' 
 
Slechts 3 van de 95 kinderen (G2) van de eerste generatie immigranten hebben een huwe-
lijk gesloten met iemand van een andere etnische achtergrond. Twee zonen (G2) zijn 
getrouwd met een Nederlandse vrouw, één dochter (G2) is getrouwd met een Antiliaan. 
Turkse ouders (G1) verwachten geen bakım en yardım van deze huwelijken (voor een 
uitleg van deze begrippen: zie pag. 97 e.v.). De schoonouders zien een schoonzoon of 
schoondochter van een andere etnische achtergrond als niet passend bij hun ideaalbeeld. 
De relatie met de aangetrouwde familie met een andere etnische achtergrond wordt als 
afstandelijk en minder hecht ervaren dan de relatie tussen Turkse aangetrouwde families.  

Huwelijksvorming onderzoeksgroep: conclusie 

Wat zichtbaar wordt, is de grote voorkeur voor kandidaten uit de eigen netwerken, en 
daarmee wordt dan bedoeld: familie- of directe sociale netwerk van de eerste generatie 

(G1). Voor alle generaties tezamen zijn 104 van de 131 huwelijkspartners afkomstig uit het 
eigen familie- c.q. directe sociale netwerk van de eerste generatie migranten (G1).  

5.8.3 Huwelijkse leeftijd eerste generatie mannen en vrouwen 
Zoals gezegd bestaat een grote voorkeur voor vroege huwelijken. De schoondochter kan 
zich door haar jonge leeftijd goed aanpassen aan de schoonouders; de zoon is op jonge 
leeftijd nog economisch afhankelijk van zijn ouders. Na hun huwelijk is het jonge paar dan 
ook genoodzaakt bij de ouders van de jongen te blijven wonen. Op deze manier vormt zich 
de grootfamilie. 

                                                      
16 De huwelijken met een yenge (vrouw van broer of amca) zijn opgeteld bij de huwelijken met een 
dochter van de amca, aangezien beide soorten huwelijken via de directe patriliniaire lijn zijn 
gesloten. 
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Uit Tabel 5.8 blijkt dat 39 van de 54 eerste generatie mannen en vrouwen (G1) zijn  
getrouwd op de leeftijd van 16 of 17 jaar. Alle vrouwen zijn getrouwd tussen hun 14de en 
18de jaar, de mannen daarentegen tussen hun 16de en 23ste jaar. Drie mannen trouwden 
respectievelijk op de leeftijd van 20, 22, en 23 jaar. Halil bijvoorbeeld trouwde met 23 jaar 
omdat hij eerst opleiding tot onderwijzer wilde afronden.  
 
Tabel 5.8 Huwelijkse leeftijd ouderen (G1) 

Huwelijkse leeftijd 14 15 16 17 18 20 22 23 Totaal 

Mannen   1 17 5 1 1 1 26 

Vrouwen 1 3 15 7 2    28 

Totaal 1 3 16 24 7 1 1 1 54 

 
17 van de 26 eerste generatie mannen zijn getrouwd op hun 17de. Deze leeftijd houdt 
verband met de militaire dienst. De dienstplichtige leeftijd was 18 jaar. 
 

5.9 Zorgrelaties en taakverdeling binnen verwantschapssysteem 
 
De rolverdeling binnen het Turkse verwantschapssysteem heeft gevolgen voor de wijze 
waarop de zorg voor zieke en/of bejaarde ouders wordt georganiseerd. Zoals gezegd is er 
sprake van een reciprociteitsrelatie tussen ouders en kinderen: ouders zorgen eerst voor hun 
kinderen; deze zorgen op hun beurt tijdens de zorgafhankelijkheidsfase voor hun ouders. 
De algehele verantwoordelijkheid voor de zorg voor ouders wordt volgens het ideaaltypi-
sche concept (zie hieronder) op zich genomen door de (oudste) zoon en diens echtgenote. 
Bij de keuze van een huwelijkspartner voor de zonen spelen zorgoverwegingen daardoor 
een belangrijke rol. De ouders stellen zich bewust de vraag: 'Zal dit meisje later haar 
verzorgingsrol goed kunnen uitvoeren?' Het is vooral de beantwoording van deze vraag die 
leidt tot de grote voorkeur voor een schoondochter uit het eigen verwantschapssysteem.  

5.9.1 Bakım (zorg) en yardım (hulp) als ideaaltypische concepten 
Uit eerder onderzoek (Yerden 2000:24–29) blijkt, dat er bij het verlenen van zorg en 
ondersteuning aan ouderen onderscheid wordt gemaakt tussen bakım en yardım.  
 
Het woord bakım is afgeleid van bak, dat letterlijk 'kijken' betekent. In de Engelse taal 
wordt dit werkwoord gebruikt in de constructie looking after om de verantwoordelijkheid 
voor iemands zorg uit te drukken. In het Nederlands kennen we de uitdrukking 'omzien 
naar'. Op dezelfde manier kan bakım worden begrepen. Het ideaaltypische concept bakım 
betekent dan ook: 'de (totale) verantwoordelijkheid voor iemands zorg dragen'. 
Uit Yerden 2000 bleek reeds dat bakım niet los kan worden gezien van familierelaties. Met 
andere woorden: iemand die geen familie is, kan geen bakım geven. Het ideaaltypische 
concept gaat nog verder: bakım hoort te worden gegeven door de eerstegraads mannelijke 
lijn, de zonen, met daarbij de oudste zoon als vaakst aangewezen persoon.  
De ouders maken een bewuste keuze aan welke zoon zij bakım opdragen. Hiermee zijn zij 
al geruime tijd bezig vóórdat zij zorgafhankelijk zijn. Zij observeren de wijze waarop hun 
zo(o)(en) met hun ouders omgaan alsmede het gedrag van hun schoondochters en laten dan 
hun voorkeur blijken.  
Bakım heeft niet alleen betrekking op eindverantwoordelijkheid voor de zorg, maar behelst 
ook de feitelijke dagelijkse verzorging van de ouderen, te weten huishoudelijke verzorging, 
voedselzorg en lichamelijke verzorging. Daarbij is de door hen aangewezen zoon ervoor 
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verantwoordelijk dat zij deze zorg ontvangen en rust de praktische uitvoering (geheel of 
grotendeels) op de schouders van diens gelin. De zoon wordt geacht zijn vrouw daarbij 
gade te slaan en waar nodig te corrigeren in haar werk als verzorgster van zijn ouders. 
Het Turkse woordenboek Türkçe Sözlük 1988 noteert bij het lemma bakım: "Je moet met 
een goede bedoeling voor iets zorgen, wil je het in stand houden. Om dit te bereiken, moet 
je investeren in waarden en in tijd." Een zoon maakt aan zijn ouders duidelijk dat hij de 
verantwoordelijkheid voor de verzorging van zijn ouders op zich wil nemen door samen 
met zijn vrouw en kinderen bij zijn ouders te blijven wonen. Hij laat hiermee zien dat hij de 
reciprociteitsrelatie waarmaakt die hij met zijn ouders heeft.  
 
Het woord yardım betekent letterlijk: 'hulp'. Yardım kent allerlei gradaties en kan zowel 
door verwanten als buren worden gegeven. Het gaat om praktische taken als boodschappen 
doen, financiële zaken regelen, tolken, maar ook om emotionele en financiële ondersteu-
ning. Yardım kent duidelijke grenzen in verantwoordelijkheid, tijd en ruimte. 

5.9.2 Toewijzing zorgtaken binnen familie 
In verband met de strikte rolverdeling tussen man en vrouw is het geslacht van de zorg-
afhankelijke ouder direct van invloed op de taakverdeling bij het verlenen van de zorg.  
Zoals gezegd is de zorg voor huishouden en voedselbereiding een vrouwenzaak.  
Als de man (G1) zorgafhankelijk is, kan zijn eigen vrouw – indien nog gezond – in prin-
cipe alle zorgtaken (wanneer zij geen inwonende schoondochter heeft) op zich nemen.  
Wanneer de vrouw (G1) ziek is, is het gezin echter onmiddellijk aangewezen op concrete 
zorg door een schoondochter.  
 
Daarnaast spelen bij de taakverdeling op het gebied van de lichamelijke verzorging het 
geslacht van verzorger en ontvanger alsmede de mate van bloedverwantschap (schoon-
dochter van binnen of buiten de familie) een grote rol.  
Ouderen willen, indien de partner hiertoe niet in staat is, bij voorkeur door iemand van 
hetzelfde geslacht worden verzorgd. Dan wordt minder utanç (schaamte) ervaren. Mensen 
ervaren utanç als ze iets gedaan hebben dat door hun omgeving niet wordt gewaardeerd. 
Utanç gaat gepaard met sterke gevoelens. Men wordt rood en vermijdt oogcontact. Het is 
een gevoel dat omschreven wordt als 'pijn in het hart'. Er ontstaat een beladen, pijnlijke 
sfeer (Türkçe Sözlük 1988). Met betrekking tot lichamelijke zorg is de oorzaak van 
schaamtegevoelens de onbespreekbaarheid van seksualiteit. Met niemand behalve de 
huwelijkspartner wordt over seksualiteit gesproken.  
Bij de lichamelijke verzorging wordt een onderscheid gemaakt tussen 'verzorging van de 
schaamstreek' en 'verzorging van de rest van het lichaam'. 
Binnen Turkse families is het gebruikelijk elkaar bij de lichamelijke verzorging te helpen, 
óók wanneer men gezond is. De man wordt ingezeept door zijn vrouw, de schoonmoeder 
door haar schoondochter en vice versa. De schoondochter wast alleen bij hoge uitzondering 
haar schoonvader. Bij dit wassen van elkaars lichaam wordt de onderbroek aangehouden. 
Zowel mannen als vrouwen wassen en scheren gewoonlijk hun schaamstreek zelf. In geval 
van ziekte of bedlegerigheid gebeurt verzorging van de schaamstreek door de echtgenoten.  
 
Als het niet mogelijk is dat man en vrouw elkaars schaamstreek verzorgen, wordt die taak 
overgenomen door een familielid. De schoonmoeder laat zich verzorgen door haar schoon-
dochter of bij hoge uitzondering door haar zoon. De vader wordt gewassen door zijn zoon.  
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Schema 5.9 Bakım door partner, inwonende zoon, schoondochter en dochter17 

 

                                                      
17 Zie: I. Yerden, Zorgen over zorg, 2000 
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De schoondochter beschouwt de schaamstreek van haar schoonvader als verboden terrein. In 
hoeverre zij zijn overige lichamelijke verzorging op zich kan/mag nemen, wordt mede 
bepaald door het feit of de schoondochter al dan niet familie is (zie ook Yerden 2000).  
 
Schema 5.9 (pag. 99) geeft een overzicht van de rolverdeling bij het geven van bakım aan 
een zorgafhankelijke oudere.  

Ideaaltypische zorgdefinities door onderzoeksgroep  

Alle bij onderhavig onderzoek geïnterviewde families hanteren de begrippen bakım en 
yardım bij hun definitie van de ideale zorg voor ouderen. Zij leggen uit wat de taken en 
verantwoordelijkheden zijn van de verschillende leden van het verwantschapssysteem en 
sociale netwerk, en geven daarvoor verschillende argumenten. Het door hen geschetste 
ideale beeld van zorgverlening aan ouderen komt geheel overeen met Yerden 2000, doch kan 
nog iets worden verfijnd. Zo zijn er enkele nuanceverschillen in de wijze van definiëring van 
deze begrippen tussen mannen en vrouwen.  
 
Bakım wordt door de geïnterviewde ouderen (G1) gedefinieerd als de verantwoordelijkheid 
nemen voor de zorg voor ouders bij de ouderdomsfase. Zodra de ouders niet meer in staat 
zijn om voor zichzelf te zorgen, zijn ze aangewezen op bakım. Deze dient te worden gegeven 
door de zonen. Het geven van bakım door de (oudste) zoon en zijn vrouw aan de ouders 
wordt door deze ouderen als een verplichting gezien. Bakım slaat op alles wat de zorgbehoef-
tige nodig heeft en betreft zowel materiële als immateriële aspecten.  

[AKİF] Bakım kan alleen door je eigen familie worden gegeven. De familie voelt zich 
verplicht om bakɩm te geven tot de dood van de ouders. Met familie bedoel ik: eigen 
kinderen en de eigen vrouw. Bij de kinderen is het de zoon die verantwoordelijk is 
voor de zorg voor zijn ouders. Vreemde mensen kunnen geen bakım geven.  
(CELAL) De eigen vrouw is in het kader van zorg belangrijker dan kinderen. Wat je 
eigen vrouw doet, kunnen kinderen niet doen. De ideale bakım is: door je eigen 
vrouw en kinderen worden verzorgd. We hebben ervaring met onze kinderen. Kinde-
ren vinden het erg om ontlasting op te ruimen en het onderlichaam schoon te maken. 
De eigen vrouw kan dat wel. (AKİF EN CELAL) 

Yardım wordt gedefinieerd als 'hulp' en 'ondersteuning'. Hierbij is geen sprake van directe 
verantwoordelijkheid en/of verplichting, alleen indirecte, namelijk omdat men lid is van 
hetzelfde verwantschaps- en/of sociale netwerk. Degene die yardım geeft, bepaalt zelf het 
tijdstip waarop en de mate waarin hij of zij hulp geeft.  

Yardım kan door iedereen worden gegeven waarmee je niet samenwoont: familie-
leden, buren en kennissen. Als mensen willen en tijd hebben, komen ze bij jou langs 
om yardım te geven, maar dan weten ze niet precies wat nodig is. Yardım wordt ook 
gegeven door kinderen die niet met je samenwonen; dat is beter dan yardım van  
anderen, omdat het je eigen kinderen zijn. Ik vraag geen yardım aan mensen met wie 
ik ruzie heb. Als ze yardım aanbieden, accepteer ik dat niet. (SADEGÜL) 

De ouderen noemen bakım een uiting van loyaliteit, respect en liefde voor de ouders.  
Er zijn wel nuanceverschillen tussen mannen en vrouwen. Zo benadrukken de mannen meer 
dan vrouwen de aspecten traditie, loyaliteit en respect. De oudere vrouwen beschrijven 
bakım meer dan hun mannen als uiting van liefde. Ook zijn zij concreter in hun beschrijvin-
gen: bakım betekent bij hen vooral een hele reeks praktische, uitvoerende taken.  
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Bakım betekent zorg voor ouderen: hen wassen, eten klaarmaken, kleren wassen, 
bed verschonen et cetera. Je moet respect voor hen hebben, omdat ze ouder zijn. Je 
moet ook lief voor hen zijn, omdat het jouw vader en moeder zijn. (NEBAHAT) 

In de praktijk betekenen de aspecten traditie, loyaliteit, respect en liefde, dat je als kind niet 
brutaal mag zijn tegen je (schoon)ouders; je mag niet tegenspreken; je moet 'ja' zeggen, 
toestemming vragen, altijd klaar staan, niet kwetsen; je moet luisteren en lief zijn en een 
onderdanige lichaamshouding laten zien. Deze aspecten vloeien voort uit de hiërarchische 
verhoudingen tussen ouders en kinderen respectievelijk mannen en vrouwen.  

Kinderen moeten luisteren naar hun ouders en dagelijks vragen wat zij willen. Als ze 
zich eenzaam voelen, moet je met hen naar buiten gaan. Het maakt niet uit of iemand 
kan lopen of bedlegerig is: je moet doen wat hij zegt. (HİKMET) 

Uitvoerende taken 

Uit de gegeven antwoorden van de geïnterviewde ouderen komt de indeling in zorgtaken en 
de daarbij behorende rolverdeling – zie Schema 5.9 op pag. 99 – duidelijk naar voren.  
Als de oudere ouders (G1) door bedlegerigheid niet in staat zijn zelfstandig te eten, moeten 
zij hierin worden geholpen. Ook dat behoort bij bakım.  
Tot de lichamelijke zorg wordt gerekend: het lichaam wassen, nagels knippen en naar de wc 
brengen op het moment dat de oudere niet langer (geheel) zelfstandig naar de wc kan gaan. 
Ook de fysieke zorg bij bedlegerigheid (ondersteek, verschonen van lichaam en kleding/bed) 
kan op een gegeven moment tot bakım gaan behoren. 
De verzorging van de schaamstreek krijgt bij de zorg altijd een speciale nadruk. 

Zorg als ruil 

Wederkerigheid speelt een belangrijke rol in de Turkse gemeenschap, in het bijzonder bij het 
Turkse familiesysteem: 'iets doen voor een familielid, betekent dat je iets kunt terugverwach-
ten van dit familielid'. Dit geldt ook voor het geven van bakım en yardım. Van de geïnter-
viewde ouderen (G1) beschrijven bijna alle mannen bakım en yardım in termen van ruil 
tegenover slechts enkele vrouwen. Daarbij worden de volgende argumenten gebruikt.  
Zorg wordt gezien als verplichting voor kinderen, omdat de ouders de kinderen ter wereld 
hebben gebracht, opgevoed en grootgebracht. Ouders blijven zich verplicht voelen voor hun 
kinderen te zorgen en hen te beschermen totdat zij hiertoe door ouderdom niet meer in staat 
zijn. Het doet er hierbij niet toe of de kinderen getrouwd en/of volwassen zijn.  
De ouderen (G1) zien de huwelijksvorming ook als een ruilmiddel voor zorg. Het huwelijk 
van de eerste-generatie ouderen is geheel door hun ouders geregeld. Als ouders voel(d)en zij 
zich eveneens verplicht het huwelijk voor hun kinderen (G2) te regelen. Dat betekent: een 
huwelijkskandidaat zoeken, huwelijkskosten betalen zoals de bruidsschat, sieraden, en 
huwelijksfeest en andere kosten die betrekking hebben op het huwelijk van hun zoon(s). Op 
hun oude dag wordt als tegenprestatie van hun kinderen verwacht dat ze bakım en yardım 
geven aan hun ouders (G1). 

Ik heb voor al mijn kinderen het huwelijk geregeld en alle kosten betaald. Hiermee 
zijn ze gelukkig geworden. Ik verwacht dat zij nu ook voor mij gaan zorgen. (AKİF) 

Ook de erfenis wordt vaak genoemd als ruilmiddel voor zorg, opnieuw vooral door de 
mannen (G1). Ouders voelen zich verplicht een erfenis voor hun kinderen, met name voor 
hun zonen, achter te laten. Hierbij kan worden gedacht aan huizen, land en geld. Deze erfenis 
dient door hun kinderen (G2) te worden gewaardeerd. Dit kunnen zij tonen door de erfenis te 
behouden en erin te blijven investeren.  



102 
 

Ik heb voor de toekomst van mijn kinderen gezorgd. Ik heb voor hen een huis ge-
kocht. Alle investeringen in Turkije en Nederland zijn voor hen en ze betalen geen 
huur aan ons. Tot nu toe heb ik voor hen gewerkt. Op hun beurt moeten zij weer 
voor mij en mijn vrouw zorgen. (MÜNEVVER) 

Verzorgen van eigen zorgbehoeftige ouders:  

Mijn zoon moet voor mij zorgen tot mijn dood. Ik heb goed voor mijn ouders gezorgd 
en nu zorgen mijn kinderen ook goed voor mij. (ZEKİ) 

Sommige geïnterviewde ouderen (G1) gebruiken het idee van een toekomstige (religieuze) 
beloning als argument om bakım te geven. 

Als de kinderen niet voor hun ouders zorgen, krijgen zij daar later spijt van en zullen 
zij ook niet verzorgd worden door hun kinderen. Als je bakım geeft aan jouw ouders, 
dan geeft Allah je zijn een goedkeuring, omdat jouw ouders jou het leven hebben ge-
geven en opgevoed. En omgekeerd moet jouw kind alles voor zijn ouders doen, als jij 
oud wordt. (BEKİR) 

5.9.3 Sociale netwerk als bron van yardım bij zorgafhankelijkheid 
Zoals ik heb laten zien in paragraaf 5.5.2 (pag. 83 e.v.) hebben de meeste migranten een 
sterk sociaal netwerk opgebouwd, dat gedeeltelijk dient ter vervanging van het brede ver-
wantschapsnetwerk dat zij in Turkije hebben achtergelaten. Dit sociale netwerk bestaat niet 
alleen uit naar Nederland gehaalde verwanten, maar ook uit dorps- en streekgenoten die zich 
in dezelfde plaats en/of buurt in Nederland hebben gevestigd. Eén van de belangrijkste 
beweegredenen daarvoor vormt de behoefte aan c.q. noodzaak tot uitwisseling van yardım:  

In mijn omgeving wonen veel Turkse kennissen. Zij komen regelmatig op visite, soms 
elke dag. Soms hebben ze iets nodig en dat betekent dat we toch vaak contact heb-
ben. We helpen elkaar met allerlei zaken, zoals met het invullen van formulieren en 
we ondersteunen elkaar wanneer er problemen zijn, soms ook met boodschappen 
doen. Als de buren bij mij langskomen, voel ik me goed: soms maken we grapjes en 
lachen, we praten over van alles. Dan ben ik niet alleen. (İPEK) 

5.9.4  Conclusie 
In dit hoofdstuk is het verwantschapssysteem binnen de patrilineaire grootfamilie geschetst, 
de taakverdeling binnen dit systeem en daarbij behorende zorgpraktijken, te weten bakım en 
yardım. Bakım heeft betrekking op eindverantwoordelijkheid voor de zorg door de 
zoon/gelin, maar betreft ook de feitelijke dagelijkse verzorging van de ouderen, te weten 
huishoudelijke verzorging, voedselzorg en lichamelijke verzorging. Yardım kan zowel door 
verwanten als buren worden gegeven. Het betreft hulp en ondersteuning bij praktische taken 
als boodschappen doen, financiële zaken regelen, tolken, maar ook om emotionele en finan-
ciële ondersteuning, zonder dat er eindverantwoordelijkheid is voor deze zorg  
De oudere ouders zijn binnen dit systeem in het land van herkomst opgegeroeid en hebben 
de 'zorgsystemen' geinternaliseerd.  
 
De 'kerngezinnen' die na de gezinshereniging in Nederland ontstonden, zijn aanvankelijk 
uitgegeroeid tot grootfamilies. In de opvoeding van de kinderen is door de oudere ouders 
veel nadruk gelegd op de overdracht van de traditionele waarden. Belangrijk hierbij was om 
het traditionele zorgsysteem voor de toekomst veilig te stellen. Ook de beïnvloeding van de 
huwelijksvorming van de kinderen stond voor een groot deel in dit teken. Gezocht werd 
daarom naar huwelijkspartners uit eigen kring, die ook waren opgegroeid en vertrouwd zijn 
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met de traditionele waarden. Dit vormt een belangrijke oorzaak van de vele neef-
nichthuwelijken. 
De ontwikkeling van sociale netwerken binnen de eigen Turkse gemeenschappen in Neder-
land houdt eveneens nauw verband met hun belangrijke rol bij de zorg voor Turkse oudere 
ouders, ofwel de noodzaak tot uitwisseling van yardım. 
 
Vanaf hoofdstuk zes wordt nagegaan in hoeverre de verwantschapssystemen, de cultureel-
normatieve ideaalbeelden over zorg en de daarbij bijhorende zorgpraktijken in Nederland 
overeind gebleven zijn.
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6 TURKSE OUDEREN EN HUN KINDEREN:  
DRIE VERHALEN OVER ZORG 

 
Dertig families zijn vanuit onderzoeksstrategische overwegingen geselecteerd en geordend in 
drie categorieën: geen zorg, zorgafhankelijk en bedlegerig. Tegelijkertijd zijn het dertig 
unieke familiegeschiedenissen. In dit hoofdstuk laat ik u nader kennismaken met drie 
families, uit elke categorie één. Dat ik de geïnterviewden vrij uitgebreid laat vertellen, doe ik 
vanuit de overweging dat juist subtiele verschillen in woordkeuze de ambivalentie kunnen 
verraden die voorbode is van veranderend gedrag.  
In de eerste casus besteed ik extra aandacht aan die aspecten van het leven van de ouderen 
uit de onderzoekspopulatie waarin zij sterk overeenkomen, zoals: leefsituatie in Turkije, 
opleiding, migratiegeschiedenis, werk, gezinshereniging, huwelijkssluiting, familiebetrek-
kingen en sociale netwerken. Het betreft ook de casus van een familie, die nog geen ervaring 
heeft met zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1). In de volgende twee casussen is 
dit wel het geval. In de tweede casus is sprake van beginnende zorgafhankelijkheid en in de 
derde casus is er sprake van bedlegerigheid. Hoewel ieder indelingscriterium onvoldoende 
recht doet aan de veelkleurige en complexe werklijkheid, laat de mate van de zorgafhanke-
lijkheid bij de geselecteerde casussen zien hoe groot de invloed hiervan is op de cultureel-
normatieve ideaalbeelden, zorgverwachtingen en zorgpraktijken.  

6.1 Murtaza en Binnaz: geen ervaring met zorgafhankelijkheid 
 
Murtaza en zijn vrouw Binnaz (G1) zijn ouderen die ten tijde van de interviews nog geen 
zorg nodig hebben. Zij wonen samen met hun zoon Cumhur en zijn vrouw Saadet (G2). 

Murtaza (68) 

Ik ben de oudste zoon en woonde tot het overlijden van mijn vader met mijn ouders en twee 
jongere broers in ons dorp in Turkije. Het was een leuke en gezellige tijd.  
Mijn ouders hadden als enige bezit een huis: zij waren erg arm, we hadden geen land en ook 
geen vast inkomen. Ik heb al jong allerlei soorten werk moeten doen en heb veel gewerkt 
voor anderen als herder en dorpswachter. Wat ik verdiende, was vaak het enige inkomen 
voor ons allemaal! Mijn vader is overleden toen ik twintig was. Als oudste zoon moest ik 
daarna voor mijn moeder en broertjes zorgen. 
Ik ben uitgehuwelijkt door mijn ouders toen ik zeventien was. Ik kende het meisje niet, maar 
had haar wel eens in het dorp gezien. Mijn ouders hebben een goede keuze gedaan: ik was en 
ben nog steeds blij met mijn vrouw. Zij was heel loyaal aan mijn ouders en heeft goed voor 
hen gezorgd. Toen ik op achttienjarige leeftijd in militaire dienst moest, bleef mijn vrouw bij 
mijn ouders achter. Zij zorgden voor haar en mijn vrouw hielp hen in het huishouden. 
Na het overlijden van mijn vader was ik ook verantwoordelijk voor de toekomst van mijn 
broers. Ik heb de oudste broer uitgehuwelijkt aan de zus van mijn vrouw. Zij stond in het 
dorp bekend als een keurig meisje. Mijn andere (jongste) broer heb ik uitgehuwelijkt aan een 
buurmeisje. Zij zijn nu allemaal gelukkig. Later zijn mijn broers verhuisd naar een huis dat 
ik had gebouwd op het erf van mijn vader, naast ons ouderlijk huis.  
In Turkije ben ik een paar jaar naar de basisschool gegaan, maar ik heb de school niet 
afgerond. Ik kan wel Turks lezen en schrijven. In die tijd was opleiding niet belangrijk. 
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We moesten werken om te kunnen rondkomen. Mijn vrouw heeft geen enkele opleiding 
gevolgd in Turkije. Als meisje was dat in die tijd niet gebruikelijk, zelfs de basisschool niet. 
Meisjes bleven thuis en hielpen in het huishouden.  
 
Besluit tot migratie 

In 1966 besloot ik naar Europa te gaan. Ik wilde daar een aantal jaren werken en met het verdiende 
geld in ons dorp een huis bouwen en een goede toekomst voor mijn kinderen creëren. Er waren al 
mensen vóór mij naar Europa gegaan. In die tijd was men erg bang voor dit 'land van de gavur' 
(ongelovigen); later wende men eraan. Ook mijn familie maakte zich zorgen, maar uiteindelijk 
stemden ze in met mijn plannen. 

Ik heb niet bewust voor Nederland gekozen. Wij moesten ons inschrijven bij het arbeids-
bureau voor rekrutering naar Europa. Daar bepaalde een commissie naar welk West-
Europees land (Duitsland, Nederland, België of Frankrijk) wij zouden gaan. Zij selecteerden 
op basis van behoefte bij bedrijven en landen, en vervolgens keek men welke mannen 
daarvoor geschikt waren. Ik kreeg bericht van het arbeidsbureau dat men mij voor Nederland 
had geselecteerd.  
Sommige mensen uit mijn dorp hadden zich ook ingeschreven, maar ontvingen een afwijzing. Het 
arbeidsbureau vond hen te oud. Sommigen verlaagden hun leeftijd wel met zes jaar en waagden met 
succes een nieuwe kans. Het was toen vrij gemakkelijk in Turkije om je leeftijd te verlagen.  
Nadat ik positief bericht had ontvangen, moest ik naar Ankara voor een medische keuring. Eerst werd 
ik door een Turkse arts onderzocht, daarna door een Europese arts met een tolk erbij. We waren in 
totaal met zes mensen in de wachtkamer. We moesten allemaal onze kleren uitdoen en daarna 
begonnen zij ons te controleren: benen, armen, anus en penis et cetera. Ik schaamde me heel erg toen 
ze naar mijn anus keken: ik had dat niet verwacht en niemand had ons daarover ooit iets verteld. Wij 
hebben achteraf wél aan andere mensen verteld dat bij iedereen de geslachtsdelen werden gecontro-
leerd. Ik begrijp nog steeds niet waarom ze dit deden.  
Ik werd goedgekeurd. Het was 1967, ik was toen 31 jaar oud. Kennelijk was ik geschikt om naar 
Europa te gaan. Ik kreeg wat geld en moest na drie dagen weer terugkomen om met de bus naar het 
vliegveld te gaan. Het geld heb ik aan mijn moeder en mijn vrouw gegeven.  
In Ankara begeleidden de mensen van het arbeidsbureau onze groep naar het vliegtuig. Wij werden 
gastarbeiders genoemd. We kregen een kaart met de naam van het bedrijf waar we zouden komen te 
werken. 
 

Aankomst in Nederland 

Op Schiphol waren de chef van het bedrijf en een tolk aanwezig om ons op te vangen; de chef haalde 
ons met de auto af. In die tijd hadden ze meer respect voor ons. Ze brachten ons naar een restaurant 
waar we iets hebben gegeten; daarna gingen we naar het pension, waar we zouden slapen. Het pension 
lag naast de fabriek. We mochten een paar dagen uitrusten. De chef haalde ons daarna op en bracht 
ons naar de fabriek om ons rond te leiden. Ze lieten ons zien waar we moesten werken.  
Ik was erg nieuwsgierig naar Nederland. Ik zag overal water, de Nederlanders waren blond en lang. 
Toch zag ik weinig verschil tussen ons en Nederlanders. De Nederlanders waren ook nieuwsgierig. 
Wij hadden als Turkse mannen meestal een snor en zwart haar, dat vonden die Nederlanders leuk. Zij 
waren toen erg vriendelijk.  
In het pension woonden zo'n 200 mensen afkomstig uit Turkije en Marokko. De Turken woonden 
apart van de Marokkanen. Wij aten in de kantine, waar het eten voor ons werd klaargemaakt. Ook de 
was werd door het bedrijf gedaan. Ons leven bestond uit werken, eten en slapen. We hadden geen 
contact met de buitenwereld. In het pension verbleven vijf of zes mannen op één kamer. Per week 
ontvingen wij 150 gulden (75 euro), 50 gulden werd door het bedrijf van ons salaris afgetrokken voor 
slaapplaats, eten et cetera. 
We konden niet zelf koken. We mochten niet zomaar naar de keuken komen of het gasfornuis 
gebruiken. Als wij een gast op bezoek kregen, moesten we dat melden aan de fabriekschef, en 10 
gulden betalen voor het slapen en 10 gulden voor het mee-eten van de gast.  
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In 1971 ben ik samen met een kennis uit ons dorp in een particulier pension (pension niet gebonden 
aan een bedrijf) gaan wonen. We huurden daar een kleine kamer waarin we alles deden: koken, eten, 
kleren wassen, douchen en slapen.  
 

Gezinshereniging 

Ik werkte bij een glasfabriek. Ik heb erg hard gewerkt: soms werkte ik wel veertien uur per dag en ook 
vaak in de weekenden. Als ik thuiskwam, moest ik nu zelf koken, kleding wassen en het huis 
schoonmaken. Toen besloot ik mijn vrouw naar Nederland te halen, een paar jaar allebei te werken en 
geld te sparen en daarna terug te keren naar Turkije. Ik had mijn vrouw en drie kinderen in Turkije 
achtergelaten bij mijn moeder, waar zij samenwoonden met mijn broers en hun gezinnen op het erf 
van mijn overleden vader. Mijn broers waren nu verantwoordelijk voor mijn kinderen en beschermden 
hen. Ik stuurde regelmatig geld naar mijn broers en moeder.  
In de stad waar ik nu woon, wonen veel mensen uit ons dorp en uit de streek waar ik vandaan kom. 
Via hen heb ik werk gevonden in deze stad en ook die kamer gehuurd. Daar ben ik toen met mijn 
vrouw en oudste zoon gaan wonen. Voor de twee jongste kinderen was nog geen plek. Pas na de dood 
van mijn moeder, die voor hen zorgde, heb ik mijn twee andere kinderen naar Nederland gehaald.  
In 1984 werden veel mensen ontslagen omdat er geen werk meer was. Ook ik werd ontslagen. In 
totaal heb ik 17 jaar gewerkt bij verschillende fabrieken: een glasfabriek, plastic fabriek, metaalfa-
briek et cetera. Nu ontvang ik een AOW-uitkering van € 600. 
 
Ik heb mijn oudste zoon uitgehuwelijkt aan een dochter van mijn broer. Mijn jongste zoon is getrouwd 
met een dochter van een buurman uit het dorp in Turkije. Mijn dochter is getrouwd met de zoon van 
de broer van mijn vrouw. We hebben onze kinderen niet verplicht om met hen te trouwen, maar we 
hebben wel aan hen uitgelegd waarom we deze huwelijkspartner voor hen hebben gekozen. Een 
huwelijk met een kind van iemand die wij niet kennen, kan relatieproblemen doen ontstaan tussen de 
families. Deze families kennen wij goed en we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Het is 
niet alleen goed voor ons geweest, maar ook voor de ouders van onze gelins en schoonzoon, die 
hierdoor economisch worden ondersteund.  
 

Huidige woonsituatie 

In 1975 heb ik een huis gekocht. Het is een oud huis. In die tijd kon je geen huis krijgen via de 
gemeente als je gastarbeider was. Ik woonde hier eerst met mijn twee zoons en een dochter, vervol-
gens trokken ook de echtgenotes van mijn zonen bij ons in. Mijn dochter is na haar huwelijk verhuisd 
naar een woning in dezelfde straat. Mijn jongste zoon is later verhuisd naar een andere woning, maar 
wel erg dichtbij. Momenteel woon ik samen met mijn oudste zoon, zijn vrouw en kinderen, en mijn 
vrouw.  
In mijn buurt wonen veel Turken. We bezoeken elkaar vaak. Ik spreek slecht Nederlands en heb 
weinig contacten met Nederlanders. Met mijn Turkse buren heb ik juist veel contact. Ik kijk veel naar 
Turkse zenders en ga naar de moskee en de Turkse vereniging. Ik doe boodschappen bij Turkse 
winkels en maak daar een babbeltje met Turkse mensen.  
Elk jaar ga ik in april met mijn vrouw naar Turkije en blijf daar tot ongeveer begin november. Daar 
heb ik een mooi huis met een grote tuin en ben ik samen met mijn verwanten. Ik voel me daar goed; 
het weer is er ook mooi. In de winter kom ik terug naar Nederland omdat de medische zorg van artsen 
en ziekenhuizen hier beter is. Daarnaast heb ik kinderen en kleinkinderen in Nederland die ik mis.  
 

Zorgsituatie 

Gelukkig heb ik nog geen gezondheidsproblemen en zijn mijn vrouw en ik niet afhankelijk van onze 
kinderen. Wij doen alles zelf in huis, we doen onze eigen boodschappen en we kunnen zelfstandig 
uitgaan.  
De zorg voor ouderen is erg belangrijk. Ouders doen alles voor hun kinderen om hun een toekomst te 
bieden. Daarvoor ben ik naar Nederland gekomen! En zo hebben mijn ouders ook voor mij en mijn 
broers gezorgd. Zij regelden onze huwelijken, betaalden hiervoor alle kosten en hebben ons opgevoed. 
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Ik ben altijd erg loyaal geweest aan mijn ouders, ik heb hen nooit gekwetst en deed wat zij mij 
vroegen.  
Mijn vrouw was ook een goede gelin voor mijn ouders. Ze deed alles voor hen: het huis schoonma-
ken, eten klaarmaken, de was doen et cetera; en zij luisterde altijd naar hen. 
Mijn vrouw bleef bij mijn moeder wonen, totdat ik haar naar Nederland heb gehaald. Daarna hebben 
mijn broers en hun vrouwen, die naast mijn moeder woonden, voor mijn moeder gezorgd. Maar ik heb 
altijd geld gestuurd. Tijdens de vakantie bracht ik altijd kleding en spullen mee voor mijn moeder. Ik 
heb erover gedacht mijn moeder naar Nederland te halen, maar zij was tevreden met haar leven in 
Turkije. Ik heb haar gevraagd: 'Wil je meegaan naar Nederland', maar zij wilde niet. Toch heb ik er 
spijt van dat ik niet met haar heb kunnen samenwonen en voor haar heb kunnen zorgen toen zij oud 
was. Ik denk daar vaak aan.  
 

Zorgverwachtingen van kinderen 

Als mijn vrouw en ik niet meer voor onszelf kunnen zorgen, verwachten wij dat onze kinderen dit 
zullen doen. Ik verwacht dat mijn zoon en gelin alles doen wat ik nodig heb als ik bedlegerig word, 
zoals zorgen voor de huishouding en onze lichamelijke verzorging. Ik ben erg tevreden met mijn 
gelin: zij heeft respect voor mij en mijn vrouw. Zij doet het hele huishouden en maakt het eten klaar. 
Zij is geen 'vreemde' gelin, maar een nichtje van mij.  
Ik hoop dat mijn kinderen voor mij en mijn vrouw zullen zorgen tot onze dood. Ik hoop dat ik niet 
bedlegerig word en zo lang mogelijk gezond blijf. Nu kunnen mijn vrouw en ik ons goed redden; we 
doen zelf boodschappen en kunnen alles doen, zoals een douche nemen en wandelen. In de toekomst 
zou ik nooit opgenomen willen worden in een verzorgingshuis. Ik heb niet voor niets zo hard gewerkt 
en voor mijn kinderen gezorgd. Als zij niet zouden zorgen, kan ik hen niet verplichten, maar het zou 
wel een schande zijn. Dan gaan de mensen praten over mijn kinderen: dat ze ons in de steek hebben 
gelaten. Later zullen hun kinderen dan ook niet voor hen willen zorgen.  

Binnaz (58) 

Mijn man haalde mij en mijn oudste zoon in 1973 naar Nederland. Hij was daar toen al zes jaar. We 
wilden een paar jaar in Nederland werken en daarna teruggaan naar Turkije om daar een huis te 
kopen. Inmiddels zijn we oud geworden in Nederland. Nu hebben we zelfs meer dan één huis in 
Turkije en geld gespaard, maar we kunnen nog steeds niet terug.  
Ik heb niet op school gezeten en kan dus niet lezen of schrijven. Ik spreek geen Nederlands. Er was 
geen taalcursus voor ons, ik heb alleen een paar woorden geleerd. 
Ik heb overal gewerkt, in een fabriek, in een grote wasserij, als schoonmaakster en in een tuincentrum. 
Ik probeerde zo veel mogelijk te werken en geld te sparen. 
De kinderen weten niet hóe hard wij hebben gewerkt en hoe wij onze huizen hebben gekocht. We 
woonden lange tijd op één kamer om geld te sparen en een goede toekomst te bieden aan de kinderen. 
Voordat ik hier kwam, kon mijn man helemaal geen geld sparen. Toen begonnen we ermee. Nog 
steeds besteed ik geld aan mijn kinderen. Elk jaar spaar ik een bedrag van € 5.000. Dit jaar gaf ik 
€ 2.000 aan mijn zoon en € 1.750 aan mijn man, die naar Mekka gaat. Wat overblijft, besteed ik aan 
ons huis in Turkije. Ik vroeg mijn zoon en gelin eens: 'Geef mij wat geld, dan zal ik een muur om het 
huis laten bouwen', maar zij zeiden: 'We hebben geen geld'. Ik begrijp niet waarom ze het niet geven. 
Als wij overlijden, krijgen zij alles! Mijn zoon en gelin sparen niet, terwijl zij elke maand € 500 opzij 
zouden kunnen leggen: dan hadden ze elk jaar € 6.000 gespaard. Mijn man en ik hebben tot nu toe 
alles aan onze huizen betaald; mijn zoon en gelin niets. 
In Turkije hebben wij een auto gekocht en ik heb in Ankara een huis gekocht plus grond waarop je 
later een huis kunt laten bouwen. Bovendien hebben we grond gekocht in ons dorp plus een huis van 
beton. (Zij haalt meteen een foto uit haar tas: "Kijk, dit is ons huis!" en vertelt uitgebreid over de 

indeling van het huis).  
Elk jaar wonen we zes à zeven maanden in het dorp. Ik heb een hele grote tuin met tomaten, sla, 
aardappelen, snijbonen, uien et cetera. Ik ben daar de hele dag bezig en geniet. In ons dorp heb ik 
nooit hoofdpijn. Ik ben vroeg wakker en dan ontbijten we op het balkon, de mensen komen langs en 
maken een praatje en 's avonds gaan wij bij hen op bezoek. 
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Relatie schoonmoeder-gelin 

Als wij naar Turkije zijn, gaat mijn gelin vaak met haar man naar haar familie. Mijn zoon luistert naar 
zijn vrouw. Als onze gelin bij haar ouders is, geeft ze hun stiekem geld; ik ben niet gek, dat heb ik 
gehoord. Ik heb tegen mijn gelin gezegd: "Dat is wel jouw familie, maar je hoort nu bij ons, je bent 
getrouwd met mijn zoon. Waar ik tot nu toe voor gewerkt heb en wat ik gekocht heb, is allemaal voor 
jullie. Jullie moeten ook geld besteden aan ons huis, want het huis is van jullie." Maar ze waarderen 
het niet.  
Ik maakte eten klaar voor het hele gezin. Ik waste alle kleren op de hand. Ik waste mijn zwagers, 
behalve de oudste. Als gelin kun je wel kleine jongens wassen, maar niet de grotere. Ik heb mijn 
kaynana (schoonmoeder) gewassen en haar bed opgemaakt en verschoond. Hun schoonmoeder 
wassen doen gelins nog steeds; mijn schoondochter wast mij ook altijd. 
Mijn schoonmoeder bepaalde alles en zei wat ik doen moest. Ik mocht mijn mond niet open doen; als 
je dat toch deed, was je brutaal. Je moest meer via lichaamstaal spreken. Ik moest altijd 'ja' zeggen: 
gelinlik etmek (= een schoondochter moet respect hebben voor de hele familie, ook de verre familie, 
en dus rustig en bescheiden zijn en dienstbaar aan iedereen). Als een schoonmoeder vroeger boos 
werd, sloeg ze erop. Mijn schoonmoeder heeft mij ook wel geslagen. Maar de tijden zijn veranderd. 
De gelin van nu treedt op als kaynana en kaynana als gelin. Een schoonmoeder kan soms liefde 
geven, maar soms ook slaag; dat ligt aan de situatie.  
Mijn gelin wast mij, zij doet het huishouden en maakt eten klaar. Mijn zoon heeft mijn gelin zelf 
gekozen. Zij is een  familielid van mijn man. Ik sla haar nooit. Wij wonen al twintig jaar samen en ik 
heb nog nooit druk op haar uitgeoefend. Als dat wel geweest zou zijn, zouden wij niet twintig jaar 
hebben samengewoond.  
Ik weet niet precies of deze verandering goed of slecht is. Mijn moeder mocht pas gaan slapen als 
iedereen naar bed was; zij moest opstaan vóór de anderen om ontbijt klaar te maken. In mijn tijd was 
het wel iets afgezwakt, maar ik was toch nog bang voor mijn kaynana; als ik hoorde dat zij binnen-
kwam, moest ik al voor haar klaarstaan. Je moest hun schoenen klaarzetten en soms de voeten van je 
schoonvader wassen. Nu is alles veranderd, hier in Nederland. Vroeger had men tenminste respect 
voor elkaar; ook op straat moest je als vrouw een man uit respect vóór laten gaan. Nu denken ze daar 
niet aan. 

Mijn man kan niet koken of huishoudelijke taken doen. Zulke dingen mag hij niet doen, dat 
is werk voor vrouwen! Een man moet buitenshuis geld verdienen.  
Ik ben de hele dag thuis. Zoals je ziet, ben ik aan het breien. Soms ga ik naar de markt, hier in de 
buurt. Soms ga ik naar de buren. Het is ramadan en straks om half vijf komt mijn man thuis, dan gaan 
we eten; dus nu moet ik het eten voorbereiden. 
 
Zorgverwachtingen van kinderen 

Ik heb als gelin voor mijn schoonouders gezorgd en nu verwacht ik dat mijn zoon en gelin voor mij 
zullen zorgen wanneer ik zorgafhankelijk word. Zo hoort het volgens onze traditie. We hebben 
geïnvesteerd in de toekomst van onze kinderen en zij mogen ons op onze oude dag niet in de steek 
laten. Van mijn dochter verwacht ik geen zorg, haar man zal dat ook niet goed vinden. Zij heeft haar 
eigen schoonouders voor wie zij moet zorgen. 

Cumhur (40), zoon, inwonend 

In l973 haalde mijn vader mijn moeder en mij naar Nederland. Ik was toen 14 jaar. 
Ik woon samen met mijn ouders, omdat dit moet volgens onze cultuur. Na mijn huwelijk is mijn 
vrouw bij ons ingetrokken. Zij heeft veel geleerd van mijn moeder. Als gelin moet zij respect tonen 
voor mijn ouders.  
 

Zorgverwachtingen 
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Mijn ouders hebben nu geen zorg nodig, misschien als ze ouder zijn. Dan zal ik dat moeten geven, ik 
kan hen niet op straat zetten! Als zoon ben ik verantwoordelijk voor mijn ouders. De zorg voor ouders 
kan niemand doen behalve de eigen kinderen. Anderen kunnen alleen hulp geven.  
Maar als man kan ik geen huishoudelijke taken verrichten, zo heb ik het geleerd van mijn ouders en 
mijn Turkse omgeving. Mijn vrouw doet het huishouden. Ik breng mijn ouders, wanneer zij af en toe 
ziek zijn, naar de huisarts of naar het ziekenhuis en ik tolk voor hen. 
Als mijn ouders bedlegerig zijn en niet meer kunnen lopen, dan zal ik hen ook naar de wc brengen. 
Wij zijn Turken, 85% zorgt helemaal voor zijn ouders. Het maakt niet uit of het mijn vader of moeder 
is, als je een mens bent, moet je dat doen. Natuurlijk zullen er wel schaamtegevoelens zijn, zowel bij 
kinderen als ouders. Mijn ouders schamen zich niet voor elkaar als het gaat om lichamelijke verzor-
ging, tussen man en vrouw is er geen schaamte.  
Ik kan mijn ouders niet naar een verzorgingshuis laten gaan. Volgens onze gewoontes moeten ouders 
en kinderen samenwonen. Weet je wat de omgeving zou zeggen als je dat niet zou doen? "Die zoon 
zorgt niet voor zijn ouders; hij stuurt ze naar het bejaardenhuis." Ik wil niet dat iedereen over mij 
praat. Als ze hier in huis zelfstandig willen wonen, is het wat anders. Dat kan wel. Dan zullen wij 
daarover praten. Er zijn veel mensen die dat doen. In hoeverre krijgen ze in een verzorgingshuis een 
goede verzorging? Dit is een 'warm huis'. 
Als mijn vrouw en ik niet meer voor mijn ouders kúnnen zorgen, dan moet ik wel hulp vragen aan de 
thuiszorg: hun bed moet immers worden verschoond en zijzelf moeten gewassen geworden. Het maakt 
mij niks uit of de medewerker van de thuiszorg van Turkse of Nederlandse afkomst is. Zij oefenen hun 
beroep uit en Nederlanders maken geen onderscheid tussen de verschillende groeperingen. Ik zie ook dat 
jonge mensen in het ziekenhuis zowel mannen als vrouwen verzorgen en hun bedden verschonen.  

Saadet (35), schoondochter, inwonend 

Ik ben 35 jaar en geboren en opgegroeid in Turkije. Eigenlijk ben ik in l963 geboren, maar mijn vader 
heeft mij een jaar later pas laten inschrijven bij het bevolkingsregister, dus officieel ben ik 34 jaar.  
In l978 ben ik na mijn huwelijk naar mijn man in Nederland gekomen. Ik verwachtte niets speciaals 
van Nederland. Mijn man wilde met mij trouwen en heeft zijn ouders naar mijn ouders gestuurd. Ik 
ben getrouwd volgens görücü usulu (uithuwelijking): ze hebben mijn ouders om mijn hand gevraagd 
en mijn ouders vroegen aan mij of ik ermee instemde. Ik was 15 jaar toen ik trouwde. Het was de 
gewoonte in die tijd in onze dorpen om op die leeftijd te trouwen; als je ouder was dan l6 of l7 jaar, 
zeiden ze: "Je bent evde kalma" (= een thuisblijver) en waren er geen kandidaten meer. Nu denk ik dat 
het niet goed is om zo jong te trouwen. Als je op jonge leeftijd trouwt, kunnen ze je makkelijk onder 
druk zetten. Mijn man is familie van mij: mijn vader was de oom van mijn schoonvader; de moeder 
van mijn schoonvader was familie van mijn vader. In die tijd moesten ouders voor het huwelijk zorgen 
en zij moesten altijd toestemming geven. Nu is dat veranderd; de jongeren bepalen dat meestal zelf.  
Ik werk al l7 jaar bij een tuinbouwbedrijf. Ik heb de basisschool afgemaakt in Turkije en kan dus 
Turks lezen en schrijven. Ik heb eenmaal van een Nederlandse vrouw een cursus gehad, verder niet. 
Op mijn werk spreek ik meestal Turks, omdat er veel Turkse vrouwen zijn. Met mijn chef kan ik nu 
alleen een paar woorden Nederlands wisselen.  
 

Relatie met schoonouders en opvattingen over zorg 

Ik woon dus al twintig jaar met mijn schoonouders samen, met mijn man en drie kinderen (twee zoons 
en één dochter). Het is een huis van drie etages. Overdag zijn wij allemaal beneden. 's Avonds gaan 
mijn schoonouders en mijn kinderen naar boven om te slapen.  

's Ochtends moet ik vroeg opstaan om het ontbijt klaar te maken voor mijn schoonouders, 
man en kinderen. Daarna ga ik naar mijn werk. Als ik 's avonds thuiskom, maak ik eten voor 
iedereen, daarna was ik af, ruim ik op en zet thee en koffie. Dan is het al ongeveer elf uur 's 
avonds. Als we gasten hebben, duurt het soms wel tot twaalf uur 's nachts voordat ik naar 
bed kan gaan. Wij ontvangen vaak gasten, zoals Turkse buren en familie. Meestal heb ik in 
de ochtend en avond gewerkt aan het voorbereiden van de maaltijden. Als gelin moet ik de 
gasten laten zien dat ik bezig ben en hen bedienen met thee of koffie en Turkse zoetigheden.  
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In het weekend hoef ik niet te werken. Dan maak ik het hele huis schoon, was ik alle kleren en doe 
boodschappen. Je hebt zelf gezien hoe druk ik het iedere dag heb. Ik verwacht geen hulp van mijn 
schoonmoeder: zij is oud. Zij mag gewoon zitten en mij alles laten doen. Toen mijn kinderen klein 
waren, heeft zij voor hen gezorgd, want mijn man en ik moesten overdag werken.  
Volgens onze cultuur mag de man, als de vrouw aanwezig is, niets doen in het huishouden doen. Het 
is eigenlijk wel vreemd, want ik werk net als mijn man vijf dagen per week. Als hij thuiskomt, gaat hij 
zitten. En ik moet dan nog alles doen! Ik ben ook nog met de kinderen bezig. Soms heb ik vóór acht of 
negen uur 's avonds niet gezeten. Turkse vrouwen zie je altijd in de keuken bezig, daar word ik soms 
zo moe van. Mijn schoonouders doen wat ze leuk vinden: mijn schoonmoeder zit op de bank en mijn 
schoonvader gaat naar het café. Ik kan niet tegen mijn schoonmoeder zeggen: 'help mij', want dan zou ik 
me schamen. Als gelin voel ik me verplicht voor mijn schoonouders te zorgen. Dat is mijn taak, ik doe het 
ook graag.  
Ik ben gelovig en vast elk jaar een hele maand. Ik voel me goed als ik vast. Mijn schoonvader vast 
ook. Elke ochtend moet ik als gelin zijn ontbijt klaarmaken. Maar dat betekent wel, dat ik in de 
vastentijd al om vijf uur moet opstaan.  
Ik was mijn kaynana nu al. Als mijn schoonouders bedlegerig worden, dan zal ik dat blijven doen. 
Mijn man zou zijn vader moeten wassen, ook zijn schaamstreek. Pas als mijn man het niet kan doen, 
bijvoorbeeld omdat hij overdag werkt, dan moet ik het doen. Een vrouw kan een man ook niet naar de 
wc brengen. Mijn kaynbaba heeft één week in het ziekenhuis gelegen door een mannelijke ziekte. Ik 
weet niet wie zijn schaamstreek daarna heeft verzorgd. Zijn vrouw of mijn man? Ik heb het in ieder 
geval niet gedaan. Als de schaamstreek van een man schoongemaakt wordt door een man en de 
schaamstreek van een vrouw door een vrouw, hoeft niemand zich te schamen. Ik kan zonder schaamte 
mijn schoonmoeder van onderen wassen of daar een wond verzorgen. Als mijn schoonvader in 
eenzelfde situatie zou zijn, zou ik dat niet kunnen. Ik ga ook makkelijker om met mijn schoonmoeder 
dan met mijn schoonvader; hij is een man en autoritair.  
Zolang mijn schoonouders niet ziek zijn, kan ik niet zeggen dat ze bakɩm nodig hebben. Wat ik nu 
doe voor mijn schoonouders, is mijn gewone taak, geen bakɩm. Ze zijn nog niet ele avuca düsmek 
('in de handen van anderen gevallen' = afhankelijk geworden). Als ze bedlegerig zijn, moet ik voor 
hen zorgen, dat is onze traditie, maar dan zou ik moeten stoppen met werken. Hoe zou je naar je werk 
kunnen gaan, als je schoonouders in bed liggen? Het maakt niet uit of er één of twee personen 
bedlegerig zijn.  
 
Ik moet als gelin gehoorzaam zijn aan mijn schoonmoeder, kaynana. Ik moet haar de erkenning geven 
dat zij ouder is en ik moet steeds beseffen dat ik jong ben: iedereen moet zijn plaats weten, dat is onze 
töre (= traditie).  
Mijn schoonouders lijken als ouderen op kinderen: ze willen constant aandacht. En ik kan ze niet 
kwetsen, ze zijn nu mijn ouders geworden. Als zij mij vragen om iets te doen, kan ik geen 'nee' 
zeggen. Als je goed wilt samenleven met je familie, moet je luisteren, anders krijg je problemen. Ik 
ben bang voor ruzie. Soms stookt een schoonmoeder haar zoon op tegen haar schoondochter. Dan 
steunt zij haar zoon en niet mij, als gelin. Iedereen heeft een eigen plek in onze familie. Maar mijn 
schoonvader ondersteunt mij vaak en soms verdedigt mijn schoonmoeder mij tegen mijn man, het 
hangt dus ook van de situatie af.  
Ik voel mij als gelin wel onderdrukt. Zo zal ik mijn schoondochter niet behandelen. Als mijn schoon-
ouders in de kamer zijn, kan ik niet languit op de bank gaan liggen, dat is brutaal! Ik moet altijd letten 
op mijn kleding, mijn woorden en mijn gedrag als er ouderen aanwezig zijn. Ik heb er zelf nooit over 
gedacht om apart te wonen, dus zonder schoonouders. Maar als ik oud word, dan wil ik dat mijn 
kinderen een eigen huis hebben. Ik verwacht wel, dat zij bij mij langskomen, maar niet dat wij gaan 
samenwonen. Ik denk dat de derde generatie niet meer met hun ouders wil samenwonen. 
Ikzelf zou ook niet samen met mijn kinderen willen samenwonen. Ik haal geen 'slaven' in mijn huis, zoals 
een gelin. Ze moeten samen gelukkig zijn. Nee, ik ben geen slaaf, ik ben anders: ik ben ouderwets 
opgevoed. De jongeren van tegenwoordig zijn zelfstandig en vrij. Onze kinderen willen ook niet met ons 
samen wonen, denk ik. Misschien zijzelf wel, maar hun echtgenoten waarschijnlijk niet. 
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Als mijn zoon getrouwd zou zijn en bij mij zou wonen met zijn vrouw, zou die gelin zich niet prettig 
voelen in dit huis, omdat ik als kaynana bij hen ben. Dan moet zíj overal op letten en kan zij niet doen 
zoals 'thuis'. Wij wonen al twintig jaar met mijn schoonouders samen en mijn man en ik kunnen geen 
grapjes maken als zij erbij zijn. Hoe zou ik dat kunnen: ze zijn de ouders van mijn man, dat kan niet! Dat 
is ayip (schande). Ik moet als gelin nog beter opletten dan mijn man. Leven volgens onze cultuur is heel 
moeilijk, de Nederlandse cultuur is anders. 
 
Onze familie is een eenheid. Mijn schoonouders zijn van alle zaken op de hoogte. Wij wonen en doen 
alles samen. Tot ongeveer vijf jaar geleden hadden wij met mijn schoonouders één financiële pot. 
Mijn schoonouders haalden echter vijf á zes jaar geleden hun nichtje uit Turkije naar Nederland 
(dochter van een broer van mijn schoonvader). Om dat te kunnen doen, hadden zij het meisje officieel 
geadopteerd. Toen dacht ik: "Als mijn schoonouders overleden zijn, krijgt zij ook een erfenis." 
Daarom heb ik toen een aparte bankrekening geopend, waarop alleen mijn salaris wordt bijgeschre-
ven; tot die tijd kwam mijn salaris op de rekening van mijn man. Ik spaar niet. Van mijn salaris wordt 
ons levensonderhoud betaald, zoals huur, boodschappen et cetera. Mijn schoonouders betalen niets 
daarvoor; zij sparen hun geld en ze bepalen zelf wat ze ermee doen; meestal besteden ze het geld aan 
hun huis in Turkije. Mijn man weet wat ik op de bank heb. 
In onze Turkse gemeenschap kan een gelin niets op haar naam hebben, ook geen onroerend goed of 
spaargeld. Ik ben daar eigenlijk op tegen. Een gelin werkt ook acht uur per dag, net als een  man. 
Als een gelin iets koopt of iets op haar naam zet, wordt dat ter discussie gesteld. Als ik plotseling ziek 
of afhankelijk word, of als mijn man mij wegstuurt omdat men mij belastert (iftira), sta je als gelin op 
straat zonder iets. Wat je gespaard en gekocht hebt, blijft bij je man. Ook de kinderen blijven bij de 
man.  
Eigenlijk zouden man en vrouw ieder de helft moeten krijgen. Maar je kunt het niet verdedigen. 
(Tegen de interviewer: "Kijk jij nooit naar Turkse films? Daarin zie je dat toch ook?") Ik ben het niet 
eens met de töre (traditie), maar toch houd ik mij eraan. Misschien kan de volgende generatie dit 
veranderen. Ik zal later niet zo'n onderscheid maken in de erfenis. Wat mijn zoon krijgt, moet mijn 
dochter ook krijgen, omdat ze allebei werken. Eigenlijk werkt een vrouw/gelin meer dan een man. Als 
een man na zijn werk thuiskomt, gaat hij op de bank liggen; als een gelin/vrouw thuiskomt, is ze nog 
uren bezig. 
 
Ik heb nooit bakım  gegeven aan mijn ouders. Eerst is mijn moeder overleden, zij was 52. Mijn vader 
stierf op 75-jarige leeftijd. Ik kon niet voor mijn ouders zorgen, omdat het niet bij onze traditie past. 
Mijn vader werd verzorgd door mijn broer. Töre, töre, töre! Je kunt niet tegen de töre zijn. Je moet 
voor je schoonouders zorgen, maar niet voor je eigen ouders.  
 
Wij kunnen onze ouders niet naar een verzorgingshuis sturen, dat past niet bij Turken. Ook dat is ayip 

(schande). Mensen zullen zeggen: "Ze hebben zonen en die hebben niet eens voor hun ouders ge-
zorgd." Als dat gebeurt, krijgt de gelin alle schuld en zeggen ze: "Zie je wel, dat is een elkizi" 
('vreemd meisje' = geen familie). Ze zullen niets zeggen van de eigen dochter. Er zijn genoeg voor-
beelden van, ik hoor die elke dag. 
Jij vraagt naar thuiszorg, maar ik wist niet dat dit soort hulp bestond. Tot nu toe heb ik dat nooit nodig 
gehad. Als ik niet meer voor mijn schoonouders kan zorgen, dan ga ik zeker gebruikmaken van 
thuiszorg. Ik wil liever een vrouwelijke medewerker; daar voel ik mij prettiger bij. Maar toen ik in het 
ziekenhuis van een kind beviel, waren er mannen en vrouwen in mijn buurt. Ik had echter zoveel pijn 
dat ik daarop toen niet heb gelet. Ik ben ook gecontroleerd op vrouwelijke ziekten, die keren heb ik 
altijd gevraagd om vrouwelijke hulpverleners. 
 

6.2 Cevdet, een zorgafhankelijke weduwnaar 
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Cevdet (G1) is een zorgafhankelijke oudere weduwnaar. Hij woont samen met zijn jongste 
zoon Vahdet en diens vrouw (G2). Ik heb ook gesproken met de oudste zoon Yalçın (G2), 
die zelfstandig woont. 

Cevdet (72) 

In 1965 kwam ik op 32-jarige leeftijd als contractarbeider naar Nederland. In 1970 heb ik mijn vrouw 
en twee van mijn kinderen, een zoon en een dochter, naar Nederland gehaald. Mijn oudste zoon bleef 
achter in Turkije en kwam pas bij ons in 1980. De jongste twee kinderen zijn in Nederland geboren.  
 

Familieverhoudingen 

Mijn vrouw is twee jaar geleden overleden. Ik ben 46 jaar met haar samen geweest. Ik heb drie zoons 
en twee dochters. Mijn oudste zoon is nu 51 jaar; hij is getrouwd met iemand uit de familie van mijn 
vrouw. Hij heeft twee kinderen en woont met vrouw en kinderen in dezelfde stad als ik. Daarna komt 
mijn tweede zoon; hij is 46 jaar; getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn vrouw is de dochter van mijn 
broer. Ook hij heeft een huis gekocht in deze stad. Dan heb ik een dochter die nu 44 jaar is. Haar man 
is overleden. Zij heeft twee kinderen en woont als enige van mijn kinderen in Turkije. Mijn tweede 
dochter is 35 jaar; zij woont met haar man en twee kinderen bij ons in de buurt. Tot slot is er mijn 
derde zoon, de jongste. Hij is 31 jaar en getrouwd met iemand uit de familie van mijn vrouw; zij 
hebben geen kinderen. Hij woont met zijn vrouw bij mij in huis. 
Aan deze jongste zoon heb ik veel gegeven: mijn gespaarde geld, een huis en een stuk grond in 
Turkije, een auto. Het huis waarin wij wonen, is mijn eigen huis. Mijn jongste zoon betaalt niets voor 
huur en ook niet voor gas en elektriciteit. Ze betalen alleen hun boodschappen. Ik heb dit allemaal aan 
die zoon gegeven, omdat ik het idee had dat hij niet veel geld had. Ik wilde hem een goede toekomst 
bieden.  
Ik heb daar nu spijt van. Ik had mijn geld tot aan mijn dood zelf moeten houden, zodat zij het na mijn 
dood onderling hadden moeten verdelen. Ik had vier huizen gekocht in Ankara: één heb ik aan mijn 
dochter gegeven die weduwe is; de andere drie huizen heb ik aan mijn twee jongere zoons geschon-
ken. Alleen mijn oudste zoon heeft helemaal niets gekregen. Hij zegt dat ik hem heb gediscrimineerd. 
De kinderen laten wel merken, dat ze de gang van zaken niet goed vinden, maar ik kan het niet 
terugdraaien. Mijn oudste zoon is pas in 1980 naar Nederland gekomen. Hij verdiende zijn eigen geld 
en wilde zijn salariszelf houden. Dat vond ik niet leuk.  
Ik begrijp mijn kinderen niet. Toen ik in Turkije woonde, woonden wij met wel twintig mensen in één 
huis: mijn ouders, broers et cetera. Maar dat willen mijn kinderen niet. Vroeger hadden wij moeilijk-
heden, financieel en op ander gebied, maar wij woonden allemaal bij elkaar en wij luisterden naar 
onze ouders. Mijn kinderen zijn nu in een betere situatie, hebben meer geld, maar zij willen niet 
samenwonen. Dat begrijp ik niet.  
 
Ik heb in totaal negen kleinkinderen; twee van hen wonen in Turkije (de kinderen van mijn oudste 
dochter); de anderen wonen in Nederland. De kinderen van mijn oudste zoon komen nooit bij mij. De 
kinderen van mijn zoon van 46 jaar komen af en toe, en soms zie ik hen bij de vereniging. Maar de 
kinderen van mijn jongste dochter komen vaak.  
 

 

Gezondheid en zorgsituatie 

Ik ben niet gezond: ik ben suikerpatiënt en moet dieet houden. In verband met mijn diabetes spuit ik 
mijzelf elke dag twee keer in met een medicijn. Toen ik vorig jaar naar het ziekenhuis ging, hebben ze 
mijn linker been net onder de knie geamputeerd. Ik werd ook geopereerd aan mijn ogen. Vóór de 
operatie kon ik overal zelfstandig heen en ging ik ook vaak voor een langere periode naar Turkije, 
maar nu kan dat niet meer. Ze willen mij nu een kunstbeen geven. Op dit moment ga ik van bed naar 
rolstoel en weer terug. Als er iemand komt, word ik soms naar buiten gereden. Ik heb krukken om in 
huis te lopen, maar ik ben een keer gevallen en nu durf ik niet meer te lopen. Ik heb ook een elektri-
sche auto, maar ik weet nog niet goed hoe ik daarmee moet rijden. 
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Na mijn amputatie werd ik voor tien maanden opgenomen in een zorgcentrum. Ik lag op een grote 
kamer samen met een Nederlander. Ik had aanspraak en als ik problemen had, was het personeel er 
voor mij. Ik kon mij daar in mijn rolstoel makkelijk voortbewegen en ook kon ik heel makkelijk de lift 
in. 
In het ziekenhuis en daarna in het zorgcentrum kwamen mijn kinderen elke dag langs, net als andere 
familieleden en kennissen. Elke dag waren er ongeveer tien mensen. Ook familie-leden uit Frankrijk 
en Duitsland. Het personeel zei zelfs, dat ik te veel bezoek kreeg.  
 
Ik ben een oude man van 72 jaar. Toen ik jong was, zat ik nooit stil. Nu kan ik mij niet makkelijk 
bewegen en ik kan niet doen wat ik graag wil. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk voel ik mij 
niet goed, ik voel mij eenzaam. Ik ben afhankelijk van anderen wat betreft eten, kleding wassen et 
cetera. Ik heb zulke dingen ook nooit geleerd. Mijn vrouw deed dit altijd voor mij en de kinderen.  
Zowel mijn jongste zoon als mijn schoondochter werken overdag. Mijn zoon komt om ongeveer 17.00 
uur thuis en begint dan meteen te koken. Mijn schoondochter komt iets later. Mijn zoon doet op dit 
moment veel voor mij. Mijn schoondochter kookt ook en samen maken ze mijn huis schoon. 
Toen mijn vrouw nog voor mij kookte, lette zij erop, dat ik het dieet in verband met mijn suikerziekte 
goed volgde. Na haar dood heb ik mij daaraan helemaal niet meer gehouden, dat kostte mij mijn been. 
Mijn zoon en schoondochter letten inmiddels ook op mijn dieet. Maar 's middags eet ik meestal niet. 
Vandaag voelde ik mij bijvoorbeeld rond het middaguur niet goed; ik heb alles weer overgegeven. In 
het zorgcentrum kreeg ik 's middags eten voorgezet, net als 's avonds. Zelf kan ik geen eten klaarma-
ken, omdat de keuken in mijn huis niet is aangepast. Ik kan alleen iets pakken wat al klaar is, zoals 
yoghurt. Ik ben ook bang om te vallen, omdat er niemand thuis is om mij dan te helpen. 
Ik slaap in de woonkamer; daarvoor hebben wij een bedbank gekocht. Ik probeer wel zelf een douche 
te nemen. De douche en wc zijn aangepast aan mijn situatie. Het probleem is, dat we alleen boven een 
douche hebben. Ik kan ook moeilijk poepen, daarvoor heb ik pillen. Ik heb maar één keer in de week 
ontlasting die vanzelf komt. Met mijn rolstoel kan ik niet naar boven. We hebben wel gevraagd een 
traplift te laten maken, maar dat is niet mogelijk.  
Toen ik na die amputatie weer thuis was, bracht mijn zoon mij naar de douche. Maar nu probeer ik 
zelf naar boven te gaan door in zithouding de trap op en af te gaan. Als ik eenmaal in de douche ben, 
komt mijn zoon mijn rug wassen; vroeger deed mijn vrouw dat. 
Ik neem één keer in de week een douche. In het zorgcentrum deed ik dat elke dag; dat was prettig. Ik 
had crème gekocht voor ontharing van mijn oksels en schaamstreek. Dat smeerde ik in de douche op 
mijn huid en na enige minuten kon ik de haren eraf halen. Dat moet om de twee, drie maanden worden 
herhaald. Maar hier in huis kan ik mijn oksels en schaamstreek niet verzorgen, want wat doe ik met al 
dat haar?! Ik kan het niet zomaar weggooien, omdat mijn schoondochter het dan zal vinden. Zij is een 
'vreemde' dochter. Dit is mijn huis, maar ik kan hier niet alles doen wat ik wil, dat vind ik erg moei-
lijk. 
Ik kan wel zelf mijn gezicht scheren. Mijn haren worden altijd geknipt door mijn dochter. 
  
Vaak kijk ik naar de Turkse zenders. Na het avondeten gaan mijn zoon en zijn vrouw naar hun eigen 
kamer op de eerste etage. Zij kijken boven naar de tv en ik hier beneden. Wat kan ik eraan doen? Het 
is mijn lot.  
Mijn dochter heeft contact opgenomen met de dagopvang voor ouderen. Twee weken geleden ben ik 
daar voor het eerst naartoe gegaan. Ik vind het wel prettig, dan ben ik niet alleen thuis en voel ik mij 
niet zo vervelend. Ze halen mij drie keer in de week 's morgens om 10.00 uur op en brengen mij dan 
's middags terug. 's Morgens ontbijt ik daar en 's middags eet ik er ook. 's Avonds eet ik thuis. Eén 
keer in de week neem ik er een douche.  
Twee keer in de week ga ik naar een andere opvang voor ouderen, waar we aan beweging doen. Dan 
word ik ook om l0.00 uur opgehaald en 's middags om 15.00 uur weer teruggebracht. Daar heb ik 
aanspraak, alleen zijn het allemaal Nederlanders. Ik zou het wel fijn vinden als er ook Turken zouden 
zijn, want dan zou ik makkelijker kunnen praten.  
Er is daar een Turkse hulpverlener die voor mij een dagopvang zal zoeken waar veel  
Turken komen. De huisarts heeft ook geholpen met de aanvraag voor de dagopvang. 
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Hier in de buurt wonen veel Turkse mensen, maar niet in deze straat. Ik heb nu niet veel contact met 
de buren, omdat ik niet naar hen toe kan. Mijn familie kwam wel naar het ziekenhuis, maar ze komen 
niet bij mij thuis. Ik weet niet waarom. Mijn twee oudste zonen kwamen in het ziekenhuis op bezoek, 
maar nu ook niet meer. Ze bellen zelfs niet. Mijn broer komt ook nooit bij mij thuis en belt evenmin. 
Hij werkt niet en zou dus vaak bij mij kunnen komen en mij in mijn rolstoel naar buiten kunnen 
brengen. Maar als hij niet uit zichzelf komt, wil ik het hem ook niet vragen.  
Mijn jongste zoon is alleen 's zaterdags thuis. 's Zondags word ik door hem soms naar de vereniging 
gebracht, waar ook mensen uit mijn dorp komen en familieleden, zoals mijn broer, broers van mijn 
vrouw en andere verwanten.  
Mijn dochter, die twee straten verder woont, komt vaak langs, soms elke dag, soms om de dag. Toen 
ik nog gezond was, had ik het idee dat het wat betreft de zorg beter is om zonen te hebben dan 
dochters. Maar nu ik afhankelijk ben, weet ik dat dit niet zo is. Mijn dochter helpt mij beter dan mijn 
zoons. Sinds mijn vrouw overleden is, neemt mijn dochter eten mee, houdt zich bezig met mijn 
problemen et cetera. Dochters zijn veel minder afstandelijk. Maar ik kan niet bij mijn dochter intrek-
ken, want haar man zal dat niet goed vinden. Ik heb geen problemen met mijn schoonzoon, maar dat 
kan toch niet. 
 
Het is moeilijk zonder vrouw. Het zou goed zijn geweest als wij tegelijk waren gestorven, of ik eerder 
dan mijn vrouw. Toen mijn vrouw pas was overleden, heb ik geprobeerd te trouwen met een Turkse 
vrouw met wie ik via de krant contact had gelegd en die in Parijs woonde. Zij kwam voor een week 
naar Nederland om kennis te maken. Maar mijn kinderen waren daar allemaal op tegen. Ze zeiden: 
"Wij willen niet dat er een tweede vrouw in hetzelfde bed ligt als waarin onze moeder heeft gelegen." 
Toen zei deze vrouw: "Jouw kinderen willen mij niet, dus kunnen we niet trouwen." Ze zei ook: "Je 
moet je zoon met zijn vrouw wegsturen, want ik wil niet met hen in één huis wonen." Maar ik kan 
mijn kinderen toch niet wegsturen?! Af en toe bel ik die vrouw op. Een man kan niet zonder vrouw 
leven. Een vrouw kan zichzelf redden, maar een man niet. Als hier een vrouw was, zou ik met haar 
kunnen praten, samen eten en zo. Nadat ik invalide was geworden, zeiden de kinderen dat ik toch zou 
moeten trouwen! Maar wie wil nu met mij, een gehandicapte, trouwen? 
 

Verborgen zorgconflict 

Mijn zoon en schoondochter hebben een huis gekocht en gaan na deze zomer verhuizen. Maar ik wil 
niet met hen mee: ik ken de buurt niet, het is een nieuwe woonomgeving.  
Na hun verhuizing zal ik helemaal alleen thuis zijn. Ik weet niet hoe ik dan zal moeten leven. Ik ga 
alle kinderen bijeenroepen voor een gesprek en zal zeggen: "Zien jullie mijn situatie? Wat gaan jullie 
daaraan doen? Iemand moet voor mij zorgen." Een eigen vrouw is beter dan kinderen, dat heb ik nu 
wel gemerkt. Mijn vrouw was constant bij mij en vroeg altijd aan mij of ik iets nodig had.  
Of zouden wij iemand moeten inhuren, die voor mij zorgt?  
Ik ben van plan bij de gemeente een seniorenwoning aan te vragen. Een huis met twee kamers, 
keuken, douche en toilet is voor mij voldoende. Dan verkoop ik dit huis en probeer ik met dat geld 
rond te komen. Dan zou ik ook willen samenwonen met deze vrouw uit Parijs, als zij dat tenminste 
nog wil. Zij heeft tegen mij gezegd, dat zij wel met mij wil samenwonen maar niet officieel trouwen, 
omdat anders haar uitkering zal stoppen. Wel zal een imam dan een religieuze inzegening geven. We 
zouden met onze twee uitkeringen wel goed kunnen leven. Als ik niet kan samenwonen met een 
vrouw of hertrouwen, dan wil ik toch in zo'n seniorenwoning en iemand inhuren om mij te verzorgen. 
Als ik een seniorenwoning heb en daarvoor 200 à 250 euro per maand huur betaal, houd ik nog geld 
voor mijzelf over. Ik kan niet in dit huis blijven wonen, het is te duur voor mij alleen.  
Mijn situatie is niet goed. Ik bid God dat hij mij gauw laat sterven. Als ik geen oplossing vind, zal ik 
pillen slikken, zodat ik doodga.  

Vahdet, jongste zoon, inwonend 

Ik ben in Nederland geboren. Ik ben nu 31 jaar. Ik ben van de tweede generatie. Mijn jongste zus is 
net als ik in Nederland geboren. 
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Na de lagere school heb ik de mavo en de meao gevolgd, daarna een marketingopleiding. Ook heb ik 
via mijn werk nog enkele interne cursussen gevolgd. Ik spreek daardoor beter Nederlands dan Turks. 
Ik heb Turks geleerd van mijn ouders en kennissen. Inmiddels werk ik vijf jaar bij de Belastingdienst. 
 

Woonsituatie en zorg voor vader 

Vijf jaar geleden hebben mijn ouders en ik het huis gekocht, waar ik nu met mijn vader en vrouw 
woon. Toen mijn moeder nog leefde, leek mijn vader niet erg zorgafhankelijk. Mijn moeder kookte, 
waste, maakte schoon, deed alles wat nodig was. Pas toen mijn moeder twee jaar geleden overleed, 
werd duidelijk dat hij zorg van anderen nodig had. Hij heeft zware suikerziekte. 
Mijn vader heeft na de amputatie van zijn been tien maanden in het verpleeghuis gewoond In die 
tussentijd hebben er woningaanpassingen plaatsgevonden: de vloer is iets opgehoogd, zodat je met de 
rolstoel zelf naar binnen kunt. De deur naar de tuin is groter gemaakt, de doorgang naar de tuin is 
afgebroken en aangepast. Het toilet heeft steunbeugels en ook de badkamer boven is aangepast en de 
toiletpot is hoger dan normaal. Nu moeten we nog wachten op een traplift. Hij slaapt op dit moment 
beneden in de woonkamer, omdat hij niet naar boven kan.  
Mijn vader wilde graag weer naar huis, maar toen hij eenmaal thuis was, wilde hij eigenlijk gelijk 
weer terug naar het zorgcentrum, omdat hij overdag de hele dag alleen is. In een bejaardenhuis of 
verzorgingshuis is het beter: daar zijn mensen die de bewoners 24 uur per dag verzorgen. Verder heb 
je ook andere mensen om je heen en er komt veel bezoek. 
Toen hij in het ziekenhuis lag, gingen wij regelmatig naar hem toe, zeker drie keer per week.  
 
Mijn vader is nu erg afhankelijk van mij. Hij kan zijn huis niet schoonmaken, niet zelfstandig naar 
buiten, ik moet zijn eten klaarmaken. Als je insuline gebruikt en niets eet, kun je hypo's krijgen. Twee 
weken geleden heeft hij een paar keer een hypo gehad. Gelukkig was ik thuis toen het gebeurde, 
anders had hij in coma kunnen raken. Eigenlijk moet er constant iemand bij hem zijn. Overdag werken 
mijn vrouw en ik, dus wat moet je doen? Af en toe komt één van mijn broers langs.  
Het zijn allebei eigenlijk fulltime banen: mijn baan bij de Belastingdienst en de zorg voor mijn vader. 
Als we weggaan, moet het eten klaar zijn. Wij koken voor ons drieën, maar voor hem een speciaal 
menu. De laatste tijd moet hij soms overgeven. Sinds een week gaat het weer wat beter. Als hij ziek 
wordt, moet je alles regelen: papieren invullen et cetera, dat kost zoveel tijd. Iedere keer dat hij naar 
het ziekenhuis moet, moet je vrij nemen. Ook dat soort dingen komen vaak op mij af. 
's Zaterdags breng ik mijn vader naar boven, dan gaat hij douchen, waarbij ik hem was. Hij schaamt 
zich niet erg voor mij, maar houdt wel zijn onderbroek aan. Als hij vraagt om zijn rug in te zepen, doe 
ik dat; ook scheren en dat soort dingen. Zijn okselharen heb ik tot nu toe niet gedaan. Als het moet, zal 
ik dat wel doen, maar het moet niet te moeilijk worden.  
Ik verzorg hem al zes jaar sinds het overlijden van mijn moeder. Dat was voor hem een grote klap. 
Maar mijn familie denkt dat het alleen moeilijk is voor mijn vader, ze realiseren zich niet dat het voor 
mij ook moeilijk is. Misschien zou ik wel een week met mijn vrouw op vakantie moeten gaan en hen 
vragen om die week voor mijn vader te zorgen: dan kunnen zij het zelf ervaren. Het is misschien ook 
wel de schuld van mijn vader zelf. Hij verwacht alles van mij en niets van de anderen, waarom weet ik 
niet. Als de anderen één keer in de drie jaar iets voor hem doen, denkt hij dat ze erg veel voor hem 
doen, dat is het rare. Maar ik ben hier geboren en zij in Turkije, dus zij hebben de Turkse cultuur beter 
meegekregen dan ik. Het leeftijdsverschil tussen mij en mijn vader is heel erg groot: 40 jaar, het 
verschil tussen mijn oudste broer en mijn vader is 20 jaar; zij weten eigenlijk veel meer van elkaar. 
Soms ben je uitgepraat, dan weet je niet meer wat je zeggen moet. 
 
Elke week breng ik hem naar een vereniging waar mensen samenkomen uit hetzelfde dorp, dus 
allemaal kennissen en familie. Ik voetbal 's zondags; dan kom ik moe terug van voetbal en dan moet ik 
hem naar de vereniging brengen. zo'n rolstoel is best zwaar, die moet in de auto, dat is een hele klus. 
Mijn vader vindt het leuk om daar te zijn, hij is in ieder geval van huis. Ik vind dat een ander familie-
lid ook wel zo'n dag zou kunnen regelen, maar dat doen ze niet. Ik heb een heel rare familie. Mijn 
vader zou wel eens kwaad kunnen worden en tegen de anderen zeggen: "Jullie zitten maar te kaarten 
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en die jongen komt net van voetbal: helpen jullie ook eens." Ze komen daar allemaal, alleen de oudste 
niet. Maar mijn vader durft niets tegen de anderen te zeggen, waarom weet ik niet. Misschien omdat 
mijn moeder meer de man thuis was: zij regelde alles.  
 

Verborgen zorgconflict 

Mijn vader heeft vijf kinderen. Eén zus woont in Turkije, die kan dus niet helpen. Mijn twee broers en 
één zus wonen hier. Een oppasverdeling onder de kinderen zou de beste oplossing zijn, maar als dat 
soort dingen op daden aankomt, gebeurt het niet. Ik ben de jongste zoon; volgens de Turkse gewoon-
ten zijn het de oudste kinderen die voor de ouders moeten zorgen. Misschien is dat niet gebeurd, 
omdat ik nog thuis woonde? Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de anderen niets hoeven te doen. 
Het is jammer dat ze alles van mij verwachten. Zorgen voor iemand is zwaar werk; dat is bijna niet 
vol te houden. Je komt soms moe van je werk thuis en dan denk je: 'nu even niet'. Je moet constant 
voor hem klaarstaan. Mijn broers en zusters weten uiteraard wel hoe de zaken ervoor staan, dat mijn 
vader overdag alleen is. Ze zouden meer kunnen doen, maar ze doen het niet. Voor mij is alles heel 
moeilijk en misschien houdt het ook wel eens op. Maar het blijft je vader, dus ik voel mij wel ver-
plicht, hoewel hij natuurlijk ook de vader van de andere kinderen is.  
Maar we zijn nu misschien dichtbij een oplossing, want zo gaat het niet langer. Het wordt ook 
moeilijk voor mijn vrouw. Zij heeft ook recht op een man om mee uit te gaan, uit te rusten en soms 
hardop ruzie te maken. Op een gegeven moment moet je het een beetje hard spelen, al is dat niet leuk. 
Ik ga straks verhuizen. Ik heb een huis gekocht: dat wordt nu gebouwd en het is over ongeveer tien 
maanden klaar. En dan zullen we zien wat er gebeurt.  
Ik denk niet, dat mijn vader meegaat naar het nieuwe huis, want dan moeten daar ook allerlei aanpas-
singen worden uitgevoerd. Maar daar ben ik nog niet uit. Het is niet makkelijk om zoiets te beslissen. 
Maar in ieder geval kunnen mijn broers dan niet meer denken: 'Jij kunt wel voor vader zorgen' omdat 
ik bij hem woon. In de toekomst heb ik mijn eigen huis en kan niemand zich ermee bemoeien wat ik 
voor mijn vader doe.  
Mijn vrouw wil niet dat mijn vader meegaat, want wij willen ook kinderen en als er een kind komt, 
wordt het helemaal moeilijk. Een kind is 24 uur per dag aanwezig, dan gaat het niet meer. Je raakt 
gestresst: kind, vader, je werk. Daar ga je aan onderdoor.  
 
Ik heb het er met mijn vader over gehad. Het liefst wil hij dat ik niet ga verhuizen, maar ja, het is mijn 
keus en mijn leven. Ik ben nu bijna 32 jaar. Hij heeft ook gezegd, dat hij dan misschien gaat trouwen; 
maar daar zijn we nog niet uit. Het is natuurlijk ook moeilijk om iemand te vinden. En wil hij dan 
teruggaan naar Turkije? Hij wil niet naar een bejaardenhuis of een verzorgingshuis, hoewel dat mij 
nog het beste lijkt. Hier of in Turkije, dat maakt eigenlijk niet uit, dan heeft hij in ieder geval mensen 
om zich heen. Want hier is het toch ook niet leuk voor hem, de hele dag alleen thuis, hij is zo geïso-
leerd. Het gaat niet alleen om ons, maar ook om hem natuurlijk.  
Als we gaan verhuizen, zullen de kennissen wel roddelen en zeggen, dat ik mijn vader in de steek laat. 
Maar ik weet dat ik genoeg heb gedaan. Ze mogen dat ook over mijn broers zeggen, vind ik. Ik doe 
heel veel voor hem. Nu wil ik denken aan mijn toekomst met eigen kinderen, anders gaat het helemaal 
verkeerd! Dan heb je zelfs kans op echtscheiding.  
 
We hebben inmiddels hulp gevraagd aan de thuiszorg. Maar ik weet niet wat ze zullen beslissen, 
omdat wij nu nog met hem samenwonen. De thuiszorg kan voor hem schoonmaken, afwassen, eten 
koken. Er gaat veel tijd heen met het aanvragen en er is een wachttijd van twee maanden, dus we 
moeten nog even geduld hebben.  

Yalçın, oudste zoon, uitwonend 

Ik ben in Turkije geboren en nu 46 jaar oud. Op mijn zeventiende ben ik naar Nederland gekomen, 
later dan mijn broers en zusters.  
Ik heb in Turkije de mavo niet afgemaakt, doordat ik naar Nederland ging. Hier heb ik twee jaar op 
een technische school doorgebracht. Ik beheers de Nederlandse taal niet voldoende, ik spreek beter 
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Turks dan Nederlands. In l974 moest ik voor twee jaar naar Turkije terug voor mijn dienstplicht. Hier 
in Nederland werk ik nu al 26 jaar bij Philips.  
 
Familieverhoudingen en zorgconflict 

Vroeger moest ik mijn salaris aan mijn vader geven en kreeg ik van hem zakgeld. Ik heb vijftien jaar 
samen met mijn vrouw bij mijn ouders gewoond en gedurende die tijd dus mijn salaris aan mijn vader 
gegeven, omdat ik bij hem woonde. Ik kon niet naar voren brengen dat het mijn salaris was, want in 
die tijd dacht ik: 'Als je dat zegt, heb je geen respect voor je ouders'. Ook zou de omgeving daarover 
roddelen. Pas sinds 1985, toen ik verhuisde naar een aparte woning, kon ik mijn salaris zelf houden. 
Nu heb ik spijt dat ik mijn salaris altijd aan mijn vader heb gegeven. Mijn broers en zusters hebben 
zodoende ook daarvan geprofiteerd. Mijn vader heeft zijn bezittingen en geld al over zijn kinderen 
verdeeld. Toen bleek dat de jongste broer, die nu bij mijn vader woont, veel heeft gekregen en ik vrij 
weinig. Ik heb jarenlang gewerkt en alles aan mijn vader gegeven, maar mijn andere broers hebben 
niets van hun salaris aan mijn vader afgestaan. Toch kreeg ik niets van mijn vader. Eigenlijk is al het 
gespaarde geld en ook de helft van de goederen van mij. Ik heb destijds tegen mijn vader gezegd, dat 
hij nog geen geld en goederen aan iemand van ons moest geven, omdat hij dat later zelf nodig kan 
hebben. Maar hij heeft niet naar mij geluisterd en toch bijna alles aan mijn jongste broer gegeven.  
Daarom moet de jongste zoon nu voor mijn vader zorgen. Ik hoor echter dat hij ook gaat verhuizen. 
Wat mijn vader dan gaat doen, weet ik niet. Ik voel mij niet zo prettig, omdat hij mijn vader is en 
omdat ik niet weet wie voor hem zal zorgen. Ik wil daarover ook niet met mijn vader en mijn broers 
discussiëren. Ik vind: wie geld en/of goederen heeft gekregen, moet daarvoor ook maar een oplossing 
vinden. Als mijn vader het geld niet aan één zoon had gegeven, dan hadden alle vijf kinderen wel voor 
hem willen zorgen. Als de ene persoon het niet zou doen, zou een ander het wel doen.  
Ik zorg niet voor mijn vader. Als mijn vader geld of de erfenis aan mij had gegeven, zou ik verant-
woordelijk zijn geweest voor mijn vader. Maar als mijn jongste broer hardop zegt, dat hij niet voor 
mijn vader wil zorgen, dan wil ik er wel over nadenken. 
Toen mijn vader nog gezond was, dus vóór de amputatie van zijn been, was hij altijd positief over 
mijn jongste broer met zijn vrouw. Toen hij afhankelijker werd, sprak hij niet meer zo positief. Want 
dan begint de echte zorg en die zorg gebeurt niet zoals het moet.  
Mijn vader voelt zich eenzaam. Ik woon acht kilometer van hem vandaan. Als ik hem elke dag zou 
opzoeken, zou dat mij veel benzine kosten. Hij zou mij ook geen geld geven om hem op te zoeken of 
naar buiten te brengen, dus dan heb ik een financieel probleem. Op deze manier willen de andere 
broers en zusters ook niet voor mijn vader zorgen.  
Ik ga bijna nooit bij mijn vader thuis langs, maar ik zie hem elke zondag bij de vereniging. Toen mijn 
vader in het verpleeghuis was opgenomen, ging ik om de twee dagen bij hem op bezoek en ik bracht 
hem naar buiten en weer terug. Maar nu woont hij bij mijn broer. Als ik naar hem toega, denken mijn 
jongste broer en zijn vrouw dat ik wel vaak zal langskomen en dan gaan ze wellicht over mij roddelen. 
Zo voel ik dat. Ik ga wel tijdens feestdagen naar hem toe. Mijn vader durft geen zorg aan mij of mijn 
broers of zusters te vragen, omdat hij zijn geld aan zijn jongste zoon heeft gegeven.  
 
Als in een verpleeghuis een afdeling zou zijn voor alleen Turkse ouderen, zou dat voor hem een goede 
oplossing zijn. Mijn vader vond het prettig in het zorgcentrum. 
Mijn vader vertelt mij niet over zijn problemen. Hij zegt altijd dat het goed gaat, maar ik weet dat dit 
niet waar is. Ik weet niet hoe wij het probleem van mijn vader moeten oplossen. Als hij bijvoorbeeld 
om de drie maanden bij een ander kind zou gaan wonen, is dat voor hem moeilijk. Immers, hij zou 
zich dan iedere keer weer moeten aanpassen aan een ander gezin. Mijn vader zou eigenlijk eerst zijn 
problemen met mijn jongste broer moeten bespreken voordat hij ze met de anderen bespreekt, omdat 
mijn vader met mijn jongste broer samenwoont en hem de erfenis heeft gegeven. 
 

Na het interview 

Na afloop van het interview had ik wekelijks telefonisch contact met Cevdet, de oude man 
uit deze familie. In de zomer vóór de verhuizing van zijn jongste zoon is Cevdet met hulp 
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van familie naar zijn dorp in Turkije gegaan. Hij vertelde mij dat hij niet wist wat hij moest 
doen als hij zou terugkeren naar Nederland. Zijn zoon zou immers verhuisd zijn en hij was 
afhankelijk van de zorg van anderen. Hij wilde tijdens zijn verblijf in Turkije proberen te 
hertrouwen met de vrouw uit Parijs dan wel een vrouw zoeken in het dorp. Tijdens die zomer 
in Turkije is hij overleden. Volgens de familie was de oorzaak een hartstilstand.  

6.3 Hacer, een bedlegerige vrouw, en haar man Mahmut  
 
Hacer (G1) is bedlegerig en woont samen met haar man Mahmut (G1) en twee dochters, 
waaronder Hanife (G2). Ik heb ook gesproken met uitwonende zoon Birol (G2) en zijn 
vrouw Kibariye (G2). Door haar ziekte verloopt het gesprek met mevrouw Hacer moeizaam. 
Met hulp van haar dochters en man heeft zij de vragen toch beantwoord.  

Hacer (60), vrouw, bedlegerig 

In 1979 ben ik met mijn kinderen naar Nederland gekomen in het kader van de gezinshereniging. Ik 
was toen 37 jaar oud. Ik ben analfabeet. 
Ik heb zeven kinderen: vier dochters en drie zonen. Twee dochters zijn ongetrouwd en wonen samen 
met mij en mijn man. De andere twee dochters en de drie zonen zijn getrouwd en wonen zelfstandig. 
Twee zonen wonen ongeveer anderhalve kilometer van ons vandaan, dichtbij dus. De oudste zoon 
woont tien kilometer van ons vandaan. De twee getrouwde dochters wonen in een stad op veertig 
kilometer afstand. 
 

Gezondheid en zorgsituatie 

Mijn ziekte is begonnen met hoesten en pijn in mijn benen en voeten. Ik heb een neurologische 
aandoening. Mijn zenuwcellen in de hersenen gaan snel dood. De artsen hebben er geen medicijn voor 
en 's nachts kan ik niet slapen van de pijn. Ik hoop dat ik nog beter zal worden. Ik ben bedlegerig. Ik 
kom vrijwel nooit uit bed. Ik heb veel zorg nodig. Ik kan het huis alleen verlaten in een rolstoel die 
door mijn man of mijn dochters wordt geduwd. Ik heb hulp nodig wanneer ik in de rolstoel wil 
stappen. Eigenlijk wil ik zelf eten en drinken, maar dat kan ik niet meer omdat ik te veel mors. 
Vroeger was ik een actieve vrouw; ik ging altijd boodschappen doen, naar mijn kinderen op visite en 
naar de moskee. Nu ben ik afhankelijk en kan zelf niets meer. 
 
De twee dochters die bij mij wonen en mijn man verzorgen mij. Het huis wordt door hen schoonge-
maakt. Ze zorgen ook voor de maaltijden. Boodschappen doen de kinderen.  
In huis heb ik een looprekje om bijvoorbeeld naar de wc te gaan. Mijn man gaat dan mee, soms één 
van mijn dochters. Mijn dochters wassen mij. Ik kan zelf niet mijn oksels en schaamstreek scheren; 
dat doen mijn man of dochters als ik met hen in de douche ben. 
De kinderen die niet thuis wonen, helpen ons veel. Ze brengen mij naar het ziekenhuis of naar andere 
plekken. Als de kleinkinderen op bezoek zijn, helpen zij ook. Ik ben tevreden met mijn kinderen en 
schoondochters. Iedereen is op de hoogte van mijn situatie. In onze familie probeert men zieke 
mensen te helpen. Mijn dochter uit Rotterdam heeft me vorige maand opgehaald en mij twee weken 
bij haar in huis verzorgd. Andere kinderen doen dit ook. De uitwonende kinderen zijn vorige week de 
hele tijd bezig geweest met het schoonmaken van het huis.  
 
In het begin kon ik mezelf nog wassen. Langzamerhand kon ik minder bewegen en nu wassen mijn 
man en dochters mij. Het is voor mijn man en dochters erg moeilijk om mij naar de douche te brengen 
en te wassen, ik loop heel slecht. Zij zijn ook bang dat zij mij zouden kunnen laten vallen of bezeren 
als zij mij proberen lichamelijk te verzorgen. Daarom komt nu één keer in de week een vrouwelijke 
medewerkster van de thuiszorg. Zij wast mij dan en heeft ook mijn kinderen geleerd hoe zij dat het 
beste kunnen doen. Twee keer in de week word ik door hen gedoucht. We wilden nog meer hulp 
vragen aan de thuiszorg, maar mijn man wilde dat niet. Hij wil niet zoveel vreemde mensen over de 
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vloer die zich eventueel zouden bemoeien met onze problemen. Hij ziet alles als een familieaangele-
genheid. 
 

Woonsituatie en sociale netwerk 

We wonen in een portiekflat met vier kamers op de tweede etage. Het huis is aangepast aan mijn 
situatie, met name de wc en de douche. Er zijn ook geen drempels. Het nadeel is dat wij op de tweede 
verdieping wonen. Er is geen lift en geen mogelijkheid om een traplift te maken. Als ik naar het 
ziekenhuis of naar de huisarts moet, dan moet iemand mij vanaf de tweede etage naar beneden dragen. 
Ik ben een dikke vrouw. Ik weeg 90 kilo. Mijn man is tenger, hij weegt 50 kg. Hij kan mij niet naar 
beneden brengen.  
 
In mijn omgeving wonen veel Turken, vooral uit de streek waar ik vandaan kom. In de buurt is ook 
een moskee, dat vind ik prettig. De buren komen bij mij op bezoek en helpen ons. Ikzelf kan niet bij 
hen op bezoek gaan, dat weten ze wel. Soms komen alleen vrouwen op bezoek, soms hele gezinnen. 
Ik heb geen contact met Nederlandse buren, maar ik heb ook geen probleem met hen. Zij zijn nog 
nooit bij mij thuis geweest.  
Ik heb nog familie in Turkije, broers en zusters. Vroeger ging ik altijd op vakantie naar Turkije en 
bleef daar ongeveer drie maanden of soms langer. Twee jaar geleden werd mijn ziekte erger, toen 
moest ik na zes weken terug naar Nederland. Sinds ik bedlegerig ben, kan ik niet meer met vakantie. 
Wel heb ik contact met Turkije via de telefoon. Vorige week belde mijn zuster op, maar ik kon helaas 
niet met haar praten. Ik kan niet terugkeren naar Turkije, omdat ik bedlegerig ben en mijn kinderen in 
Nederland wonen. 

Mahmut (62), man 

In 1969 kwam ik naar Nederland. Ik was ongeveer 30 jaar. Nu ben ik arbeidsongeschikt. 
  

Zorgsituatie 

Ik ben verplicht om voor mijn vrouw te zorgen, zowel op menselijke als op religieuze gronden. Zij is 
mijn vrouw, ik kan niet zeggen: "Je bent ziek en nu ga ik je verlaten." Ik moet voor haar zorgen totdat 
ik echt niet meer kan. Als mijn kinderen komen, is het rustiger voor mij. Mijn schoonzoon uit Almere 
komt bijvoorbeeld vaak met mijn dochter bij ons om te helpen.  
Zorgen voor een bedlegerige is een moeilijke taak, daar heb ik nu veel ervaring mee. Je moet echt 
geduld hebben. Een bedlegerig persoon heeft van alles nodig en verwacht dat van jou. Je moet die 
mensen niet tegenspreken, want dan kwets je hen. Als mijn vrouw bijvoorbeeld een glas water wil 
hebben, geef ik dat. Vijf minuten later wil ze weer een glas water. Als ik tegen haar zeg, dat zij net 
gedronken heeft, dan kwets ik haar. Ik moet het haar dus nog een keer geven. Hetzelfde kan gebeuren 
als ik haar naar de wc heb gebracht; even later wil zij weer. Dat moet je dan gewoon weer doen. 
De ziekte van mijn vrouw werd ongeveer drie jaar geleden bekend. Maar ik denk dat het probleem 
eerder is begonnen. De dokters zowel hier als in Turkije weten niet wat er aan de hand is. Mijn vrouw 
kan niet lopen, niet gewoon praten, zij ligt meestal in bed in de slaapkamer. Als zij in de woonkamer 
is, ligt zij op de bank. Ik moet haar voortdurend helpen bij het veranderen van houding: naar rechts, 
naar links et cetera. 
Ik doe alles wat nodig is voor mijn vrouw. Alles houdt in: van A tot en met Z. Ik ben dag en nacht bij 
haar. Ik breng haar naar de wc ('s nachts soms wel vier tot vijf keer) en ik maak haar onderlichaam 
schoon. Zij slaapt 's nachts niet en dan moet ik dus ook paraat zijn. Ook breng ik haar naar de douche 
en ik was haar. Ik haal haar uit bed en breng haar weer terug. Ik kleed haar aan en uit. Verder maak ik 
eten klaar en ik probeer haar ook vrolijk te maken door dingen te vertellen en grapjes te maken. 
Zij weet niet meer wat zij doet of zegt. Als ik aan het bidden ben, zegt zij: "Geef mij een glas water." 
Je kunt toch niet stoppen tijdens het bidden! Als ik het niet wil geven, wordt zij boos. Dus wist ik niet 
meer wat ik moest doen. Ik ben naar de imam gegaan om hem te raadplegen. De imam zei dat mijn 
vrouw oud en ziek is en dat de zorg voor haar ook een soort bidden is. Dus ik mag toch stoppen als zij 
tijdens het bidden iets wil hebben.  
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Ik weet niet wie er voor mijn vrouw zal zorgen als ik eerder overlijd dan mijn vrouw. Dat moeten mijn 
kinderen maar beslissen en moet je aan hen vragen. Maar wat zij kunnen doen, weet ik niet: ze hebben 
zelf kinderen en ook nog werk.  
Momenteel helpen zowel zonen als dochters en ook hun vrouwen en mannen. Als ik ziek word, dan 
weet ik niet wat er gaat gebeuren met mijn vrouw en mijzelf.  
Mijn jongste dochter, die bij mij in huis woont, kookt meestal 's avonds en maakt ook het eten voor de 
volgende dag klaar. Als zij geen tijd heeft, doe ik dat. Een van ons helpt mijn vrouw met eten, hoewel 
zij ook wel een beetje zelf kan eten.  
Mijn andere kinderen nemen mijn vrouw meestal voor een weekend in huis en brengen haar dan weer 
terug; soms blijft zij daar één of twee weken. Dat doen zowel de zoons als de dochters. Als mijn 
vrouw daar is, doen zij alles voor haar.  

Mijn dochters en schoondochters komen vaak en dan zorgen ze direct voor van alles. Ze 
kijken zelf wie daar tijd voor heeft. Als ze hier zijn, beginnen ze meteen iets te doen.  
Als de kleinkinderen op bezoek zijn, helpen ze ons, vooral met mijn vrouw uit bed halen. Vorige week 
was mijn kleinzoon hier. Het lukte mij niet om mijn vrouw uit bed te halen, hij heeft mij toen gehol-
pen. 
 
We krijgen ook hulp van de thuiszorg: een Nederlandse vrouw komt één keer in de week een klein 
uurtje. De huisarts heeft ons gezegd, dat hij wel voor ons huishoudelijke zorg wil regelen. Maar mijn 
vrouw wilde niet dat een Nederlandse vrouw huishoudelijk werk voor ons doet. Ook al zou de 
medewerkster van de thuiszorg van Turkse afkomst zijn, dan weet ik niet of mijn vrouw dat zou 
accepteren. Wij kunnen mijn vrouw er niet van overtuigen dat huishoudelijke hulp eigenlijk noodza-
kelijk is. 
Twee keer in de week brachten we mijn vrouw naar de dagopvang. De dagopvang zei echter op een 
gegeven moment dat zij niet meer kon komen, omdat de dagopvang niet voor bedlegerige mensen is. 
Zodoende zijn we daarmee gestopt.  
We hebben ook een formulier gekregen van een verzorgingshuis, maar wij willen niet dat mijn vrouw 
in een verzorgingshuis wordt opgenomen.  
 

Woonsituatie 

Ons huis is aangepast in verband met de situatie van mijn vrouw. Maar toch is het erg moeilijk als ik 
mijn vrouw naar buiten of naar een instelling wil brengen. Mijn vrouw heeft een rolstoel. Vaak zegt 
zij tegen mij, dat ik haar naar buiten moet brengen. Maar hoe moet ik dat doen? We wonen op de 
tweede etage, mijn vrouw is dik en ik ben een oude man. Huisvesting is momenteel voor ons het 
grootste probleem.  
Ik wil verhuizen naar een woning op de begane grond in dezelfde buurt waar wij nu wonen. Ik ben 
naar de gemeentelijke huisvesting geweest; zij wilden mij een huis geven in een heel andere buurt. 
Daar kan ik niet wonen, want dan wonen onze kinderen ver weg en kunnen zij niet zo gemakkelijk 
komen helpen. Ook de buren helpen ons veel. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik vier kamers nodig 
heb, omdat ik nog twee ongehuwde dochters heb die thuis wonen! Maar de gemeentelijke huisvesting 
wilde ons een huis met slechts twee kamers geven. Ze begrijpen onze situatie en onze problemen niet. 
De Nederlandse overheid moet maatregelen nemen in verband met huisvesting voor Turkse ouderen. 
Een huis is belangrijk voor ouderen. Een flat is niet goed voor bedlegerige en afhankelijke oude 
mensen. Jongeren hebben met etages geen problemen, ouderen wel. 
 
In mijn omgeving wonen veel Turken, dat vind ik prettig. Wij komen bij elkaar op bezoek en helpen 
elkaar. Hier in de buurt is ook een moskee. Als ik vrije tijd heb, ga ik daar naartoe, maar ik moet vaak 
bij mijn vrouw zijn: ik kan haar niet alleen thuis achterlaten. Soms vraag ik aan de buren of zij even 
bij mijn vrouw willen blijven totdat ik terugkom. Dag en nacht moet ik thuis zijn, omdat zij van mij 
afhankelijk is. 
 

Toekomstverwachtingen 
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Ik kan niet meer naar Turkije zolang mijn vrouw bedlegerig is. Twee jaar geleden heb ik mijn vrouw 
voor nader onderzoek naar Turkije gebracht. Het was erg lastig om met haar het vliegtuig in en uit te 
gaan, maar het vliegtuigpersoneel heeft goed geholpen; ook op het vliegveld van Turkije kreeg zij veel 
hulp. Maar daarna heb ik veel moeilijkheden gehad bij het verdere vervoer van mijn vrouw: ik moest 
haar soms op mijn rug nemen. Ik heb wel overal een taxi genomen. Nu kan ik dat niet meer doen, 
omdat zij bedlegerig is. De doktoren in Turkije konden niet precies zeggen wat zij heeft. In het 
ziekenhuis daar hebben ze in een periode van twee à drie maanden onderzoek gedaan.  
Als mijn vrouw overlijdt en ik blijf over, dan weet ik niet wat te doen. Ik kan wel hertrouwen, maar 
zullen mijn kinderen dat accepteren?  

Hanife (22), thuiswonende dochter 

Ik ben geboren en opgegroeid in Nederland. Ik woon bij mijn ouders en ben student.  
Mijn moeder is bedlegerig. Haar gezondheid is geleidelijk achteruitgegaan. Het begon ermee dat ze 
moeilijk kon lopen. Daarna kreeg ze moeite met praten. Op dit moment kan ze niet lopen en heeft ze 
problemen met eten. Zij heeft Alzheimer en Parkinson. Mijn moeder weet niet dat zij deze ziekte 
heeft. Ze heeft volgens de arts nog drie jaar te leven. Haar ziekte wordt steeds erger: mijn moeder 
weet dit allemaal niet, ze weet niet dat ze binnenkort doodgaat. Bij ons is dat een soort gewoonte: als 
iemand zal overlijden vanwege een ernstige ziekte, dan vinden wij het beter om dit niet aan deze 
persoon te vertellen.  
Haar ziekte komt niet vaak voor, ook niet in de rest van de wereld. Wij als dochters accepteerden het 
eerst niet; wij wilden niet geloven dat zoiets bestaat. De ziekte kan niet genezen. Ze weten wel wat het 
is, maar ze weten de oorzaak niet. In de loop van de tijd merkten wij dat mijn moeder achteruitging en 
dat ze veel pijn heeft; dan geloof je er wel in. Wij hebben nu het gevoel dat wij alles moeten doen 
voor onze moeder om later geen spijt te krijgen. Wij zijn voorzichtig, want zij kan ieder moment 
doodgaan, bijvoorbeeld door vallen, verslikken of door een hersenbloeding. Ik heb er een paar maal 
op een indirecte manier met mijn vader over gesproken, maar wij praten niet heel direct over de dood. 
Mijn vader hoopt en denkt dat zijn vrouw nog beter wordt; hij accepteert niet dat ze doodgaat. Ik zou 
eigenlijk graag zien, dat mijn vader aan het idee went.  
Ik heb een moeilijke tijd achter de rug, maar nu heb ik het geaccepteerd. Als mijn moeder bijvoor-
beeld een auto-ongeluk had gehad, zou het waarschijnlijk makkelijker zijn om het te accepteren: dan 
is het ineens afgelopen. Nu is het zo'n langdurige ziekte met veel hoesten, waardoor ze ontzettend moe 
wordt. Dat verdient mijn moeder niet. Aan de buitenkant zie je niet zoveel, maar je merkt wel dat de 
ziekte vanbinnen zit en dat ze sterk achteruitgaat. De gezondheidszorg is zó ontwikkeld en toch staat 
men machteloos; dat maakt mij boos! Ik heb veel geleerd van de ziekte van mijn moeder, namelijk dat 
leven belangrijk is. Hoe meer ik voor mijn moeder doe, hoe beter ik mij voel.  
 
Mijn vader, mijn studerende zus en ik zorgen voor mijn moeder. Mijn moeder is helemaal afhankelijk 
van ons. Mijn vader is dag en nacht bij mijn moeder. Ik kook meestal voor mijn ouders en doe allerlei 
huishoudelijke taken. Drie keer in de week wassen wij mijn moeder, één keer in de week was ik mijn 
moeder samen met een medewerker van de thuiszorg en twee keer in de week samen met mijn vader 
of andere zus. Ik woon samen met mijn ouders, daarom doe ik meer dan andere broers, zussen en 
schoondochters. Zij wonen allemaal zelfstandig en hebben een eigen gezin. Ik wil tot de dood van 
mijn moeder voor haar zorgen. Ik wil namelijk later, als mijn moeder dood is, geen spijt krijgen omdat 
ik niet goed voor haar heb gezorgd. Mijn moeder heeft veel voor ons gedaan; zij was altijd bezig met 
het huishouden en eten koken voor ons allemaal. Het is nu wel zwaar, naast de zorg voor mijn moeder 
ben ik ook bezig met mijn studie.  
 

Zorgverdeling 

Ik wil wel voor mijn ouders zorgen, maar alleen kan ik het niet. Het regelen van de zorg samen met 
mijn broers en zussen gaat goed. We hebben via de huisarts hulp gevraagd van de thuiszorg. We 
hebben nadrukkelijk gezegd dat wij geen man als verzorger wilden, omdat het om lichamelijke zorg 
voor mijn moeder gaat. Als wij meer hulp willen, krijgen wij dat wel, maar mijn vader wil het niet. Nu 
zorgt mijn vader voor veel dingen, maar als hij dat ook niet meer kan, moeten wij wel meer hulp aan 
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de thuiszorg vragen. Het is niet belangrijk, ook niet voor mijn vader, of de vrouw Nederlandse of 
Turkse is, moslim of niet. 
Ik wil niet dat mijn moeder naar een verzorgingshuis moet. We zorgen nu samen voor onze moeder. 
We hebben hierover geen onderlinge afspraken gemaakt, maar iedereen kent zijn verantwoordelijkhe-
den. Iedereen belt mijn ouders op, vraagt hoe het gaat en of mijn ouders willen komen et cetera. Zo 
gaat het goed! Niemand wil later een schuldgevoel hebben: 'Oh, ik had dat en dat voor mijn moeder 
moeten doen, waarom heb ik dat niet gedaan?'  
Als mijn vader plotseling langdurig ziek wordt, dan weet ik niet hoe ik voor mijn ouders moet zorgen. 
Dan moeten mijn broers de verantwoordelijkheid nemen om voor mijn ouders te zorgen.  

Birol (32), uitwonende zoon 

Ik ben in 1979 naar Nederland gekomen met mijn moeder in het kader van de gezinshereniging; ik 
was toen 12 jaar oud.  
Ik heb de basisschool in Turkije niet afgemaakt. In Nederland heb ik nog twee jaar basisonderwijs 
gevolgd. Daarna ben ik naar een technische school gegaan, gevolgd door mavo en lyceum. Vervol-
gens ben ik gaan werken, in de avonduren heb ik vervolgopleidingen gedaan. Ik geef nu twee jaar les 
op een school. Sinds kort ben ik daar ook opleidingscoördinator.  
 
Ik ben twaalf jaar getrouwd; ik heb een dochter, die vier jaar oud is en ik woon zelfstandig met mijn 
vrouw en kind in een eigen huis. De eerste drie maanden van mijn huwelijk heb ik bij mijn ouders 
gewoond. Het huis was te klein, daarom ben ik in l990 verhuisd naar een eigen huis. Mijn vrouw is 
een ver familielid van mijn vaders kant. Ik woon dichtbij mijn ouders, ongeveer anderhalve kilometer 
hier vandaan.  
 

Zorgverdeling 

Als ik vrij ben, haal ik mijn moeder naar mijn huis. Mijn zus in Rotterdam heeft mijn moeder de 
vorige week in huis gehaald; mijn zus regelt dat zelf. Daarna brengt zij mijn moeder weer thuis. Mijn 
moeder blijft vervolgens drie of vier dagen in haar eigen huis, waarna ik mijn moeder voor een of 
twee dagen in huis neem, ook om de druk voor mijn vader en thuiswonende zus te verminderen. We 
hebben er eigenlijk nooit over gesproken wie wat wanneer moet doen. Iedereen is van de situatie op 
de hoogte, merkt wat door de anderen wordt gedaan en doet dan wat op dat ogenblik nodig is. We 
bellen elkaar wel op. Een gecoördineerde taakverdeling past niet in onze familie en werkt ook niet; het 
hoort niet in onze cultuur. Als de taken worden verdeeld, voelen we ons verplicht.  
Wat ik zelf probeer, is 'positieve concurrentie'. Ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn broers en zusters dat ik 
iets leuks voor mijn moeder heb gedaan. Als ik van de anderen hoor wat zij voor mijn moeder doen, 
merk ik ook dat dit mij beïnvloedt. Zo begint de onderlinge 'concurrentie' tussen broers en zusters. 
Iedereen geeft die zorg vrijwillig en als die zorg positief is, zullen mijn ouders nog lang goed worden 
verzorgd! Zo heeft mijn broer gisteren mijn moeder naar zijn huis gehaald. Toen heb ik aangekondigd 
dat ik over twee dagen mijn moeder ook zal meenemen. Zoiets stimuleert mij, heeft een positieve 
invloed op mij. Mijn moeder voelt dat ook. Af en toe wil mijn oudste broer iets niet doen. Dan maken 
wij daarvan geen probleem, wij gaan gewoon door met zorgen voor mijn moeder, hij ziet dat, gaat 
erover nadenken en verbetert dan zijn gedrag.  
Als ik mijn moeder een paar dagen niet zie, heb ik schuldgevoelens. Zij is mijn moeder en heeft voor 
mij gezorgd; ik heb een liefdesrelatie met haar. Ik moet tijd maken voor haar.  
Wij hebben de 'hiërarchie' doorbroken: bij ons is het niet zo, dat de oudste zoon alle verantwoordelijk-
heid heeft en de andere kinderen naar hem moeten luisteren. Er is onderling, ten opzichte van ouders, 
broers en zusters wel een losse relatie, maar toch zijn wij respectvol naar elkaar. Als mijn moeder naar 
de dokter of het ziekenhuis moet, kijken wij onderling wie tijd en gelegenheid heeft.  
Mijn jongste zuster van 22 en mijn zus van 26 regelen meestal alles. Wat zij precies doen, vertellen ze 
echter niet aan mij of de anderen. Dat is lastig, want ik wil wel graag worden geïnformeerd over 
problemen met instanties en dergelijke. Maar ik kan niets aan hen vragen, want dan zouden zij zich te 
veel gecontroleerd voelen. 
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Bakım betekent voor mij: zorg geven aan iemand die afhankelijk is van zorg, waarbij gedurende 24 
uur per dag één of twee personen aanwezig zijn. Dat houdt in, dat de afhankelijke persoon alles krijgt 
wat hij/zij nodig heeft of wil hebben. Dat zeg ik vanuit de ervaring met mijn moeder. Ik zie dat mijn 
vader en mijn jongste zus het meeste voor mijn moeder doen. De andere kinderen proberen naast hun 
werk en in het kader van hun mogelijkheden zo veel mogelijk te helpen. We doen wat we kunnen en 
we maken daarbij geen onderscheid tussen broers en zusters. Het is een crisissituatie bij ons. In ons 
gezin is het niet zo, dat zoons en dochters aparte taken hebben en dat de zoons de hele verantwoorde-
lijkheid hebben. 
 
Je zou kunnen stellen: mijn moeder heeft zeven kinderen, dus elke dag van de week kan er wel een 
kind bij haar aanwezig zijn. Maar helaas kan dat soms niet door werk en eigen gezin. Zelf probeer ik 
elke dag ná mijn werk naar mijn moeder te gaan en haar één of twee dagen in de week bij mij thuis te 
halen. Dan zorgen mijn vrouw en ik voor haar. Maar mijn huis is niet ingericht op de situatie van mijn 
moeder. Als zij beneden is, kunnen wij haar wel makkelijk naar buiten en de tuin in brengen, maar als 
zij boven wil slapen, is dat lastig. Ik ben nu bezig om daar een wc te laten aanleggen. Ik breng zelf 
mijn moeder naar de wc.  
De situatie van mijn moeder heb ik emotioneel nog niet geaccepteerd. Daarom kan ik sommige dingen 
voor mijn moeder niet doen, zoals haar wassen, dat laat ik over aan mijn vrouw. Voor mijn vrouw is 
het in zekere zin makkelijker om deze situatie te accepteren, omdat zij mijn moeders achtergrond niet 
kent.  
Ik kan makkelijk mijn moeder naar boven of beneden tillen en haar naar buiten brengen, maar om haar 
naar de wc en de douche te brengen, vind ik emotioneel veel moeilijker. 
Als mijn vrouw en ik weg moeten als mijn moeder bij ons thuis is, bel ik mijn vader om te vragen of 
hij een paar uur kan oppassen. Als mijn vrouw en ik vrije tijd hebben, gaan wij naar mijn ouders en 
helpen daar in de huishouding. Als mijn moeder overdag niet buiten is geweest, breng ik haar naar 
buiten.  
 
Ik kan niet samenwonen met mijn ouders; ik wil mijn eigen privacy hebben en ook mijn ouders 
hebben privacy nodig. Samenwonen in één huis is voor beide kanten moeilijk, omdat mijn vader en ik 
heel verschillend zijn; dat veroorzaakt irritaties.  
De ideale bakım voor mijn ouders zou zijn dat ik naast hen woon. Ik zou dan steeds geroepen kunnen 
worden als mijn ouders iets nodig hebben. Als ze zouden vragen welk cadeau ik met Kerstmis zou 
willen hebben, dan zou ik zeggen: een huis naast mijn ouders. Eigenlijk zou er constant iemand bij 
hen aanwezig moeten zijn, een Nederlander of een Turk, dat maakt in principe niet uit.  
Als mijn ouders zouden willen, zou de thuiszorg meer tijd aan hen besteden, maar mijn ouders willen 
niet afhankelijk zijn van derden. Ze hebben het idee, dat het ons probleem is. Het andere probleem van 
de thuiszorg of van andere instanties is, dat zij niet goed op de hoogte zijn van de cultuur van Turkse 
families. Ze kunnen wel goed en lekker koken, maar als het niet bij mijn ouders past, houdt het op. 
Als de hulpverlener van de thuiszorg een Turkse achtergrond zou hebben, zou dat iets makkelijker 
zijn. Een Turkse vrouw zal makkelijker de thuissituatie begrijpen (taal, lichamelijke verzorging, eten 
klaarmaken) dan een Nederlandse vrouw. Maar ook van iemand met een Turkse achtergrond zouden 
mijn ouders moeilijk accepteren om totaal verzorgd te worden, omdat ze liever alles zelf regelen. Als 
wij het met mijn ouders hebben over meer hulp van de thuiszorg, dan zeggen zij: "Dat hoeft niet, wij 
redden het zelf wel." Wij kunnen daar niet al te lang over praten, want dan voelen zij zich onder druk 
gezet. Zij zouden ook kunnen zeggen: "Als je meer hulp voor ons zoekt, kun je ons ook in jullie huis 
opnemen." 
 

Toekomstverwachtingen 

Als mijn vader ook fysieke problemen krijgt, dan wordt het moeilijk voor ons. Ik weet niet wat wij 
zouden moeten doen. Ik heb een fulltime baan en een kind. Ik kan geen ontslag nemen, mijn vrouw 
ook niet. Als mijn vader ook afhankelijk van ons wordt, moeten wij de situatie structureel aanpakken. 
Wij kunnen onze ouders niet naar een verpleeghuis of een verzorgingshuis sturen. Het past nog niet 



124 
 

bij ons, het past niet in onze cultuur. De Turkse gemeenschap accepteert dat niet. Als het echt niet 
meer gaat, zal ik proberen van mijn fulltime baan een parttime baan te maken. 

Kibariye (25), vrouw van Birol, schoondochter 

Tot mijn huwelijk op zestienjarige leeftijd woonde ik in een dorp in Turkije. In l990 ben ik naar 
Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging; Birol woonde al in Nederland. 
In Turkije zat ik op de mavo, dat heb ik niet afgemaakt. In Nederland heb ik een taalcursus gevolgd en 
daarna een cursus ziekenverzorgster. Ik begon met lbo, daarna mbo-verzorging. Mijn beroep is 
ziekenverzorgster. Ik werk voor Turkse ouderen. 
Mijn man is een ver familielid: de vader van mijn vader is een halfbroer van de vader van mijn man. 
De vader van deze halfbroers is dezelfde persoon, hun moeder zijn verschillende personen. Daarom 
hebben wij dezelfde achternaam. 
Toen ik in Nederland kwam, woonde ik een half jaar bij mijn schoonouders in huis. Ze verwachtten 
van mij dat ik als gelin alles voor hen deed, maar ik was jong en kon nog niet veel. Mijn schoonmoe-
der probeerde mij alles te leren wat het huishouden betreft. Ik ben de jongste gelin in de familie. Mijn 
schoonmoeder is nogal dominant en zegt wat ik doen moet. Mijn man en ik zijn na een half jaar 
verhuisd en wonen nu samen met onze dochter in dezelfde buurt als mijn schoonouders.  
 

Zorgverdeling 

De kinderen van mijn schoonouders hebben nooit met elkaar bepaalde afspraken gemaakt over de 
zorg voor hun ouders. Mijn man en ik praten wel met de thuiswonende dochters, maar niet met de 
anderen.  
Als ik bij mijn schoonmoeder ben, help ik met koken, schoonmaken, afwassen en, als er visite komt, 
met bedienen. Soms bied ik aan om bijvoorbeeld formulieren in te vullen of met iets anders te helpen, 
maar dan zeggen mijn schoonzussen dat het niet hoeft. De jongste doet het meest: koken, schoonma-
ken, wassen. Zij voelt zich verantwoordelijk, maar heeft volgens mij ook het idee dat zij het slachtof-
fer is in deze situatie. Zij reageert nogal emotioneel als wij vragen of er wat te doen is. Als ik bijvoor-
beeld wil afwassen, zegt zij: "Dat doe ik wel" of "Dat heb ik al gedaan." Ik heb laatst ook gezegd, dat 
ze meer hulp van de thuiszorg zou kunnen vragen, maar dan zegt zij: "Ja, dat weet ik wel, je zeurt 
alleen maar." De andere (half) thuiswonende dochter studeert en zorgt vooral voor alle afspraken met 
artsen en de financiële administratie. 
Mijn schoonvader had vroeger problemen met zijn oudste zoon (41) die nu geen baan heeft, maar de 
laatste tijd hebben zij een goede relatie. In het begin van de ziekte van zijn moeder heeft hij niet 
zoveel gedaan; nu gaat het allemaal wat beter. 
De tweede zoon is 37 jaar. Zijn vrouw en mijn schoonmoeder hadden geen goede relatie. Als zij 
thuiskwam, deed zij niets voor haar schoonfamilie. Nu is zij ook veranderd en helpt in het huishouden. 
Deze twee zoons wonen dichter bij hun moeder dan mijn man en ik. 
Twee dochters wonen allebei in een andere stad. De oudste (43) heeft niet zo'n goede gezondheid, 
bovendien heeft zij een gehandicapt kind waarvoor ze al twintig jaar zorgt. Eén keer in de twee of drie 
maanden neemt zij haar moeder een week mee naar haar huis. De andere uitwonende dochter (30) 
neemt haar moeder ongeveer één keer in de drie weken mee naar haar huis. Zij komt elke week langs: 
doordeweeks of in het weekend.  
 
Sinds mijn schoonmoeder ziek is, is ons contact nog intensiever geworden. Mijn man heeft ooit tegen 
mijn schoonouders gezegd, zonder dit met mij te overleggen: "Als het nodig is, kan mijn vrouw wel 
stoppen met werken en voor jullie zorgen." Ik zal nooit met mijn opleiding stoppen. Mijn schoonvader 
zei: "Nee, jullie hebben net een huis gekocht, jullie hebben ook een gezin; zij moet niet stoppen met 
haar opleiding en haar werk." Maar ik heb het vermoeden dat, als mijn schoonvader niet goed meer 
voor zijn vrouw kan zorgen, hij wel graag zou willen dat ik minder ging werken en meer voor hen zou 
zorgen.  
Ik zou dat niet willen. Als ik niet zou werken, zouden zij meer van mij verwachten, liefst dat ik elke 
dag zou komen. Ik ben blij dat ik werk heb en niet elke dag daarnaartoe hoef. 
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Ik doe al best veel. Als mijn schoonzus van 26 geen tijd heeft om met haar moeder mee te gaan, doe ik 
het. In het begin moesten wij dikwijls met haar naar de huisarts of de specialist, maar nu wordt dat 
minder, omdat er voor haar geen therapie meer mogelijk is. Mijn man en ik doen meer dan normaal 
voor haar, haar thuiswonende kinderen uitgezonderd. Ik doe ook meer dan de andere gelins.  
Mijn schoonmoeder heeft voor mijn kind gezorgd toen ik met mijn opleiding bezig was.  
Ik heb het idee dat mijn man en ik ons meer verantwoordelijk voelen dan de andere zoons.  
Wij proberen mijn schoonvader zo veel mogelijk te ontlasten. Als ik vrij ben, neem ik mijn schoon-
moeder mee naar huis en de volgende ochtend breng ik haar terug. Maar dat is wel moeilijk voor mij. 
Zij wil altijd graag naar buiten in een rolstoel, het maakt niet uit of het mooi weer is of regent. Maar 
als zij buiten is, wil zij meteen weer naar binnen!  
Dit alles betekent wel dat ik zelf eigenlijk geen vrije tijd heb. Zoiets kan ik wel denken, maar niet 
hardop zeggen. Als ik dat zou doen, weet ik niet hoe mijn man en mijn schoonouders hierop zouden 
reageren.  
Mijn schoonmoeder is bijna elke woensdag bij mij. Ik breng haar naar de wc, ik kook voor haar en 
help haar met eten. Ik breng haar naar bed, dan moet ik haar aan- en uitkleden. Als zij bij ons slaapt, 
slaap ik bij haar in de woonkamer (op een matras). Mijn schoonmoeder slaapt niet de hele nacht door, 
tegen de ochtend valt zij pas in slaap. 's Nachts moet ik haar wel vier of vijf keer naar de wc brengen. 
Ook wil zij 's nachts praten. Soms zegt zij om drie uur: "Breng mij maar naar huis." Vroeger sliep 
alleen ik bij haar, nu wissel ik dat af met mijn man. Nu wil zij ook boven in mijn bed slapen en dus 
brengen wij haar daar naartoe. Ik wil wel helpen en zorgen, maar als zij nu ook al van mijn slaapka-
mer gebruik wil maken, is het niet leuk meer. Ik kan haar hier in mijn huis niet wassen, omdat de 
badcel boven is en niet aangepast aan haar situatie. Als zij hier valt, is het heel gevaarlijk. Ze moet dus 
in haar eigen huis gewassen worden. 
Zorgen voor ouderen is moeilijker dan zorg voor een kind. Ik heb een kind van vier jaar, dus ik kan 
het goed vergelijken. Als ik twee dagen voor haar heb gezorgd, heb ik een week nodig om bij te 
komen. Mijn man gaat bijna elke dag na zijn werk naar zijn moeder. Als mijn dochtertje niet slaapt, 
neem ik haar mee naar mijn schoonmoeder, over het algemeen ga ik om de dag naar haar toe. Ik heb 
een drukke agenda en verder mijn opleiding en mijn gezin. Soms wil ik aan sport doen, maar kan dat 
niet doorgaan, omdat mijn schoonmoeder door mijn man is opgehaald. Dan moet ik haar helpen. En 
als zij niet bij mij thuis is, zegt mijn man dat ik maar naar zijn moeder moet gaan of haar hierheen 
halen. Dus ik kan niet doen wat ik eigenlijk wil.  
Haar verstand gaat achteruit, het is nu te vergelijken met het verstand van een driejarig kind. Zij kan 
niet lopen, eigenlijk kan zij niets. Het gedrag van haar kinderen is ook veranderd: ze behandelen haar 
nu als een kind. Dat vind ik zielig. Je moet respect hebben voor ouders en schoonouders. We hebben 
haar ook naar de psychiater gebracht, maar hij vindt het een normale ontwikkeling: het hoort erbij, 
zegt hij. Wij weten niet hoe wij op haar moeten reageren. Als wij haar hete thee geven in een glas, 
zeggen wij haar wel dat het heet is, maar zij pakt het toch. Zij is volwassen, maar reageert niet als een 
volwassene.  
Ik wil eigenlijk dat we meer gebruikmaken van thuiszorg, maar mijn schoonouders willen dat niet. Als 
gelin kan ik het onderwerp niet bespreken. Zij zullen mij misschien verkeerd begrijpen en denken dat 
ik aan hen geen zorg wil geven.  

Mijn schoonmoeder heeft zorg nodig voor alle basisbehoeften. Volgens mij zou het 
't allerbeste zijn als zij zou worden opgenomen en zodoende 24 uur zorg van personeel krijgt. 
Dan kunnen haar man en kinderen dikwijls langskomen en kan zij alles krijgen wat zij wil. 
Dat zou ons allemaal helpen. Als zij is opgenomen, kunnen wij met haar naar buiten gaan en 
met elkaar in het restaurant eten. Kortom, dan hebben we tijd om gezellig met haar om te 
gaan en leuke dingen te doen. Nu komen we alleen toe aan de basisbehoeften en verplichte 
dingen. Als zij is opgenomen, zien wij haar niet als last, maar als onze schoonmoeder. Zo zie 
ik dat, maar ja, wie ben ik?  
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's Nachts slaapt mijn schoonmoeder niet veel, maar eist wel aandacht, zodat mijn schoonva-
der ook niet veel slaapt. Dat maak ik zelf ook mee als zij een paar dagen bij ons is. Als je 
overdag hard werkt en 's nachts niet veel slaapt, houd je het niet vol.  
Maar ja, ze willen van alles, maar eigenlijk ook niets, tenminste: geen goede oplossing in de 
zin van professionele hulp of opname. Het is ook moeilijk om voor zo'n dominante vrouw als 
mijn schoonmoeder te zorgen. Zij heeft eigen ideeën, haar wil is wet. 
Mijn schoonmoeder kan nog een paar jaar leven. Als zij overlijdt, blijft mijn schoonvader 
achter. Ik weet niet wat hij gaat doen. Ik weet niet of hij gaat hertrouwen. Als dat gebeurt, 
vind ik het best. We zullen het wel zien.  

6.4 Conclusie 
De geselecteerde casussen geven een integraal beeld van drie families. Het gaat daarbij 
steeds om de cultureel-normatieve ideaalbeelden over zorg, zorgverwachtingen en zorgprak-
tijken van Turkse oudere ouders (G1) en hun (klein)kinderen (G2 en G3). Verder wordt 
ingegaan op de migratiegeschedenis, de ontwikkelingen en taakverdeling binnen de familie 
en sociale netwerken rondom zorg in de verschillende fasen van zorgafhankelijkheid van de 
oudere ouders (G1). 

In de hoofdstukken 7, 8 en 9 worden repectievelijk verwachtingen over zorg binnen Turkse 
families vóór de zorgafhankelijkheidsfase, zorg voor Turkse oudere ouders bij zorgafhanke-
lijkheid, en zorg voor Turkse ouderen in de bedlegerigheidsfase voor de hele onderzoekspo-
pulatie uitgewerkt. 
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7 VERWACHTINGEN OVER ZORG BINNEN TURKSE 
FAMILIES 
VÓÓR ZORGAFHANKELIJKHEIDSFASE 

 

7.1 Inleiding 
 
De geïnterviewde ouderen (G1) en hun Turkse leeftijdgenoten-migranten hebben ten tijde 
van het onderzoek al een periode van wonen, werken en kinderen opvoeden in Nederland 
achter de rug die zo'n dertig à veertig jaar beslaat. Zoals aangegeven in hoofdstuk 5 hebben 
de meeste migranten getracht hun verwantschaps- en sociale systemen in Nederland in stand 
te houden of weer op te bouwen. Voor een deel zijn zij daarin geslaagd. De vraag is nu of 
ook hun cultureel-normatieve opvattingen over zorg voor ouderen (hoofdstuk 5.9, pag. 97) in 
stand zijn gebleven. En zijn de ouderen (G1) in staat geweest deze ideaalbeelden over te 
brengen op hun kinderen (G2)?  
 
Startpunt bij de beantwoording van deze vragen vormen de zorgverwachtingen van de 
geïnterviewde ouderen (G1), kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) vóórdat de ouderen 
daadwerkelijk zorgafhankelijk zijn (geworden). Met andere woorden: vóórdat ervaringen 
met praktische zorg (of het ontbreken ervan) hun verwachtingen kunnen beïnvloeden c.q. 
hebben beïnvloed.  
Van de 30 families die deel uitmaken van dit onderzoek, bevinden slechts 5 families zich in 
de fase vóór zorgafhankelijkheid. Bij 25 van de 30 families (de categorieën zorgafhankelijk 
en bedlegerig) heb ik de ouderen (G1), kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) daarom retro-
spectief ondervraagd, ofwel: hen gevraagd in gedachten terug te gaan naar de periode vóór 
zorgafhankelijkheid en te reconstrueren hoe hun zorgverwachtingen er in deze voorafgaande 
levensfase hebben uitgezien. 
 
Voordat ik de onderzoeksresultaten over deze aanvankelijke zorgverwachtingen binnen de 
geïnterviewde families weergeef, bespreek ik de wijze waarop de oudere migranten (G1) zijn 
omgegaan met de zorgafhankelijke levensfase van hun eigen ouders (G0). Welke concrete 
zorg hebben zij (G1) hun ouders (G0) geboden? Zijn zij bereid en/of in staat geweest aan de 
zorgverwachtingen van hun eigen ouders (G0) tegemoet te komen? Zorgverwachtingen die, 
naar het zich laat aanzien, min of meer zullen zijn overeengekomen met het in hoofdstuk 5 
geschetste beeld. En hoe kijken de ouderen (G1) nu, tijdens het interview, terug op de laatste 
levensfase van hun eigen ouders (G0) en hun rol daarin? In hoeverre heeft de zorg die zij al 
dan niet hebben verstrekt, invloed gehad op hun normatieve opvattingen over ouderenzorg 
en de verwachtingen die zij nu van hun kinderen (G2) hebben? 
 
Leidraad bij de bespreking van de onderzoeksresultaten in dit hoofdstuk is steeds de vraag in 
hoeverre de zorgverwachtingen van de respondenten overeenkomen dan wel afwijken van de 
in hoofdstuk 5 geschetste cultureel-normatieve ideaalbeelden over zorg.  
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7.2 Zorg ouderen (G1) voor eigen ouders (G0) 
 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 (pag. 48 e.v.) is de tijdelijke migratie van de 'gastarbeiders' 
uit de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op een gegeven moment veranderd in een (semi-) 
permanente vestiging in Nederland. De echtgenotes en kinderen van deze migranten voegden 
zich later bij hun mannen/vaders. 
Bij vertrek naar Nederland was de eerste generatie (G1) migranten nog jong. De gemiddelde 
leeftijd ten tijde van migratie van de geïnterviewde mannen (G1) was 33,7 jaar. Hun ouders 
(G0) hadden op dat moment geen speciale zorg nodig. Bovendien gingen de migranten én 
hun ouders ervan uit, dat de mannen (G1) na verloop van tijd zouden terugkeren naar 
Turkije. Zij zouden dus in staat zijn aan hun zorgplicht als zoon te voldoen. Deze verwach-
ting werd nog versterkt doordat de echtgenotes (G1) van de migranten meestal bij hun 
schoonouders (G0) achterbleven en hun taken als schoondochter binnen de familie bleven 
uitvoeren. Daarmee lieten de jonge echtparen (G1) zien dat zij bereid waren hun rol binnen 
het verwantschapssysteem te blijven vervullen.  
 
Uit mijn onderzoek blijkt dat alle geïnterviewde ouderen (G1) zich verplicht voelden om 
voor hun zorgafhankelijke ouders (G0) te zorgen. Maar de fysieke afstand die ontstond 
tussen de mannen (G1) en hun later – in het kader van de gezinshereniging – eveneens naar 
Nederland verhuisde vrouwen (G1) enerzijds en hun steeds ouder wordende ouders (G0) 
anderzijds, heeft de vanzelfsprekendheid waarmee het ideaaltypische verwantschapssysteem 
tot dan toe functioneerde, op losse schroeven gezet.  
 
Welke oplossingen realiseerden de ouderen (G1) voor hun eigen ouders (G0)? 
Sommige mannen lieten hun vrouw achter in Turkije en haalden deze pas na het overlijden 
van de beide ouders (G0) naar Nederland.  
Een paar mannen haalden hun ouders (G0) naar Nederland. Deze laatste oplossing gaf vaak 
allerlei spanningen binnen de familie. Ook ontstonden er financiële problemen door de hoge 
medische kosten, reiskosten en kosten voor levensonderhoud.  
De meeste ouders (G0) werden in Turkije verzorgd door de broers, zussen en/of andere 
verwanten van de geïnterviewde ouderen.  
Enkele mannen hebben iemand ingehuurd in Turkije om voor de ouder(s) (G0) te zorgen.  
Slechts één ouder (G0) in Turkije heeft geheel voor zichzelf moeten zorgen. Door de span-
ningen tussen de oudste zoon (G1) in Nederland en zijn drie andere zoons in Turkije heeft 
deze oudere man (G0) geen bakım gekregen.  
Alle ouderen (G1) hebben financiële hulp gegeven aan de in Turkije wonende ouder(s) (G0). 
 
De hierboven beschreven oplossingen zijn niet zonder problemen tot stand gekomen en veel 
ouderen (G1) hebben nog steeds schuldgevoelens over het feit, dat ze niet voor hun ouders 
(G0) hebben kunnen zorgen zoals van hen werd verwacht. De eigen (naderende) zorgafhan-
kelijkheid maakt dat de oudere migranten (G1) een eventueel tekortschieten ten opzichte van 
de eigen ouders (G0) in het heden des te sterker beleven. Vrijwel alle ouderen (G1) raken 
geëmotioneerd wanneer dit onderwerp ter sprake komt.  
Enkele ouderen (G1) benadrukken juist, dat zij erg blij zijn dat zij ondanks de migratiesitua-
tie hebben kunnen voldoen aan de traditionele zorgverwachtingen van hun ouders (G0).  
Sommige ouderen (G1) leggen expliciet een relatie tussen de mate waarin zij zelf voor hun 
ouders (G0) hebben gezorgd en de mate waarin zij nu zorg denken te kunnen verwachten van 
hun kinderen (G2). 
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7.3 Zorgverwachting ouderen (G1) van kinderen (G2) 
en kleinkinderen (G3) 

 
Hoe zien de zorgverwachtingen van Turkse ouderen van de eerste generatie migranten (G1) 
eruit op het moment dat zij nog zelfstandig en zonder moeite algemene dagelijkse levensver-
richtingen (ADL)18 en huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL)19 uitvoeren?  
Verwachten zij zorg en hulp te zullen krijgen van hun partner, kinderen, kleinkinderen, 
buren en/of kennissen? Sluiten deze verwachtingen aan bij het cultureel-normatieve ideaal-
beeld over zorg, ofwel: bij de rolverdeling binnen het verwantschapssysteem zoals beschre-
ven in hoofdstuk 5? Welke rol speelt het bestaan van professionele zorginstellingen voor 
ouderen in de zorgverwachtingen van deze eerste generatie Turkse migranten in Nederland?  
 
De zorgverwachtingen van de ouderen (G1) heb ik gerangschikt overeenkomstig de mate 
waarin ze overeenkomen met het cultureel-normatieve ideaalbeeld over zorg, waarmee deze 
ouderen in Turkije zijn opgegroeid. 

7.3.1 Verwachtingen overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaalbeeld 
Zoals geschetst in hoofdstuk 5.9 (pag. 97) verwachten ouders dat één van de zonen (meestal 
de oudste) met zijn vrouw later de zorg voor zijn ouders op zich neemt (bakım geeft). Om te 
demonstreren dat zij aan deze verwachtingen tegemoet willen komen, blijven deze zoon en 
schoondochter (gelin) na hun huwelijk bij hun (schoon)ouders wonen. Dede en ebe verwach-
ten vanaf dat moment dat de gelin grotendeels alle huishoudelijke taken op zich neemt.  
Ebe is eindverantwoordelijk voor alle 'vrouwelijke' taken (hoofdstuk 5.4, pag. 81), maar 
hoeft vaak vér voor haar eigen zorgafhankelijkheid weinig praktisch werk meer te verrichten. 
Als de zoon(s) en gelin(s) niet in hetzelfde huis als dede en ebe wonen, maar bijvoorbeeld op 
het gezamenlijke erf, dan zal ebe de huishoudelijke zorg en voedselzorg voor haar man (en 
zichzelf) vaak wel zelf uitvoeren.  
Zoals het schema op pagina 99 laat zien, hebben de oudere man en vrouw beiden een (sekse-
specifiek) aandeel in de concrete uitvoering van bakım: zorg voor een afhankelijke oudere.  

Bakım door eigen partner (G1)  

Uitgezonderd één man en één vrouw verwachten alle niet-alleenstaande ouderen (G1) in de 
toekomst 'zorg' van hun partner.  
 
Tabel 7.1 Zorgverwachtingen ten aanzien van partner 

 Verwachting van bakım door partner 

 Ja Nee Geen partner
20

 Totaal 

Man (G1)  23 1 2 26 

Vrouw G1)  23 1 4 28 

Totaal 46 2 6 54 

 
De normatieve opvattingen over het huwelijk luiden: man en vrouw als huwelijkspartners 
vormen een eenheid en delen het leven met elkaar zowel in goede als slechte tijden.  

                                                      
18 Eten/drinken, zitten/opstaan, aan- en uitkleden, de woning verlaten/binnengaan, zichzelf wassen. 
19 Het huis schoonhouden, de warme maaltijd klaarmaken en boodschappen doen. 
20 2 vrouwen en 2 mannen zijn weduwe/weduwnaar, en 2 vrouwen zijn gescheiden. 



130 
 

De ouderen (G1) verwachten van hun partner in de eerste plaats betrokkenheid en verant-

woordelijkheidsgevoel. Daarnaast spelen de partners een grote rol bij de lichamelijke zorg.  
Ze verwachten ook dat hun partner (G1) bakım zal geven als hun zonen en schoondochters 
(G2) – als eersten verantwoordelijk voor (de praktische uitvoering van) de zorg – niet willen 
of kunnen zorgen. De traditionele rolverdeling tussen man en vrouw bepaalt grotendeels de 
concrete invulling van deze bakım. 

De 2 ouderen (één man en één vrouw) (G1) die denken dat hun partner niet voor hen zal 
zorgen, baseren deze verwachting op eerdere ervaringen met hun partner.  

Als ik ziek word, dan verwacht ik niets van mijn vrouw. Mijn vrouw gaat zich dan 
ergeren aan mijn situatie en neemt afstand van mij. Als ik bedlegerig zou worden en 
niet zelfstandig naar het toilet kan gaan en mijn behoefte zou doen, of als ik mors 
tijdens het eten, dan gaat mijn vrouw zich hieraan irriteren. (DURMUŞ) 

Verwachtingen mannen (G1) van hun vrouw (G1)  

Mannen (G1) zeggen vaak dat zij niet kunnen leven zonder vrouw. Ze bedoelen hiermee dat 
ze niet weten hoe ze voor het huishouden en het eten moeten zorgen. Maar ook verwijzen zij 
hiermee naar de lichamelijke zorg bij zorgafhankelijkheid, met name de verzorging van 
schaamstreek en ontlasting. Schaamte speelt hierbij een grote rol. Er is geen schaamte ten 
opzichte van de eigen partner (G1), maar wel ten opzichte van de kinderen (G2).  

Vrouw en man zijn erg belangrijk voor elkaar. Als mijn vrouw zou overlijden, heb ik 
geen leven meer, zij is alles voor mij. Dan ga ik hertrouwen, ik heb een vrouw nodig. 
Ik kan mijn lichaam niet laten zien aan mijn zoon en schoondochter. Als ik mijn  
lichaam moet insmeren met crème of moet wassen, dan doet mijn vrouw dat. Mijn 
zoon en schoondochter kunnen dat niet doen, ik schaam mij voor hen. (SALMAN) 

Op de vraag aan mannen (G1): 'Als je vrouw overlijdt, wat ga je dan doen?' zeggen bijna alle 
mannen direct: 'hertrouwen'. Zij zien dit als garantie voor zorg bij toekomstige zorgafhanke-
lijkheid. 4 mannen (G1) zijn reeds hertrouwd. 2 van de 26 mannen (G1) leven samen met 
hun kinderen (G2) omdat hun vrouwen zijn overleden, maar beiden willen graag hertrouwen.  
 
Verwachtingen vrouwen (G1) van hun man (G1) 

Wanneer vrouwen (G1) zeggen dat zij bakım verwachten van hun partner, bedoelen zij 
daarmee niet dat hij het huishouden zal doen, eten zal koken, kortom: in de praktijk voor 
alles zal zorgen. Ze verwijzen in de eerste plaats naar zijn verantwoordelijkheid voor de 

zorg. De oudere vrouwen (G1) ervaren sterk de afhankelijkheid van hun man. Hij is de 
hoofdverantwoordelijke in de familie en moet zorgen dat 'alles in orde is'. En dus ook dat er 
een oplossing komt als zij ziek zou worden. 
De oudere vrouwen (G1) geven aan dat het erg moeilijk is voor een vrouw om alleen te leven 
als de man is overleden, of na een scheiding. Leven als alleenstaande vrouw is niet gebruike-
lijk binnen de Turkse gemeenschap. Praktische zaken als huishouden en eten koken spelen 
daarbij – in vergelijking met mannen – geen grote rol. Wat betreft de lichamelijke zorg bij 
zorgafhankelijkheid rekenen zij op de hulp van een schoondochter of dochter. Wel geven zij 
aan dat bij bedlegerigheid hulp van een man (tillen) misschien nodig zal zijn. 
Hun zorg ligt in het zelfstandig leven zonder man en kinderen. Ze hebben daarmee geen 
ervaring en hebben – komend uit een grootfamilie – ook nooit alleen wíllen leven. Ze zijn 
met name bang voor eenzaamheid in de zorgafhankelijkheidsfase.  
Van 2 geïnterviewde vrouwen (G1) is de partner al overleden. De twee weduwen wonen 
samen met hun kinderen (G2): de traditionele oplossing bij overlijden van de vader (G1).  
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In tegenstelling tot hun mannen zien vrouwen hertrouwen meestal niet als een optie. Ze 
geven de voorkeur aan intrekken bij hun kinderen. Hertrouwen wordt al snel geassocieerd 
met 'behoefte aan seks'. De vrouwen (G1) schamen zich tegenover hun kinderen, verwanten 
en naaste sociale omgeving wanneer hertrouwen ter sprake komt en zeggen: "Vrouwen 
kunnen niet hertrouwen." Daarnaast zeggen de vrouwen (G1) dat zij te oud zijn: "Alleen 
jonge vrouwen kunnen trouwen."  
3 van de 28 vrouwen (G1) zijn op jonge leeftijd hertrouwd na het overlijden van hun man. 
Twee van hen zijn hertrouwd binnen dezelfde familie. Zij waren toen nog jong. Het doel van 

deze huwelijken was om de grootfamilie in stand te houden. İpek is met de broer van haar 
oom getrouwd en Nurcan met de jongste broer van haar man.  

Ik ben op mijn 14e jaar getrouwd. Mijn man was iemand uit de familie. Ik heb drie 
kinderen van hem gekregen. Mijn man is later overleden aan een nierziekte. Mijn 
schoonouders zeiden: 'Onze gelin moet bij ons blijven en hertrouwen met onze  
tweede zoon.' Dat is normaal in Turkije: als je man overlijdt, mag je met de broer 
van jouw man trouwen. Ik was toen weduwe en had drie kinderen. Wat moest ik 
doen? Tegen mijn zin ben ik met de broer van mijn man getrouwd. Hij is acht jaar 
jonger dan ik. Van deze man heb ik vijf kinderen. Hij is later met een andere Turkse 
vrouw gaan samenwonen. Ik ben nu een alleenstaande vrouw en woon samen met 
mijn dochter. Ik wil niet nog een keer hertrouwen. (NURCAN) 

Kamuran is op latere leeftijd hertrouwd met een niet-familielid.  

Ik wilde hertrouwen, omdat ik mijn leven verder als getrouwde vrouw wilde door-
brengen, dus niet omdat ik graag een man wilde. Volgens onze religie is het beter als 
getrouwde vrouw te sterven. (KAMURAN) 

Verwachting van totale zorg (bakım) door zonen 

 
Tabel 7.2 Bakım verwacht van zonen 

 Verwachting  

van bakım 

Twijfel Geen verwachting  

van bakım 

Geen  
zonen

21
 

Totaal 

Man  18 3 3 2 24 

Vrouw 19 2 5 2 26 

Totaal 37 5 8 4 54 

 
Voordat zij ervaring hebben met zorgafhankelijkheid, verwachten de meeste ouderen (G1) 
met zonen (37 van de 50, ofwel 74%) totale zorg bij zorgafhankelijkheid door één van hun 
zonen (G2). Een aantal ouderen (5 van de 50, ofwel 10%) twijfelt, dat wil zeggen: de oude-
ren (G1) willen wel graag geheel worden verzorgd door een zoon en schoondochter (G2), 
maar zijn onzeker of dezen aan hun verwachtingen kunnen of willen voldoen. Een derde 
groep (8 van de 50, ofwel 16%) koestert niet de verwachting dat zij bakım zullen ontvangen 
van een zoon en schoondochter (G2).  
De ouderen die bakım verwachten, gebruiken daarvoor de volgende argumenten. 
 
Bakım als familieverplichting 

Ouderen (G1) benadrukken dat de zoon erkek evlat22 is: stamhouder van de mannelijke lijn 
van de familie, die het familiebezit moet continueren.  

                                                      
21 Eén echtpaar heeft geen zonen; een ander echtpaar is geheel kinderloos. 
22 Erkek evlat = mannelijk kind, mannelijke nakomeling. 
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Ik heb de achternaam van mijn vader gekregen en datgene wat mijn vader aan mij 
heeft achtergelaten, gerespecteerd en doorgezet. Mijn zoon moet nu ook mijn ach-
ternaam en tradities voortzetten en doorgeven aan zijn kinderen. Bij ons is er een 
belangrijk gezegde: erkek evlat ocak tüttürür.23 Mijn zoon en gelin moeten daarom 
bij mij blijven wonen en tot mijn dood voor mij zorgen. (NURİ) 

Ouderen die meer dan één zoon hebben, hebben in de eerste plaats hoge verwachtingen van 
de oudste zoon en zijn vrouw. Hierbij wordt op basis van observatie beoordeeld of de oudste 
zoon en zijn vrouw aan de verwachtingen voldoen, zoals het luisteren naar de ouders en 
tonen van respect. Zo niet, dan wordt er gekeken of (één van de) andere zonen en hun 
vrouwen zouden kunnen zorgen.  

Ik heb twee zoons en drie dochters. Mijn oudste zoon is 40 jaar, getrouwd en woont 
met zijn vrouw en kinderen bij mij thuis. Toen mijn jongste zoon trouwde, verhuisde 
hij met zijn vrouw naar een ander huis hier dichtbij. De oudste zoon heb ik uitgehu-
welijkt aan de dochter van mijn broer. Ik kan goed opschieten met de vrouw van 
mijn oudste zoon. Mijn oudste zoon en gelin proberen alles voor ons te doen. Ze zijn 
loyaal en hebben respect voor ons. (TALAT)  

De zorgverwachtingen van de Turkse ouderen (G1) zijn gebaseerd op de reciprociteitsrelatie 

(zie hoofdstuk 2, pag. 19 en hoofdstuk 5, pag. 101 e.v.) tussen ouders en kinderen. De oudere 
ouders (G1) hebben 'alles' gedaan voor hun kinderen (G2). Hun kinderen moeten dit 'terug-
geven' door voor hen te zorgen als zij oud en behoeftig zijn.  
 
Bezit als ruilmiddel 

De ouderen (G1) benadrukken vrijwel allemaal het belang van materieel bezit in relatie tot 
hun zorgverwachtingen voor de toekomst. Zij stellen dat werken vanaf jonge leeftijd en 
investeren in bezit meer zekerheid geeft in de ouderdomsperiode. Zoals beschreven in 
hoofdstuk 5 geeft hun dit een direct dan wel indirect ruilmiddel in handen (Zorg als ruil, 
pagina 101 e.v.).  
 
Alle ouderen (G1) hebben geïnvesteerd in huizen en land en beschikken over een spaarreke-
ning in Turkije. Zij hebben in Turkije ten minste één huis en een stukje landbouwgrond. 
Sommige ouderen hebben in het dorp voor alle zonen (G2) een eigen huis gebouwd. Het zijn 
mooie en grote huizen (vergeleken met de huizen van de dorpsgenoten), die door de dorps-

bewoners almancı evi ('huis van Duitsers') worden genoemd. De huizen staan vaak leeg, 
behalve als de oudere ouders (G1) in Turkije op vakantie zijn. Een huis bouwen was het 
oorspronkelijke ideaal van alle ouderen (G1). Sommigen hebben, na het bouwen van een 
huis in het geboortedorp, in Turkije ook een huis gekocht in de stad en/of een winkeltje. 
Enkele ouderen hebben een huis gekocht in Nederland.  
Bezit geeft de ouderen (G1) een gevoel van zekerheid wat betreft de zorg in de zorgafhanke-
lijkheidsfase. Ouders laten traditiegetrouw (het grootste deel van) hun erfenis na aan de zoon 
die bakım geeft. Als de beoogde zoon niet aan de verwachtingen van zijn ouders voldoet, 
verplaatsen de ouders hun verwachtingen naar een andere zoon en 'verhuist' ook de erfenis 
naar deze zoon. Ook als alle kinderen hun ouders in de toekomst teleurstellen, kunnen de 
                                                      
23 Erkek evlat ocak tüttürüyor = 'de stamhouder zorgt ervoor dat de schoorsteen blijft roken'. Deze 
uitdrukking komt van het platteland in Turkije. Als in de winter rook uit de schoorsteen komt, dan 
gaat het goed met de familie: zij beschikken kennelijk over voldoende brandstof. Komt er geen rook 
uit de schoorsteen, gaat het niet goed en heeft de familie het koud. Als de vader overlijdt, moet de 
zoon ervoor zorgen dat de schoorsteen van het huis van de vader blijft roken.  
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ouderen (G1) nog het gevoel koesteren: 'We hebben in ieder geval geïnvesteerd in onze 
toekomst'. Met een toekomstige erfenis als basis kan immers worden gezocht naar alterna-
tieve mogelijkheden voor hulp, zoals andere verwanten en/of dorpsgenoten. En desnoods kan 
bezit in moeilijke tijden worden verkocht om daarmee betaalde zorg te regelen. 
De geïnterviewde ouderen (G1) hebben hun zonen en dochters (G2) opgevoed met de 
gedachte dat de erfenis voor de zonen is bedoeld, niet voor de dochters, ook al hebben 
volgens de wet – ook in Turkije – zowel dochter als zoon recht op een deel van de erfenis. 
Bezit geeft de ouderen (G1) een gevoel van macht en zeggenschap. Zonen moeten respect en 
loyaliteit tonen aan de ouders en in de dagelijkse praktijk laten zien dat ze in de toekomst 
bereid zijn om voor de ouders te zorgen. In hoeverre de kinderen (G2) hieraan voldoen, 
bepaalt de onderlinge relaties tussen zonen en ouders. Als de zonen weinig respect of 
loyaliteit tonen, verslechtert de onderlinge relatie en hoeven de zonen geen erfenis te ver-
wachten.  
Uit de gesprekken met de ouderen (G1) komt naar voren dat vooral het bezitten van een 
eigen woning erg belangrijk is. Diegene die eigenaar is van het gezamenlijk bewoonde huis, 
heeft een sterke machtspositie ten opzichte van diegene die in het huis inwoont of is inge-
trokken. Ouderen (G1) willen daarom niet verhuizen en inwonen bij kinderen (G2), maar de 
kinderen moeten bij hun ouders blijven wonen of intrekken. De ouderen (G1) behouden op 
deze manier hun gezag ten opzichte van hun kinderen (G2). 

Verschillende zonen, verschillende rollen  

De 30 onderzochte families hebben in totaal 59 zonen. 2 families hebben geen zonen. 
8 families hebben één zoon; bij 1 familie is deze zoon gehandicapt en woont in een gezins-
vervangend tehuis. In 20 families hebben de ouderen twee of meer zonen. Bij één van deze 
families wonen de twee zonen allebei in Turkije, bij een andere familie woont één zoon in 
een psychiatrisch opvanghuis. Met andere woorden: in 18 families bestaat de mogelijkheid 
van een rolverdeling tussen twee of meer zonen.  
 
Inwonende en uitwonende zonen 

De inwonende zoon heeft een hoge status binnen de familie én het Turkse sociale netwerk, 
omdat hij met zijn inwoning laat zien dat hij bereid is de zorgende rol (bakım) ten opzichte 
van zijn ouders op zich te nemen. Hij vervult daarmee een voorbeeldfunctie binnen de 
Turkse gemeenschap.  
Volgens de ouderen (G1) is de uitwonende zoon in eerste instantie niet verantwoordelijk 
voor de zorg voor zijn ouders. De meeste uitwonende zonen (G2) wonen echter dicht in de 
buurt van hun ouders (G1). Als de zorg door de inwonende zoon ontoereikend is, dan 
verwachten de ouderen dat de uitwonende zonen zich medeverantwoordelijk voelen voor 
hun ouders en bereid zijn de rol van de oudste zoon over te nemen en met de ouders samen te 
wonen.  
Uitwonende zonen hebben minder status dan een inwonende zoon. Maar de ouderen (G1) 
verwachten wel dat hun uitwonende zonen (G2) respect tonen en loyaal zijn ten opzichte van 
hun ouders.  

Evladın (eigen kinderen) staan het dichtst bij je. Van andere mensen kan ik geen 
zorg verwachten. Ik heb drie zonen en ik verwacht van al mijn drie zoons in de toe-
komst zorg. Op dit moment woon ik samen met één zoon en zijn vrouw. De andere 
twee zonen wonen dicht in de buurt. Mijn inwonende zoon en gelin doen nu alles 
voor ons. Maar ik weet niet wat in de toekomst zal gebeuren, als ik helemaal van hen 
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afhankelijk word. Misschien moeten mijn andere twee zonen – als mijn inwonende 
zoon of zijn vrouw problemen maken – voor mij zorgen. Ook zíj zijn immers mijn  

zonen. Maar ik verwacht als eerste zorg van mijn inwonende zoon en zijn vrouw.  

En als deze zoon goed voor mij zorgt, verdient hij onze zegen. Hij wordt dan erg  

gewaardeerd door ons én in de Turkse gemeenschap. (HİKMET) 

Verwachting van yardım door uitwonende zonen  

Alle ouderen (G1) verwachten yardım van hun uitwonende zonen (G2). Ze verwachten dat 
hij zijn ouders ondersteunt door praktische taken uit te voeren, zoals tolken, naar de huisarts 
brengen, helpen met de administratie en boodschappen doen. En de ouderen (G1) verwach-
ten ook dat de vrouw (G2) van de uitwonende zoon af en toe helpt in het huishouden en met 
de zorg voor het eten. 
5 zonen (G2) uit 4 families wonen in Turkije. Van 1 familie wonen 2 zonen in Turkije. 
4 zonen bewonen het huis van hun ouders (G1) aldaar en zorgen voor huis en land van hun 
ouders. Ouders (G1) beschouwen deze zonen in Turkije als uitwonende zonen, ook al wonen 
ze tijdens vakanties in Turkije met hen samen. Van deze zonen in Turkije verwachten de 
oudere ouders (G1) yardım in de zorgafhankelijkheidsfase. Dit geldt ook voor de familie die 
alleen zonen in Turkije heeft. 

Geen verwachting van bakım door dochters 

In 26 van de 30 families zijn in totaal 69 dochters (G2). Bij 4 families zijn geen dochters; 
daarvan heeft 1 familie in het geheel geen kinderen.  
Uit onderstaande tabel blijkt dat vrijwel alle ouderen (G1) – geheel volgens de traditie –  
geen bakım verwachten van hun dochters (G2).  
 
Tabel 7.3 Bakım verwacht van dochters 

 Verwachting  

van bakım 

Geen verwachting  

van bakım 

Geen 
dochters

24
 

Totaal 

Man  1 22 3 26 

Vrouw 2 22 4 28 

Totaal 3 44 7 54 

 
De rolverdeling binnen het ideaaltypische verwantschapssysteem (hoofdstuk 5.4, pag. 80 
e.v.) en de bijbehorende verwachtingen met betrekking tot dochters, worden duidelijk 
benoemd door de geïnterviewde ouderen (G1).  

Ik heb drie dochters. De oudste is 32, de anderen zijn 31 en 25 jaar. Ze zijn allemaal 
getrouwd. Ik heb mijn dochters opgevoed om nette meisjes te worden. Ik heb hen ge-
leerd hoe zij als meisje een moeder moeten helpen. Toen ze ouder werden, konden ze 
zelfstandig koken en huishoudelijke taken verrichten. Als een meisje bij haar man en 
schoonouders woont, wordt erop gelet of zij wel goed is in het huishouden en of zij 
respect heeft voor haar (schoon)ouders. Mijn dochters hebben geleerd hoe zij zich 
als meisje moeten gedragen: niet alleen binnenshuis, maar ook op straat. Voor het 
huwelijk is het gedrag van een meisje erg belangrijk: Dişi kuş yuva yapar ('De 
vrouwelijke vogel maakt het nest'). De vrouw bepaalt het lot van het gezin. (DÖNE) 

                                                      
24 Bij 4 families (samen 3 mannen (G1) en 4 vrouwen (G1)) zijn geen dochters; daarvan heeft 
1 echtpaar in het geheel geen kinderen. 
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Zodra de ouderen (G1) praten over hun verwachtingen van zorg door hun familie, hebben zij 
het niet over hun dochters, maar over hun zonen. 7 dochters uit 6 families wonen (nog) 
samen met hun ouders. Daarvan zijn er 6 ongehuwd. De oudere ouders (G1) verwachten dat 
deze inwonende ongehuwde dochter(s) (G2) na hun huwelijk zullen intrekken bij hun 
schoonouders en rekenen niet op hen bij toekomstige zorgafhankelijkheid.  

Verwachting van yardım door kleinkinderen (G3) 

Alle ouderen (G1) benadrukken hoe fijn het is om kleinkinderen te hebben. Als ze geen 
kleinkinderen hebben, oefenen ze druk uit op hun kinderen (G2) om daarvoor te zorgen. 
Kleinkinderen betekenen een voortzetting van het bestaan van de familie. En: het aannemen 
van een nieuwe rol als dede en ebe.  

Ik zou graag kleinkinderen willen hebben. Ik zeg steeds tegen mijn zoon dat ik dede 
wil worden. Ik denk dat iedereen op een bepaalde leeftijd behoefte heeft om een 
kleinkind te hebben. Ik praat hierover vaak met mijn vrouw. (AZİZ) 

Traditioneel gezien houdt vooral de vrouw (ebe) zich bezig met de kleinkinderen. Maar in 
Nederland doet dede dit ook. De ouderen (G1) hebben het vaak druk als oppas van hun 
kleinkinderen (G3) en bemoeien zich ook met de opvoeding. Wanneer de ouderen (G1) niet 
met de kleinkinderen (G3) samenwonen, worden kleinkinderen vaak 's ochtends bij de 
grootouders (G1) gebracht, voordat hun ouders (G2) naar hun werk gaan. Als de ouderen 
(G1) hun kleinkinderen (G3) een tijd niet zien, missen ze hen erg.  
 
23 ouderen (G1) hebben tijdens het interview uitspraken gedaan over hun zorgverwachtingen 
met betrekking tot hun kleinkinderen (G3). Met uitzondering van 2 families zijn de ouderen 
(G1) over het algemeen terughoudend in hun verwachtingen: de kleinkinderen (G3) zijn 
vaak nog jong en niet getrouwd; ze hebben nog geen vorm gegeven aan hun leven en zijn 
voor woning en inkomen afhankelijk van hun ouders (G2).  
17 van deze 23 ouderen (G1), van wie 11 mannen en 6 vrouwen, verwachten yardım van hun 
kleinkinderen (G3).  

Mijn kleinkinderen, de kinderen van mijn zoon, komen regelmatig bij mij thuis. 
Zij doen de afwas, ruimen op en slapen soms bij mij thuis. Zij zijn nu nog wel jong, 
maar ze helpen wel. Ik weet niet of ik nog hulp zal kunnen verwachten van mijn 
kleindochter als zij getrouwd is. Als mijn kleinzoon getrouwd is, hoop ik dat zijn 
vrouw ook hulp zal geven. (AYFER) 

Ook de andere ouderen (G1) maken ten opzichte van hun kleinkinderen (G3) onderscheid in 
hun verwachtingen van kleinzonen en kleindochters, overeenkomstig hun verwachtingen van 
zonen en dochters (G2). 
Van kleinzonen (G3) wordt geen bakım verwacht, wel yardım. Concrete zorgverwachtingen 
zijn: helpen met administratie, vervoer, tolken en hand- en spandiensten. Huishoudelijke 
hulp of voedselzorg hoeven kleinzonen (G3) niet te bieden. Wel kan de grootvader (G1) 
lichamelijke hulp verwachten van zijn kleinzoon (G3).  
De ouderen (G1) hopen dat zij ook kunnen rekenen op yardım door de echtgenote (G3) van 
de kleinzoon zodra deze is getrouwd, bijvoorbeeld lichamelijke hulp voor de grootmoeder 
(G1). In twee geïnterviewde families woont de getrouwde kleinzoon (G3) samen met zijn 
echtgenote (G3), ouders (G2) en grootouders (G1). Dit samenwonen vergroot de zorgver-
wachtingen van deze ouderen (G1) ten aanzien van de kleinzoon en diens echtgenote (G3).  
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Toen mijn kleinzoon getrouwd was, trok zijn vrouw bij ons in. We wonen nu erg  
gezellig bij elkaar. Zij doen heel erg veel voor ons. Mijn kleinzoon wil ook in de  
toekomst voor mij zorgen, en ik verwacht dit ook van hem. (ABBAS)  

De kleinzoon kan na zijn huwelijk in het 'ouderlijk huis' blijven wonen, waar ook zijn 
grootouders wonen. Zijn vrouw trekt dan bij zijn familie in. Als de ouders van de kleinzoon 
verhuizen, zal ook de kleinzoon vertrekken. In Nederland zal het echter vaker voorkomen dat 
de kleinzoon (G3) het gezamenlijk bewoonde huis (met G1 en G2) direct na zijn huwelijk al 
verlaat vanwege een gebrek aan ruimte en te veel drukte.  
 
Van ongehuwde kleindochters (G3) die bij hun ouders (G2) wonen, wordt yardım verwacht, 
met name hulp in de huishouding en bij de voedselbereiding. Maar veel kleindochters helpen 
ook met administratieve taken, tolken, vervoer en dergelijke. Zodra kleindochters (G3) 
trouwen, rekenen hun grootouders (G1) niet meer op hen: zij moeten nu hun schoonfamilie 
helpen en hoeven zich niet meer te bekommeren om hun eigen familie. 

Verwachting van yardım door buren, kennissen en overige verwanten  

Als gevraagd wordt naar yardım door buren, kennissen en verwanten buiten het gezin, 
maken de Turkse ouderen (G1) onderscheid tussen hun buren, kennissen en familieleden in 
Nederland respectievelijk Turkije. En bij de eersten onderscheiden zij buren/kennissen van 
Turkse en Nederlandse afkomst. 
 
Turkse buren en kennissen in Nederland – Uit mijn onderzoek blijkt dat bijna alle ouderen 
(G1), zowel mannen als vrouwen, veel contacten onderhouden met hun landgenoten en 
familieleden in de buurt waar zij wonen. Deze buren en kennissen zijn van ongeveer dezelf-
de generatie en hebben dezelfde achtergronden. Zoals beschreven in hoofdstuk 5.5 (pag. 83 
e.v.) hebben de Turkse migranten heel bewust gewerkt aan het opbouwen van een verwant-
schaps- en sociaal netwerk in hun nieuwe leefomgeving.  
Turkse ouderen bezoeken elkaar dan ook vaak en helpen elkaar op diverse manieren, zoals 
het lenen van geld, tolken en aanwezig zijn bij moeilijke situaties.  
De geïnterviewde ouderen (G1) verwachten over het algemeen dat deze relaties in de 
zorgafhankelijkheidsfase blijven bestaan. Als Turkse buurtgenoten (buren, kennissen en 
familie) niet aan deze verwachtingen voldoen, zijn de ouderen bang dat de eenzaamheid in 
hun leven zal gaan overheersen. Turkse buurtgenoten worden door de ouderen (G1) niet 
alleen genoemd in relatie tot hulp bij praktische zaken, zoals – indien nodig – eten brengen, 
boodschappen doen en af en toe helpen in het huishouden, maar vooral in verband met 
sociaal-emotionele ondersteuning. De ouderen (G1) ervaren de gesprekken met hun Turkse 
buurtgenoten over – onder andere – het verleden en leven in Turkije als heel belangrijk.  

Je hebt altijd buren nodig. Dit geldt zowel voor ouderen als jongeren. Maar voor 
ouderen is het nog belangrijker, omdat ze meestal thuis zijn. Wij ouderen bezoeken 
elkaar vaak. We praten over onze jeugd, onze kinderen en soms over onze proble-
men. We helpen elkaar financieel én met zaken als voor elkaar boodschappen doen. 
Als ik later niet meer kan lopen, dan verwacht ik van mijn buren dat zij bij mij op 
bezoek komen. Als zij dit niet zouden doen, dan zou ik me ongelukkig voelen. Ik ga 
zelf langs bij kennissen die ziek zijn en niet meer kunnen lopen. Zij vinden het altijd 
gezellig en voelen zich hierdoor beter. (BİNNAZ) 

De kinderen van de Turkse buren en kennissen helpen met het invullen van formulieren en 
fungeren als tolk bij gesprekken met een arts of instelling. Bij ziekte zijn buren 'verplicht' 
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elkaar te bezoeken. Ook op feestdagen, zoals Suikerfeest en Offerfeest, worden bezoeken 
afgelegd bij buurtbewoners en kennissen. Turkse ouderen (G1) verwachten van de kinderen 
van hun Turkse buren en kennissen, dat ze respect tonen. De kinderen moeten met name op 
de islamitische feestdagen op visite komen, zoals de töre voorschrijft. Als de directe Turkse 
buurkinderen dit niet doen, wordt hen dit erg kwalijk genomen.  

De kinderen van mijn kennissen en buren vergeten mij niet en bezoeken mij.  
Als mijn eigen kinderen niet kunnen meegaan naar huisarts of instellingen, dan 
vraag ik het aan de kinderen van mijn buren. En als ik iets nodig heb, bijvoorbeeld 
vervoer, dan vraag ik dit ook aan hen. Maar niet aan alle kinderen, alleen aan  
kinderen die respect hebben voor ouderen en buren. (MÜMTAZ)  

Van alle 54 ouderen (G1) verwacht slechts 1 oudere vrouw (G1) géén yardım van haar buren 
en kennissen als zij zorgafhankelijk wordt, ook al komen zij nu wel bij elkaar op visite.  

Nu bezoeken wij elkaar vaak. We helpen elkaar als het nodig is. Maar als ik afhan-
kelijk word van zorg, verwacht ik geen yardım van mijn buren en kennissen.  
Ze komen misschien een aantal keren langs, maar als ik hen niet meer bezoek,  
dan zullen zij mij waarschijnlijk ook niet bezoeken. (GÜLBEYAZ)  

Nederlandse buren en kennissen – De ouderen (G1) verwachten bij zorgafhankelijkheid 
weinig of niets van hun Nederlandse buren en kennissen, omdat de contacten en relaties te 
beperkt zijn. Zij groeten elkaar en maken wellicht een kort praatje, maar meer ook niet. 
Daarvoor noemen de Turkse ouderen (G1) verschillende redenen: de taalbarrière en het 
verschil in omgang tussen Turkse buren en kennissen en tussen Nederlanders onderling. 
Turkse ouderen vinden hun Nederlandse buren afstandelijk: je kunt hen niet zomaar lastig-
vallen of bij hen langsgaan. Iets lenen van een Nederlandse buur, zoals geld of het vragen 
van zout of suiker, is volgens hen ongebruikelijk bij Nederlanders. Enkele ouderen (G1) 
hebben – oppervlakkige – contacten met hun Nederlandse buren kennissen.  

Onze naaste buren zijn Nederlanders. Wij vragen af en toe hulp aan onze oude 
buurvrouw als wij een formulier moeten invullen. Voor de rest hebben we geen echt 
contact. Ik kan ook niet zomaar bij haar langsgaan. Misschien vindt ze het niet pret-
tig als ik haar zomaar bezoek. Ik denk dat ik geen hulp van haar zal krijgen als ik 
zorgafhankelijk word. Ik wil haar wel helpen als het nodig is, maar alleen wanneer 
zij er zelf om vraagt. (SADEGÜL) 

Familieleden, buren en kennissen in Turkije – Het gaat hier om familie, buren en kennissen 
in het dorp waar de oudere mannen (G1) vandaan komen en elk jaar voor een lange periode 
(vier tot circa negen maanden) verblijven (zie hoofdstuk 4, pag. 67). Deze Turkse familiele-
den en dorpsgenoten letten op de akkers, land en huizen van de ouderen. Ze houden de 
ouderen (G1) op de hoogte van de ontwikkelingen in 'hun' dorp. En de ouderen in Nederland 
(G1) helpen hun buren en kennissen in Turkije financieel, wanneer dat nodig is.  

Ik en mijn vrouw zijn gepensioneerd. Ik ga met mijn vrouw in de lente voor negen 
maanden naar Turkije. In Turkije heb ik ook buren en kennissen, ik ben met hen  
opgegroeid. Ik heb daar een eigen huis, boerderij, een stuk land. Deze buren helpen 
mij en mijn vrouw. Ze maken het huis schoon, werken op mijn land. Ik geef hun af en 
toe geld. Als mijn dorpsgenoten (buren) er niet zouden zijn, dan zou ik dat niet fijn 
vinden. Wanneer ik terug ben in Nederland, letten zij op mijn huis. En als er een 
probleem is, bellen ze mij op. (ARİF) 



138 
 

Zolang de ouderen (G1) in staat zijn om naar Turkije te reizen, wordt van de Turkse familie, 
buren en kennissen aldaar yardım verwacht wanneer de ouderen (licht) zorgafhankelijk 
worden. Het gaat dan om huishoudelijke hulp, vaak op bezoek komen, en ondersteuning bij 
juridische en administratieve zaken. De ouderen (G1) gaan er allemaal van uit dat ze in de 
slotfase van hun leven geheel in Nederland zullen zijn. 
Alle ouderen (G1) verwachten dat, wanneer zij overlijden en hun stoffelijke overschot naar 
Turkije wordt gebracht, hun Turkse buren en kennissen aanwezig zullen zijn bij alle rituelen 
rond de begrafenis.  

Als ik bedlegerig zou worden, kan ik niet naar Turkije gaan. Maar ik wil begraven 
worden in mijn geboorteplaats. Ik wil dat al mijn kennissen en buren in Turkije 
aanwezig zijn tijdens mijn begrafenis. Ik hoop dat zij aan mij blijven denken en af en 
toe, tijdens de feestdagen, mijn graf bezoeken. (CEMİLE) 

7.3.2  Next best-oplossingen binnen normatieve kader  
De traditionele rolverdeling (bakım door zonen) mag dan heel duidelijk zijn, de feitelijke 
omstandigheden dwingen soms daarvan af te wijken. Sommige ouders krijgen bijvoorbeeld 
geen zonen, alleen dochters. Ook blijkt uit de gesprekken met de ouderen (G1) dat hun 
migratie soms gevolgen heeft die hen dwingen tot alternatieve keuzes. De ouderen gaan op 
zoek naar oplossingen die zo veel mogelijk aansluiten bij hun normatieve kader. Dit noem ik 
next best-oplossingen.  

İç güvey als noodoplossing 

De iç güvey (schoonzoon die samenwoont met zijn schoonouders) is reeds besproken in 
hoofdstuk 5 (pag. 89). Deze next best-oplossing is een traditionele noodoplossing in Turkije, 
met name wanneer ouders geen zonen hebben.  
 
Van de 26 families met dochters verwachten één echtpaar en één vrouw (G1), die alleen 
dochters hebben, bakım van een dochter en schoonzoon.  
De familie Bekir heeft vier dochters (G2). De ouderen (G1) zouden graag door hun kinderen 
willen worden verzorgd, zoals bij de traditie hoort. Ze hebben hun hoop daarom gevestigd op 
hun dochters en schoonzonen. Alle dochters (G2) van deze familie zijn uitgehuwelijkt aan 
neven, in de hoop dat deze het geen bezwaar vinden om hun (schoon)ouders bakım of 
yardım te geven. Met deze huwelijken heeft het echtpaar Bekir de families van de schoonzo-
nen bovendien geholpen: de schoonzoon werd een goede toekomst geboden door hem naar 
Nederland te halen en de familie van de schoonzoon werd zo economisch ondersteund. 
Omgekeerd hoopten de ouders, dat de schoonzonen dit zullen waarderen door hen in de 
zorgafhankelijkheidsfase te verzorgen.  
Het echtpaar Bekir heeft steeds geprobeerd hun schoonzoons (G2) bij hen te laten intrekken. 
De eerste schoonzoon die bij hen introk, Dilaver, was familie via de lijn van de man. De 
ouderen (G1) verwachtten dat hij als iç güvey (intrekkende schoonzoon) permanent bij hen 
zou blijven wonen en later bakım zou geven. Bekir maakte deze verwachting ook duidelijk 
aan zijn schoonzoon (G2).  
Over deze schoonzoon werden in het Turkse café echter steeds grapjes gemaakt, omdat hij 
een iç güvey was. De ouders van schoonzoon Dilaver (G2) hebben hem toen gewaarschuwd: 
"Je hoort niet bij de ouders van je vrouw, zij hoort bij jou en bij jouw familie." En ze zeiden 
hem dat hij met zijn vrouw zelfstandig moest gaan wonen. Dilaver heeft daaraan gehoor 
gegeven.  
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Daarna haalde het echtpaar Bekir (G1) de man van de jongste dochter over om na de uithu-
welijking bij hen in te trekken. Deze schoonzoon (G2) is verwant via de lijn van de moeder. 
De ouderen (G1) hopen nu dat deze schoonzoon wél permanent bij hen zal blijven en in de 
toekomst voor hen zal zorgen.  
Als ook deze schoonzoon niet wil blijven inwonen, dan verwachten zij geen bakım meer van 
hun dochters (G2), maar alleen yardım. Dit zou inhouden dat hun dochters langskomen en 
dan huishoudelijke taken verrichten.  

Ik verwacht bakım van mijn kinderen, maar helaas heb ik geen zoon. Ik woon nu met 
mijn dochter en schoonzoon samen. Als zij bij ons blijven wonen, dan rijgen zij later 
onze erfenis. Voorlopig hebben we geen zorg nodig, maar als het wel zover is,  

moeten zij voor mij en mijn vrouw zorgen. We zullen het wel eerst nog moeten zien. 
Als onze schoonzoon en dochter verhuizen, moeten zij yardım geven. (BEKİR) 

De mannen (G1) willen in géén geval intrekken bij een schoonzoon en dochter (G2). Uit de 
gesprekken met de oudere mannen (G1) blijkt, dat zij het intrekken van een schoonvader bij 
zijn schoonzoon als een bedreiging voor de mannelijkheid van de schoonvader zien. Diegene 
die intrekt bij de ander, moet zich schikken naar het gezag van de eigenaar van het huis. 
Voor de vrouw (G1) van Bekir geldt dit probleem niet:  

Volgens onze cultuur zorgen zonen voor hun ouders. Ik heb geen zonen, maar daar 
kan ik niets aan doen. Nu kan ik alles nog zelfstandig doen, maar als ik ziek of bed-
legerig word, moeten mijn dochters mij bakım geven. Als zij dit niet doen, dan moet 
ik naar het ziekenhuis of naar een andere instelling. Mijn dochters zeggen alle vier: 
'We willen wel voor jou en papa zorgen; jullie hebben ons grootgebracht en opge-
voed.' Daar hoop ik nu op. Als mijn man overlijdt en ik blijf alleen over, dan kan ik 
gemakkelijk bij mijn dochters intrekken. Mijn man zou dit niet kunnen, omdat hij  

een man is. (SADEGÜL) 

Eén echtpaar heeft twee in Turkije wonende zonen; daarnaast twee dochters die vlakbij hen 
in Nederland wonen. Zowel man als vrouw verwachten geen bakım van hun zonen. Zij 
zouden in dat geval moeten intrekken bij hun zonen in Turkije. De onderlinge relatie is 
daarvoor echter niet goed genoeg: een uitvloeisel van hun migratiegeschiedenis. Bij de 
gezinshereniging heeft de vrouw (G1) zich alleen met haar twee jonge dochters bij haar man 
in Nederland gevoegd. Omdat de zonen al min of meer volwassen waren, bleven deze achter 
in Turkije. De oudere vrouw (G1) verwacht nu bakım van één dochter en schoonzoon, die bij 
hen om de hoek wonen.  

Ik heb twee dochters die in de buurt wonen. Als ze mij helpen, zijn ze geduldig en 
raken niet geïrriteerd. Ze denken gewoon: 'Het is onze moeder'. De oudste dochter is 
getrouwd met een neef, de zoon van mijn oudste broer. Daar kan ik gemakkelijk 
heen; zij kunnen wel voor mij zorgen. Wat ik denk, zeg ik ook tegen hen, soms scheld 
ik tegen ze. Maar de andere dochter is getrouwd met een eloğlu (vreemde zoon, zoon 
uit een andere familie). Zij zijn allebei schoonzoons, maar bij de schoonzoon van de 
eigen familie voel ik me thuis en bij de andere schoonzoon, de vreemde, niet. Als ik 
zorgafhankelijk word, verwacht ik zorg van mijn oudste dochter die getrouwd is met 
mijn neef. Mijn twee zonen wonen in Turkije. Ik kan met hen allebei niet goed op-
schieten. We zijn uit elkaar gegroeid. Als we bij elkaar zijn tijdens de vakantie,  
maken we snel ruzie. (GÜLBEYAZ) 
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Haar man (G1) stelt zijn verwachtingen lager: hij heeft zelf niet aan zijn zorgverplichtingen 
ten opzichte van zijn eigen ouders (G0) kunnen voldoen en vindt daarom dat hij eigenlijk 
nergens recht op heeft. Dit is een traditionele opvatting ('ruilen voor later' – pag. 102).  

De verwachtingen van Gülbeyaz wijken af van de traditie als gevolg van haar migratiesitua-
tie. De oplossing die zij in haar situatie (geen zonen die kunnen zorgen) kiest, is echter 
traditioneel: de iç güvey moet haar uit de nood helpen. Bovendien rekent zij op de schoon-
zoon die een volle neef is. Ook daarmee blijft zij binnen haar cultureel-normatieve kader. 

7.3.3 Onzekerheid over te verwachten zorg en verschuivingen in verwachtingen 

Onzekerheid over te verwachten zorg 

Tot nu toe heb ik vooral de verwachtingen van ouderen (G1) besproken die aansluiten bij de 
zorgrelaties en taakverdeling binnen het ideaaltypische verwantschapssysteem.  
Zoals uit Tabel 7.2 (pag. 131) blijkt, zijn niet alle ouderen (G1) ervan overtuigd dat zij bakım 

van hun zoon en gelin (de ideaaltypische zorg) zullen ontvangen. Van de 50 ouderen met 
zonen spreken 5 ouderen (G1) hun twijfels daarover uit, terwijl 8 van hen inmiddels zeggen 
geen bakım van hun zonen meer te verwachten. Dit heeft niet zozeer te maken met verande-
ringen in de opvattingen van de ouderen (G1) over 'hoe het hoort', maar meer met een 
inschatting van wat in de praktijk haalbaar zal zijn. 
De ouderen (G1) baseren hun oordeel op hun observaties en dagelijkse ervaringen met hun 
zonen en schoondochters (G2). Zo gaan de ouderen ervan uit dat deze niet voor hen zullen 
zorgen, als ze niet goed met hun (schoon)ouders (kunnen) omgaan in de fase waarin de 
ouderen nog geen zorg nodig hebben. De ouderen noemen verschillende redenen voor het 
bijstellen van hun verwachtingen, die ik hieronder stuk voor stuk zal bespreken. 
Ook de ouderen die verwachten voldoende te worden verzorgd, zijn soms niet zeker van de 
bijdrage in de zorg van alle kinderen (G2). Zij noemen dezelfde redenen. 
 
De vraag wie dan wél voor hen zal zorgen als de zonen (G2) het niet (volledig) zullen doen, 
roept bij de ouderen (G1) veel onzekerheid op. Op wie kunnen zij nu hun verwachtingen 
richten? Daarop geven zij in deze fase zelf vaak geen duidelijk antwoord: hun gezondheids-
situatie is nog dusdanig goed, dat zij het concretiseren van hun verwachtingen en het maken 
van praktische keuzes uitstellen.  

Redenen voor bijstellen verwachtingen ten opzichte van (klein)kinderen  

 
'Onbetrouwbare' gelin – De alledaagse interacties tussen gelin en schoonouders – zoals de 
manier waarop de gelin praat, al dan niet respect toont voor de schoonouders en de wijze 
waarop zij huishoudelijke taken verricht – beïnvloeden de zorgverwachtingen van de 
schoonouders ten aanzien van de gelin. De schoonouders letten erop in hoeverre de gelin 
loyaliteit uitstraalt en bereid is alles voor hen te doen.  
 
Uit de gesprekken met de ouderen (G1) blijkt opnieuw dat de mate van verwantschap met de 
gelin (G2) invloed heeft op de verwachtingen ten aanzien van zorg. Ze twijfelen of een niet-
verwante gelin in de toekomst bereid zal zijn om voor hen te zorgen. Pas op het moment dat 
de oudere licht of ernstig zorgafhankelijk is, zal blijken in hoeverre de niet-verwante gelin 
aan haar traditionele verplichtingen zal voldoen.  

Van mijn drie zonen zijn er twee die getrouwd zijn met elkızı (niet-verwante schoon-
dochters). De elkızı beïnvloedt zonen. Als de gelin luistert naar haar schoonouders, 
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dan is het goed. Maar als zij haar eigen gang gaat, dan is het niet goed. Mijn gelins 
proberen hun eigen gang te gaan. Moet ik van hen in de toekomst zorg verwachten? 
Ik moet dit gewoon afwachten. (AKİF)  

Als de gelin weinig of niet lang op bezoek komt, haar houding afstandelijk is, zij signalen 
geeft dat ze niet bereid is aandacht te besteden aan haar schoonouders, en ook niet helpt in 

moeilijke periodes, zoals bij ziekte, dan trekken de ouderen hun conclusie: van deze elkızı 
kunnen we niet veel verwachten. 
 
In twee families zijn er zonen (G2) die een relatie hebben met een Nederlandse vrouw. Eén 
zoon is getrouwd, de andere zoon woont samen met zijn Nederlandse vriendin. Van de 
Nederlandse schoondochters wordt helemaal geen zorg verwacht. De ouderen (G1) hebben 
het idee dat Nederlandse schoondochters een andere (zorg)cultuur hebben: Nederlandse 
schoondochters wonen immers niet samen met hun schoonouders, en zorgen en helpen hun 
schoonouders volgens hen ook niet. 
 
Kinderen hebben eigen gezinsleven – Sommige oudere mannen en vrouwen (G1) realiseren 
zich, naast hun ideaalbeeld van bakım, dat hun kinderen (G2) een eigen leven hebben. Met 
name een druk gezinsleven, waarbij ze moeten werken én zorgen voor hun eigen kinderen 
(G3). Ze vragen zich af of hun kinderen (G2) wel in staat zullen zijn te voldoen aan de 
zorgverwachtingen van hun ouders (G1).  

Ik heb een zoon die getrouwd is en twee kinderen heeft. Mijn vrouw en ik redden ons 
voorlopig wel. Als we later zorg nodig hebben, weet ik niet of mijn zoons en gelins 
voor ons zullen zorgen. Allebei hebben ze een fulltime baan. Ze moeten werken en 
's ochtends vroeg hun kinderen naar school brengen, in de namiddag weer ophalen 
en daarna voor hen zorgen. Zij zijn jonge mensen en willen ook graag iets gezelligs 
doen. 's Avonds willen ze hun eigen vrienden en kennissen op visite hebben. Ik weet 
niet of ze het goed zullen vinden om voor ons te zorgen. Als ik naar hun leven kijk, 
dan zie ik dat ze weinig tijd hebben. Ik hoop in mijn hart wel, dat ik door hen word 
verzorgd. Ik zal het zien wanneer het zover is. (CELAL) 

Kinderen zijn onafhankelijk – Een aantal mannen en vrouwen (G1) heeft het idee dat de 
kinderen (G2) in Nederland (te) onafhankelijk zijn geworden. Ze hebben hun ouders niet 
meer nodig voor het inrichten van hun bestaan, ze hebben een eigen inkomen en woning en 
hebben geen behoefte aan advies van hun ouders. De ouderen (G1) vragen zich af of deze 
onafhankelijke kinderen (G2) wel voor hun ouders zullen gaan zorgen.  

Ik weet niet wie voor mij zal zorgen. De kinderen gaan tegenwoordig hun eigen 
gang. Vroeger luisterden we als gelin naar onze schoonmoeder. Tegenwoordig luis-
teren de gelins niet meer. Onze zonen hebben een eigen huis en inkomen, ze zijn niet 
meer afhankelijk van ons. Ze komen langs wanneer zij willen. Zoon en gelin doen 
wat ze willen en vinden onze mening niet zo belangrijk. Ze zijn eigenwijs geworden. 
(NURCAN) 

Aanwezigheid professionele zorginstellingen – Een aantal ouderen (G1) heeft het vermoe-
den dat het bestaan van zorginstellingen invloed heeft op de zorgopvattingen van hun 
kinderen (G2). De kinderen zullen volgens hen de makkelijkste weg kiezen bij het regelen 
van zorg voor hun ouders. Deze ouderen hebben daarom zelf hun hoop ook gevestigd op 
deze zorginstellingen in plaats van alleen op de kinderen.  
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In Nederland opgegroeide jongeren denken dat, als zij niet kunnen zorgen voor hun 
ouders, de instellingen het dan wel zullen doen. Zij willen eigenlijk hun eigen leven 
leiden en zo min mogelijk last hebben van hun ouders. Ik zie dat de kinderen van een 
aantal buren en kennissen instellingen inschakelen om voor hun ouders te laten zor-
gen. Ik heb het vermoeden dat mijn kinderen in de toekomst daarover hetzelfde zul-
len denken. Ze kunnen dan zeggen: 'Papa, het is beter als een zorginstelling voor jou 
gaat zorgen.' (HALİL) 

Stiefzonen – Twee oudere vrouwen (G1) zijn stiefmoeders. De verhouding tussen stiefkinde-
ren en stiefmoeder is vaak gespannen. De conflicten, ruzies en irritaties in het dagelijkse 
leven tussen stiefmoeder en kinderen hebben sterke negatieve gevolgen voor de wederzijdse 
relatie. Hoewel conflicten en irritaties bij een echte ouder-kindrelatie vaak weer snel worden 
vergeten, is dit niet het geval bij een ouder-stiefkindrelatie. De stiefmoeders interpreteren 
deze conflicten als een afwijzing van haarzelf als lid van de familie.  
De twee stiefmoeders (G1) zijn heel onzeker over hun toekomst. Eén van hen heeft drie 
biologische zonen, van wie één in Nederland (G2) en twee in Turkije. De andere stiefmoeder 
heeft een biologische zoon en twee dochters, die alle drie in Turkije wonen. Als hun man 
(G1) overlijdt, willen de oudere vrouwen (G1) allebei naar Turkije. Zij verwachten dan zorg 
van hun zonen aldaar. Doordat zij hertrouwd zijn, is de relatie met deze eigen kinderen 
veranderd. De stiefmoeders (G1) twijfelen dan ook in hoeverre hun biologische kinderen nog 
bereid zullen zijn zorg te geven.  
 
Gescheiden vrouwen – Bij een scheiding is het in Turkije gebruikelijk dat de vrouw wordt 
teruggestuurd naar haar eigen familie (ouders en/of broers). In de migratiesituatie in Neder-
land gebeurt dit echter zelden. De vrouwen (G1) blijven meestal in het voorheen gezamenlijk 
bewoonde huis wonen en hebben een eigen inkomen. Deze niet-traditionele situatie levert 
veel onzekerheid op als het gaat om toekomstige zorgafhankelijkheid.  

Ik woon nu met mijn jongste dochter samen. Zij doet praktisch alles. Zij zegt dat zij 
voor mij zal zorgen en dat zij, als zij gaat trouwen, haar man naar mijn huis zal 
brengen. Maar dat wil ik niet: dat is een iç güvey. Ik wil geen schoonzoon in mijn 
huis. Ik kan alles tegen mijn eigen zoon zeggen en boos op hem worden, maar dat 
kan ik niet doen tegen een schoonzoon. 

Als ik binnenkort bedlegerig zou worden, verwacht ik van mijn jongste dochter dat 
ze voor mij zorgt. Nu maakt ze al alles klaar voor mij, vóórdat ze naar haar werk 
gaat. Ook de andere dochters helpen wel. Maar als de jongste dochter gaat trouwen, 
dan weet ik het niet meer, dan ben ik alleen thuis. (NURCAN)  

Kinderen kunnen niet omgaan met ziekte en ouderdomsverschijnselen – Sommige ouderen 
(G1) hebben tijdens ziekteperiodes de indruk gekregen dat hun kinderen (G2) niet kunnen 
omgaan met de bijverschijnselen die horen bij ziekte, zoals morsen tijdens het eten, het 
hebben van snot en de wijze waarop het toilet wordt gebruikt (bijvoorbeeld geen controle 
hebben bij het plassen en hierdoor de eigen broek nat maken), enzovoorts.  

Mijn kinderen doen wat zij nu kunnen. Maar als ik niet meer kan functioneren als 
een gezond persoon, en bijvoorbeeld ga plassen in bed of morsen tijden het eten, dan 
zullen de kinderen zich hieraan ergeren. De ouderdom is een hele moeilijke periode. 
Ik denk dat kinderen, vooral deze generatie, zulke ouderdomsverschijnselen moeilijk 
kunnen accepteren. (DURMUŞ) 
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Autoritaire houding kinderen – Bepaalde eigenschappen van sommige kinderen (G2) – 
zoals een autoritaire houding, die zich uit in hun manier van praten en het demonstreren van 
boosheid – worden geassocieerd met het niet willen en kunnen zorgen voor de ouders (G1).  
 
Kinderen kennen geen 'respect en schaamte' – Een aantal mannen en vrouwen (G1) vindt 
dat hun kinderen (G2) geen 'respect' en schaamte’ tonen ten opzichte van hun ouders. 
Daarmee bedoelen zij dat kinderen zich niet houden aan de traditionele, genderbepaalde 
familieverhoudingen en het daarbij behorende rolgedrag. Dat heeft een negatieve invloed op 
de zorgverwachtingen die de ouderen (G1) ten opzichte van hun kinderen (G2) koesteren. 
Niet het juiste rolgedrag vertonen wordt geassocieerd met: geen respect hebben voor 'traditie' 
en dus: niet bereid zijn om in de zorgafhankelijkheidsfase voor de ouders te zorgen.  
Slechte relatie met kinderen – Een aantal ouderen (G1) zegt een slechte relatie met hun 
kinderen (G2) te hebben vanwege financiële redenen en/of onderlinge conflicten. Als gevolg 
hiervan verwachten sommigen van hen geen bakım en/of yardım van hun kinderen.  
 
Ouders zijn niet behulpzaam, dus kleinkinderen ook niet – 6 van 2325 ouderen (G1), van 
wie 3 vrouwen en 3 mannen, verwachten geen yardım van hun kleinkinderen (G3) bij 
zorgafhankelijkheid. Daarbij kijken de ouderen (G1) vooral naar de ouders (G2) van de 
kleinkinderen (G3). Als deze (G2) niet zorgzaam en behulpzaam zijn voor hun ouders (G1), 
dan wordt dit ook niet verwacht van de kleinkinderen (G3).  

Verschuivende panelen: yardım door dochters  

Uitgezonderd één echtpaar verwachten alle 47 ouderen (G1) met dochters yardım van hun 
dochters (G2). Dit is een verwachting die niet strookt met de traditie. In Turkije hoeft een 
dochter in principe niets meer voor haar ouders te doen als zij eenmaal getrouwd is, zelfs niet 
als zij directe buren zijn.  
 
Tabel 7.4 Verwachtingen van yardım door dochters 

 Verwachting  

van yardım 

Geen verwachting  

van yardım 

Geen 
dochters

26
 

Totaal 

Man  22 1 3 26 

Vrouw 23 1 4 28 

Totaal 45 2 7 54 

 
De Turkse ouderen in Nederland (G1) verwachten dat hun dochters (G2) bij zorgafhanke-
lijkheid langskomen, hen emotioneel ondersteunen en meehelpen met het huishouden en met 
tolken.  
De oudere ouders (G1) maken onderscheid tussen dochters die getrouwd zijn met familie-
leden dan wel niet-familieleden. Ook de mate van verwantschap speelt een belangrijke rol. 
Met een neef als schoonzoon wordt meer van de dochter verwacht dan wanneer de schoon-
zoon een ver familielid zou zijn. Een dochter en neef-schoonzoon hebben meer 'reden' op 
bezoek te gaan bij de (schoon)ouders. Vanwege de verwantschap zullen zij zich meer met 
elkaar verbonden voelen en zullen minder snel irritaties, ruzies en conflicten ontstaan tussen 
beide gezinnen (dochter en schoonzoon respectievelijk schoonouders), zo is de verwachting.  

                                                      
25 23 ouderen (G1) hebben gesproken over hun zorgverwachtingen naar hun kleinkinderen (G3). 
26 Bij 4 families (samen 3 mannen (G1) en 4 vrouwen (G1)) zijn geen dochters; daarvan heeft 
1 echtpaar in het geheel geen kinderen. 
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Geen yardım van dochter — Slechts één familie verwacht geen yardım van hun dochter. Het 
echtpaar (G1) woont samen met zoon en schoondochter (G2). Zowel man als vrouw (G1) 
merken op dat hun dochter (G2) weinig langskomt en weinig vraagt hoe het met haar vader 
en moeder gaat. De dochter is nauwelijks betrokken bij de goede en slechte dagen van de 
familie.  
 
Yardım van in andere landen wonende dochters — Ouders (G1) maken onderscheid tussen 
dochters die in Nederland wonen (G2) en dochters die in Turkije of een ander Europees land 
wonen. 18 van de 69 dochters wonen in het buitenland, van wie 17 dochters in Turkije en 
1 in Duitsland.  
De in Turkije wonende dochters waren reeds getrouwd voordat de gezinshereniging van de 
ouders in Nederland plaatsvond. De ouders (G1) hadden geen mogelijkheid meer om hun 
dochter naar Nederland te halen, omdat ze geen ouderlijke zeggenschap meer hadden over 
deze dochters. Deze ouders (G1) verwachten wel van dochters die in Turkije wonen, dat zij 
yardım geven tijdens de vakantieperiode in Turkije, wat in de praktijk ook gebeurt.  
De in Duitsland wonende dochter is daar na haar huwelijk gaan wonen. Haar ouders (G1) 
hebben geen verwachtingen van deze dochter vanwege de fysieke afstand. De ouders gaan 
niet op vakantie naar Duitsland, zoals ze dat doen naar Turkije. Als zij bij hun dochter op 
bezoek gaan, blijven ze daar slechts een paar dagen.  

7.3.4 Verwachtingen van zorg door professionele instellingen  
Tijdens de interviews komen met name huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg en verzorgings-
huizen als professionele zorgverleners ter sprake. Onder de Turkse ouderen (G1) bestaat 
grote onbekendheid met professionele zorg voor ouderen. Wanneer in het kader van oude-
renzorg over 'zorginstellingen' wordt gesproken, denken de ouderen (G1) in eerste plaats aan 
het verzorgingshuis, dat volgens hen is bedoeld voor zielige mensen die geen zorg kunnen 
ontvangen van hun kinderen. Ze hebben weinig tot geen ervaring met Nederlandse verzor-
gingshuizen. De ouderen (G1) vergelijken de zorginstellingen in Nederland vaak met de 
zorginstellingen in het land van herkomst.  
Welke verwachtingen hebben Turkse ouderen ten aanzien van zorginstellingen bij toekom-
stige zorgafhankelijkheid? 
 

Verwacht geen zorg van instellingen — De meeste Turkse ouderen (G1) (38 van de 54, van 
wie 18 mannen en 20 vrouwen (G1)) willen liever geen gebruikmaken van zorg door zorgin-
stellingen. Ze hebben sterke verwachtingen van de traditionele zorg door hun kinderen (G2).  
Aan deze respondenten is gevraagd of zij gebruik willen maken van zorginstellingen indien 
de kinderen (G2) onverhoopt niet voor hen willen/kunnen zorgen. 16 van de 38 ouderen (G1) 
verwachten in dat geval inderdaad zorg door zorginstellingen, als noodoplossing dus.  

Ik heb nooit van professionele zorg gebruikgemaakt. Ik wil er ook geen gebruik van 
maken, omdat mijn zoon nog bij ons is. Bij elden ayaktan dusmek ('ik kan mijn han-
den en voeten niet meer gebruiken') moet ik worden verzorgd door mijn zoon en  
gelin. Als zij niet voor mij willen zorgen, zullen mijn kleinkind en zijn vrouw dit wel 
doen; daar hoop ik tenminste op. Er kan van alles gebeuren; men weet het nooit. Als 
niemand voor mij wil zorgen, vraag ik hulp aan de thuiszorg. Maar dat zal mijn 
zoon, denk ik, niet accepteren, want dan zou híj zich niet prettig voelen. Als zijn 
vrouw geen zorg wil geven, zal mijn zoon zeker druk op haar uitoefenen om het wel 
te doen. (CEMİLE) 
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Verwacht zorg door instellingen — Ongeveer 25% van de ouderen (G1) (13 van de 54), van 
wie 6 mannen en 7 vrouwen, verwacht bij zorgafhankelijkheid gebruik te maken van een 
zorginstelling. 8 van deze 13 ouderen, van wie 3 mannen en 5 vrouwen, willen niet afhanke-
lijk worden van hun kinderen (G2) en daarom liever een beroep doen op professionele zorg.  

Als ik in de toekomst niet meer voor mijzelf kan zorgen en afhankelijk ben geworden 
van anderen, dan moet ik kiezen tussen mijn kinderen en zorginstellingen. Ik wil  
zeker door instellingen verzorgd worden. Ik wil niet dat mijn kinderen zich aan mij 
ergeren. Ook al willen mijn kinderen wel zorgen, dan wil ik het toch niet, omdat de 
ouderdom een heel moeilijke periode is. Misschien zal ik in mijn bed plassen; dan 
zou ik dat bed niet willen laten schoonmaken door mijn kinderen of mijn kleinkinde-
ren; misschien willen zij dat ook niet. Maar van zo’n instelling met professionele 
hulpverleners vind ik het niet erg, omdat zij dat beroep zelf hebben gekozen en zich 
niet zullen ergeren. Dit is mijn verwachting voor de toekomst en ik vertrouw erop, 
dat deze verwachting uitkomt. (DURMUŞ) 

De overige 5 ouderen (G1) betreft een echtpaar dat geen kinderen heeft, een ander echtpaar 
dat slechts één gehandicapte zoon heeft en één oudere man die geen zoon heeft, alleen 
dochters. Zij zien geen andere mogelijkheid voor de zorg.  

Ik heb geen kinderen. Ik verwacht in de toekomst in de eerste plaats zorg door mijn 
vrouw. Zolang zij gezond is, accepteer ik het aanbod van instellingen niet. Als zij 
niet meer voor mij kan zorgen, moet ik zorg van instellingen accepteren. In Neder-
land is alles goed georganiseerd. Als je ziek bent, kun je opbellen en dan komen ze je 
ophalen en word je verder goed verzorgd. (EYÜP) 

Weet het niet — 3 ouderen (G1) (2 mannen en 1 vrouw) weten niet of zij in de zorgafhanke-
lijkheidsfase gebruik gaan maken van een zorginstelling.  

Ik heb nu geen zorg nodig. Ik kan niets zeggen over de toekomst. Mijn kinderen heb-
ben een gezin en zijn daarmee druk bezig. Ik kan niet aan hen vragen om voor mij te 
zorgen. Als ik zorgafhankelijk word, moet ik een keuze maken tussen zorg door in-
stellingen, mijn kinderen of het inhuren van zorg. Ik weet het nog niet. (MÜMTAZ) 

Aspecten van zorg door (medische) zorginstelling volgens ouderen (G1)  

 

Voordelen — De Turkse ouderen (G1) vinden de zorg en zorgvoorzieningen in Nederland 
goed georganiseerd. Wanneer iemand zorg nodig heeft, zoals lichamelijke of huishoudelijke 
zorg, dan kan dat aan huis worden gegeven. Zorg door huisartsen en ziekenhuizen wordt 
aangeboden in de eigen buurt, op relatief korte afstand. Zorg voor de oude dag is gegaran-
deerd. De aanwezigheid van zorginstellingen geeft ouderen een gevoel van onafhankelijk-
heid ten opzichte van kinderen en andere verwanten, wanneer deze geen zorg willen geven. 
 

Nadelen — Veel Turkse ouderen (G1) verwachten dat zij tijdens de zorg en bij een lang-
durige opname en/of hulp door verpleegkundigen niet goed kunnen communiceren met de 
zorgverleners vanwege taalproblemen. Ook verwachten zij misverstanden en onbegrip 
vanwege onbekendheid bij zorginstellingen met hun culturele achtergrond. Bij een opname 
in een zorginstelling verwachten de ouderen (G1) geïsoleerd te raken en last van eenzaam-
heid te hebben. Een aantal ouderen benadrukt dat er in een zorgcentrum geen aparte plek is 
voor Turken waar zij elkaar kunnen ontmoeten voor sociale contacten en ontspanning. 
Verder gaan de ouderen (G1) ervan uit dat er geen halal maaltijden (voeding volgens 
islamitische voorschriften zoals het verbod op varkensvlees) beschikbaar zullen zijn.  
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Religieuze achtergrond personeel — Behalve één oudere vinden alle ouderen (G1) het niet 
belangrijk wat de religieuze achtergrond is van de zorgverlener. De kwaliteit van de zorg is 
belangrijk, de religieuze achtergrond niet. Als de zorgverlener zijn taak goed uitvoert, doet 
zijn of haar geloofsbeleving er niet toe.  
 
Etnische afkomst personeel — Meer dan de helft van de ouderen (G1) vindt het ook niet 
belangrijk wat de etnische afkomst van het personeel is. Een aantal ouderen heeft de voor-
keur voor een verzorgende met een Turkse achtergrond: hij of zij zal hun cultuur en gewoon-
tes volgens hen beter begrijpen. Ook is er dan geen taalprobleem.  
Sekse personeel bij lichamelijke verzorging — Er is verschil in acceptatie tussen mannen en 
vrouw wat betreft de sekse van de verzorgende bij lichamelijke zorg. Mannen (G1) vinden 
het in het algemeen niet belangrijk of de verpleegkundige die hen verzorgt, man of vrouw is. 
Voor hen is het alleen een kwestie van 'even wennen'.  
Bijna alle vrouwen en mannen (G1) vinden het wél belangrijk dat de vrouwelijke zorgbe-
hoevende (G1) wordt verzorgd door een vrouw. Vrouwen schamen zich om hun vrouwelijke 
lichaamsdelen te laten zien aan mannelijk medisch personeel. Ook praten over deze  
lichaamsdelen gaat gepaard met schaamte. Zij willen graag door vrouwelijk medisch perso-
neel worden verzorgd. Hun mannen (G1) vinden dit 'vanzelfsprekend'. 
 
Sekse personeel bij huishoudelijke zorg door thuiszorg — Alle ouderen (G1) vinden de 
sekse van de verzorgende van de thuiszorg belangrijk. De huishoudelijke zorg binnen het 
gezin wordt altijd gedaan door vrouwen. Ook van de thuiszorg wordt verwacht dat de zorg 
door een vrouw wordt verricht. Zij zouden zich niet prettig voelen als een man de huishoude-
lijke taken verricht, terwijl de vrouw (G1) op de bank zit en niets doet.  

Als ik in de toekomst iemand nodig heb voor huishoudelijke zorg, wil ik dat het een 
vrouw is. Ik kan niet tegen een man zeggen: 'Wil je even de afwas doen?' Ik heb 
nooit in mijn huis gezien dat mijn man of zoon de afwas deed, de ramen ging lappen 
en stofzuigen. Ik zou het komisch vinden als ik een man zou zien die het huishoude 
doet. Mannen kunnen niet goed schoonmaken en afwassen, of kleren in de wasma-
chine doen. (BİNNAZ) 

7.3.5 De oude dag: doorbrengen in Nederland of Turkije?  
Veel ouderen (G1) pendelen (zie hoofdstuk 4, pag. 67) tussen Nederland en Turkije. Bijna 
alle ouderen gaan ervan uit dat zij bij zorgafhankelijkheid (grotendeels) in Nederland zullen 
zijn. Daarbij spelen overwegingen met betrekking tot de kinderen en de medische zorg en 
sociale zekerheid in Nederland een rol.  
 
Gezondheidszorg — Turkse ouderen (G1) vinden dat de gezondheidszorg in Nederland beter 
is georganiseerd dan in Turkije. Iedereen heeft in Nederland een eigen huisarts. Hij of zij 
bepaalt of iemand moet worden doorverwezen naar specialisten in de medische zorg.  
De kwaliteit en hygiëne van ziekenhuizen zijn volgens de ouderen (G1) in Nederland beter 
dan in Turkije. Het personeel in Nederland gaat beter om met patiënten dan het personeel in 
Turkije, dat zich 'kattig' gedraagt, vindt men.  
Om een goede behandeling en zorg in Turkije te verkrijgen, voelen mensen zich vaak 
gedwongen hun toevlucht te nemen tot het geven van extra geld aan verpleging of artsen. 
Bovendien zijn in Turkije veel mensen niet verzekerd, met name op het platteland, zodat 
elke zorgbehandeling direct door de patiënt moet worden betaald.  
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In Nederland is de fysieke afstand van huis tot de zorginstellingen kleiner dan in Turkije. 
Met name op het platteland in Turkije waren en zijn de medische voorzieningen beperkt. Het 
bezoeken van een (huis)arts of ziekenhuis vraagt om een lange reistijd (meestal van het dorp 
naar de stad). In Turkije zijn er bovendien nauwelijks voorzieningen specifiek voor ouderen.  

In Nederland is het beter dan in Turkije. Hier zijn de ziekenhuizen, de artsenzorg en 
de verzekering beter geregeld. Ze behandelen je goed en besteden meer aandacht 
aan je dan in Turkije. Het ziekenhuis en de huisarts zijn in de buurt. In Turkije ben ik 
eens naar het ziekenhuis gegaan en toen was ik de hele dag bezig; de afstanden tus-
sen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis waren heel groot. Hier in Neder-
land is vaak alles in één gebouw. In Turkije doe je alles met geld; je moet de mensen 
soms omkopen. In Nederland krijg je een verwijsbriefje en daarmee kun je alle  
benodigde onderzoeken laten doen. In Nederland kan ik zelfstandig naar het zieken-
huis gaan. In Turkije ken ik de stad vaak niet eens; ik weet niet waar het ziekenhuis 
ligt en niet hoe ik bijvoorbeeld een afspraak moet maken. Toen ik dan ook naar het 
ziekenhuis in Turkije moest, heeft mijn zoon alles voor mij geregeld. (GÜLBEYAZ) 

Een aantal ouderen (G1) beoordeelt de artsen in Turkije als 'beter' dan die in Nederland. Een 
Turkse arts begrijpt hun klachten snel en beter en schrijft betere medicijnen voor, vinden zij. 
Veel Turkse ouderen (G1) gaan, wanneer zij niet 'genezen' na de behandeling door huisarts 
of ziekenhuis in Nederland, voor de zekerheid in Turkije naar een arts of ziekenhuis voor 
controle.  

Ik heb bronchitis. Ik heb ademhalingsproblemen. In Nederland ben ik vaak naar art-
sen en ziekenhuizen geweest. Ze doen altijd van die lange onderzoeken. Ik ben wel 
tevreden met de artsen in Nederland, maar als ik naar artsen in Turkije ga, begrij-
pen zij mij veel sneller. Ze kunnen snel mijn ziekte verklaren en vertellen wat er aan 
de hand is. (BEKİR) 

Bij het afwegen van de keuze tussen verblijf in Nederland of Turkije benadrukken de 
ouderen (G1) de rol van hun kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) bij zorgafhankelijkheid. 
Als zij in Nederland blijven, kunnen de kinderen (G2) bij hun ouders blijven wonen of hen 
bezoeken.  
Slechts twee mannen (G2), van wie één geen kinderen heeft en één alleen dochters, willen de 
bedlegerigheidsfase in Turkije door te brengen. Zij vinden het beter om verzorgd te worden 
door instellingen in Turkije dan in Nederland. Er is in Turkije geen taalprobleem, de verzor-
ger en verzorgende hebben dezelfde gewoontes en achtergrond.  

Ik ben verzekerd voor mijn oude dag. Met mijn uitkering wil ik opgenomen worden 
in een verzorgingshuis in Turkije. Daar zorgen ze wel goed voor mij. Ik spreek de 
taal en begrijp de mensen. Het is in Turkije beter dan hier. (BEKİR) 

7.3.6 Verwachtingen rond overlijden en begrafenis 
Alle 54 ouderen (G1) willen in Turkije worden begraven. Slechts één vrouw laat iets van 
twijfel horen. De ouderen (G1) hechten veel waarde aan de plek waar men begraven wordt 
en hebben daarover een uitgesproken mening. Zo willen ze bijvoorbeeld niet worden begra-
ven op een islamitische begraafplaats in Nederland.  
Verschillende factoren spelen een rol bij hun keuze voor (een specifieke plek in) Turkije als 
laatste rustplaats, zoals: de aanwezigheid van familieleden, terugkeer naar land van her-
komst, gehechtheid aan islamitische rituelen, geen vertrouwen in de Nederlandse begraaf-
plaatsregeling en heimwee naar de geboorteplek. 
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Begraven naast familie — In eerste instantie denkt men aan de plek waar al familieleden 
zijn begraven, vrijwel altijd het eigen geboortedorp. Dorpelingen en verwanten kunnen hen 
bezoeken, zodat ze niet worden vergeten.  

Ik wil in Turkije begraven worden, omdat mijn vader, moeder en alle verdere fami-
lieleden daar begraven zijn; ik wil bij hen zijn. Ik heb ook alle respect voor de dor-
pelingen en de familie daar. Maar tot mijn dood wil ik hier blijven. (DURMUŞ) 

Kinderen kunnen begraafplaats bezoeken — Volgens de ouderen (G1) zullen hun kinderen 
(G2) tijdens hun vakantie in Turkije altijd de begraafplaats bezoeken in het dorp waar de 
ouders (G1) vandaan komen.  
 
Het land waar je vandaan komt, is belangrijk — "Waar je geboren bent, daar moet je 
begraven worden." De ouderen (G1) benadrukken dat Turkije hun vatan (vaderland) is. 
Binnen jouw vatan moet je worden begraven in de streek waar je vandaan komt. Bijna alle 
ouderen (G1) komen uit een dorp en willen daar worden begraven.  

Ik ben in Turkije geboren en ik wil er ook begraven worden, ook al woon ik al langer 
in Nederland dan in Turkije. (MÜNEVVER) 

Heimwee naar geboorteplek — Alle ouderen (G1) hebben heimwee naar de plek waar zij 
geboren en opgegroeid zijn. Hun ideaal was altijd: terugkeren naar het land van herkomst. 
Tijdens hun leven is dat niet gebeurd. Door te worden begraven in het land van herkomst, 
kunnen zij dit ideaal alsnog realiseren.  

Ik ben lang niet in Turkije geweest vanwege mijn ziekte. Ik mis mijn dorp wel. En als 
ik overlijd, wil ik in mijn geboortedorp in Turkije worden begraven. Toen ik naar 
Nederland  kwam, dacht ik een paar jaar in Nederland te blijven en dan terug te  

keren naar Turkije. Mijn man en ik hebben de terugkeer naar Turkije echter altijd 
uitgesteld. Mijn man is overleden, toen hebben we hem in ons dorp begraven. Hij is 
nu definitief terug in zijn geboorteplaats. En ik zal ook teruggaan. (SEDA) 

Islamitische rituelen — Tijdens gesprekken wordt vaak aangehaald dat niet alleen déze 
wereld bestaat, maar ook een wereld na het leven op aarde: het hiernamaals. De ouderen 
(G1) vinden de islamitische rituelen bij het overlijden belangrijk: moslims dienen op islami-
tische wijze te worden begraven.  

Natuurlijk wil ik begraven worden in Turkije, in mijn geboorteland. Ik ben een reli-
gieuze man en wil volgens mijn religieuze voorschriften worden begraven, niet op de 
christelijke manier. Men leeft niet alleen in deze wereld, maar ook in het hierna-
maals. (AZİZ) 

Geen vertrouwen in Nederlandse begraafplaatsen — De ouderen (G1) benadrukken dat in 
Nederland de begraafplaats voortdurend moet worden betaald door familieleden. Als er niet 
meer wordt betaald, wordt na een bepaalde tijd het stoffelijk overschot opgeruimd. Men weet 
dan ook niet waar het stoffelijk overschot is gebleven. Als men echter wordt begraven in het 
dorp in Turkije, blijft het stoffelijk overschot altijd op hetzelfde plek liggen.  
 
Overlijdensverzekering — Alle ouderen (G1) hebben een overlijdensverzekering bij een 
religieuze verzekeringsmaatschappij. De meeste ouderen hebben hun verzekering afgesloten 
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via hun moskee bij Diyanet (een religieuze instelling van de Turkse overheid); een aantal 
ouderen heeft een soortgelijke verzekering bij een Alevitische vereniging.  
Deze verzekeringen zijn belangrijk voor de ouderen (G1). De verzekeringsmaatschappijen 
kennen de rituelen goed, zij begeleiden de familieleden na het overlijden en regelen alle 
juridische en administratieve zaken (zoals het doorgeven van het overlijden aan het bevol-
kingsregister in Nederland). Het lichaam wordt door de verzekeringsmaatschappij opgehaald 
van de plaats van overlijden, daarna gewassen en verzorgd volgens de islamitische c.q. 
Alevitische rituelen en vervolgens via Schiphol naar Turkije gebracht. Vanaf de luchthaven 
in Turkije wordt het stoffelijk overschot opgehaald en binnen Turkije naar de plaats van 
bestemming gebracht.  
Niet verzekerd zijn betekent dat men grote risico's neemt wat betreft de (hoge) kosten en de 
nabestaanden zwaar belast met het regelen van alle praktische en juridische zaken.  

Mijn eerste vrouw is hier in Nederland overleden. Zij was niet verzekerd en ik heb 
toen € 4000 betaald voor haar begrafenis in Turkije. Daarna heb ik meteen een ver-
zekering afgesloten bij een moskee. Elk jaar betalen wij ongeveer € 85. (NURETTİN) 

Twijfel over begraven worden in Turkije — Eén oudere vrouw (G1) twijfelt over de begra-
fenis in Turkije, waarvoor zij niettemin een verzekering heeft afgesloten. Het probleem is 
volgens haar dat de kinderen (G2) in Nederland wonen en haar begraafplaats in Turkije 
daarom moeilijk kunnen bezoeken. 
 

7.4 Welke zorg willen (klein)kinderen (G2 en G3) leveren aan 
(groot)ouders (G1)? 

 
Hoe verwachten de kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) van de geïnterviewde Turkse 
ouderen in Nederland voor hun ouders (G1) te zorgen wanneer deze zorgafhankelijk wor-
den? In hoeverre zijn/waren hun ideeën en verwachtingen in overeenstemming met de 
traditionele opvattingen over zorg voor ouderen op het moment dat hun ouders nog niet 

zorgafhankelijk zijn?  
De analyse van de onderzoeksresultaten kent een belangrijke beperking: de steekproef 
'kinderen (G2) en kleinkinderen (G3)' is niet representatief, omdat niet met alle 
(klein)kinderen van de geïnterviewde ouderen (G1) is gesproken en met name de 
(klein)kinderen die in gedrag afwijken van de norm, hun medewerking aan het onderzoek 
weigerden.  

7.4.1 Zonen 
Van de geïnterviewde zonen (19) denken 15 zonen (G2) op het moment dat hun ouders (G1) 
nog niet zorgafhankelijk zijn, in de toekomst – wanneer hun ouders wél zorgbehoevend zijn 

– bakım aan hun ouders te zullen geven. 4 zonen (G2) denken yardım te zullen geven.  
 
Bakım — De meeste geïnterviewde zonen (G2) (15 van de 19) verwachten dat zij zelf de 
verantwoordelijkheid zullen nemen voor de zorg voor hun ouders (G1), zodra deze zorgaf-
hankelijk worden. In antwoord op de vraag waarom zij voor hun ouders willen zorgen, 
noemen de zonen (G2) verschillende redenen. Zij voelen zich als zoon verplicht om bakım 
aan hun ouders te geven, zoals de traditie dat voorschrijft. Bijna de helft van de zonen (G2) 
benadrukt dat het oordeel van de Turkse omgeving belangrijk is. Als zij niet voor hun oudere 
ouders (G1) zorgen, worden zij bestempeld als 'slechte zonen'.  
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Dede heeft mij ter wereld gebracht en voor mij gezorgd. Hij is mijn vader. Als ik niet 
voor hem zou zorgen, is er geen plek voor mij binnen de Turkse gemeenschap. Dan 
ben ik een slechte zoon. Ik doe het niet alleen voor de gemeenschap, maar ook voor 
mijn eergevoel. Als ik niet voor hem zorg, zal ik voelen dat mijn eer is aangetast. 
(EKREM) 

Enkele zonen (G2) noemen ook de toekomstige erfenis als reden voor het geven van bakım: 
wie voor de ouders zorgt, krijgt daarvan het grootste deel. 
Yardım, geen bakım — 4 van de 19 zonen (G2) verwachten in de zorgafhankelijkheidsfase 
geen bakım te zullen geven, maar wel yardım. Hierbij spelen drukke werkzaamheden, de 
behoefte aan privacy een belangrijke rol. Ook het niet kunnen opschieten met de oudere 
ouders (G1) word als reden genoemd. 
Eén zoon (G2), Azmi, wil wel bakım geven, maar weet niet of hij in de praktijk daartoe in 
staat zal zijn: de relatie tussen zijn vrouw (G2) en zijn ouders (G1) is nogal slecht. Zijn 
ouders willen dat hij van deze vrouw gaat scheiden en daarna met een andere Turkse vrouw 
gaat trouwen. Azmi wil dit niet, omdat hij al twee keer is uitgehuwelijkt. Hij hoopt dat de 
ruzie tussen zijn huidige vrouw en zijn ouders zal ophouden. Hij wil graag beantwoorden aan 
de culturele norm die voorschrijft dat hij voor zijn ouders moet zorgen.  

7.4.2 Dochters 
Alle geïnterviewde dochters (9) (G2) denken zeer veel voor hun ouders (G1) te zullen doen: 
bakım dan wel yardım. Dit in afwijking van het cultureel-normatieve ideaalbeeld. 
 
Bakım — 7 van de 9 dochters (G2) willen in de toekomst hun ouders bakım geven. Zij zien 
de zorg voor hun ouders (G1) niet alleen als een taak voor zonen. Volgens hen doen zij in de 
praktijk meer aan huishoudelijke taken, voedselzorg en administratieve taken dan hun broers 
(G2). Zij vinden het jammer dat hun ouders (G1) onderscheid maken tussen dochters en 
zonen: de ouders verwachten meer van hun zonen dan van hun dochters, en ook worden de 
zonen meer gewaardeerd.  
 
De meeste dochters (G2) die bakım willen geven (5 van de 7), zijn niet getrouwd en wonen 
met hun ouders (G1) samen. Zij weten echter dat zij niet bij hun ouders kunnen blijven 
wonen als zij zouden trouwen. Hun ouders willen namelijk geen iç güvey (inwonende 
schoonzoon). Deze dochters laten hun ouders door middel van humor (indirecte manier) 
weten dat zij graag voor hen zouden willen zorgen.  
 

Twee dochters (G2), Gülşen en Hayriye, zijn getrouwd met een familielid (neef en achter-

neef) en wonen dicht bij hun ouders (G1). Gülşen heeft twee broers, maar die wonen in 
Turkije. Zij ziet het als háár verantwoordelijkheid om te zorgen dat haar ouders (G1) in de 
zorgafhankelijkheidsfase alles krijgen wat zij nodig hebben. Hayriye heeft geen broers. Ook 
zij voelt zich daarom als dochter genoodzaakt om voor haar oudere ouders (G1) te zorgen.  
 
Yardım — 2 van de 9 dochters (G2) willen hun ouders geen bakım geven, maar wel yardım. 
Zij vinden dat de verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun ouders (G1) bij hun broers 
(G2) ligt. Samenwonen van getrouwde dochters met hun ouders en hun voortdurend zorg 
geven, is onmogelijk, zeggen zij. Hun mannen zullen hiervoor geen toestemming geven. 
Deze dochters (G2) denken dat zij huwelijksproblemen zouden krijgen als zij voor hun 
ouders (G1) zouden (willen) zorgen. De dochters handelen daarmee conform het cultureel-
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normatieve ideaalbeeld,. Echter, niet helemaal: volgens deze normen zouden zij namelijk 
ook geen yardım hoeven geven.  

7.4.3 Schoondochters 
Bijna alle geïnterviewde schoondochters (G2) verwachten – in de fase voorafgaand aan de 
concrete noodzaak tot zorgverlening – dat zij bij zorgafhankelijkheid van hun schoonouders 
(G1) voor hen zullen zorgen overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaalbeeld.  
 
Bakım — 16 van de 19 gelins (G2)verwachten dat zij in de toekomst bakım zullen geven. 
Als reden noemen deze 16 schoondochters (G2), dat het de traditie is dat een gelin bakım 
geeft aan haar schoonouders.  

Als gelin ben ik ingetrokken bij mijn schoonouders. Als mijn schoonouders zorg  
nodig hebben, wil ik hun wel bakım geven. Dat is traditie bij ons. Wie zou er anders 
bakım moeten geven als de gelin en de zoon het niet doen? (NURCAN) 

Yardım — 2 van de 19 schoondochters (G2) verwachten dat zij in de toekomst geen bakım 
zullen geven, maar wel yardım. Ze hebben al fysiek afstand genomen van hun schoonouders 
(G1) door op zo'n 20–25 minuten loopafstand te gaan wonen. Hierdoor kunnen zij hun 
privacy waarborgen en hebben ze minder last van bemoeienis van hun schoonouders (G1).  

Na mijn huwelijk ben ik bewust niet ingetrokken bij mijn schoonouders. Zij hebben 
een eigen huis van drie etages en boden ons aan bij hen beneden te komen wonen, 
met een aparte ingang. Maar mijn man en ik wilden dat niet. Als ik bij hen zou  
wonen, dan zou ik bij hen vaak langs moeten gaan en als gelin moeten helpen als zij 
visite krijgen. Dan zouden mijn schoonouders veel verwachtingen van mij hebben 
waaraan ik niet zou willen voldoen. Daarom heb ik bewust afstand van hen geno-
men. We wonen niet zo heel ver van elkaar, slechts enkele straten, maar genoeg om 
enige afstand te houden.  

Ik ben de eerste gelin van mijn schoonouders, maar ik heb vanaf het begin niet als 
zodanig gefungeerd. Zij verwachten daarom niet veel van mij; zo hebben wij onze 
relatie opgebouwd. Eén keer in de week gaan wij bij hen langs. Als wij vrije dagen 
hebben, gaan wij twee of drie keer per week bij hen op bezoek. Via de telefoon heb-
ben wij drie of vier keer per week contact met elkaar. Ik zou mijn schoonouders wel 
af en toe willen helpen, maar geen constante zorg willen bieden. (KADRİYE) 

Kibariye benadrukt dat zij haar opleiding en werk altijd heel belangrijk heeft gevonden en 
dat zij deze zeker niet zal opgeven om haar schoonouders bakım te kunnen geven, ondanks 
het feit dat haar man dit aan haar schoonouders heeft beloofd.  
 
Geen bakım of yardım — Eén schoondochter (G2) (de vrouw van Azmi – zie pag. 150) 
verwacht in de zorgbehoevende fase helemaal geen hulp te zullen geven. Ze heeft met haar 
schoonouders (G1) samengewoond. Volgens haar heeft zij alles gedaan om haar schoon-
ouders (G1) tevreden te stellen, maar toch wordt zij als zondebok gezien wanneer de schoon-
familie problemen heeft. Zij maken ruzie met haar en zij wordt door hen geslagen.  

7.4.4 Schoonzoons 
Volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld geven schoonzonen aan hun schoonouders 
geen bakım. Dat is ook de verwachting van 3 van de 4 schoonzoons (van 4 verschillende 
families) die in dit onderzoek zijn betrokken.  
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Geen bakım, wel yardım — 3 schoonzoons (G2) verwachten dat zij bij zorgafhankelijkheid 
van hun schoonouders geen bakım zullen geven. In 2 van deze 3 families hebben de schoon-
ouders (G1) behalve dochter(s) ook zonen (G2). Schoonzoons Engin en Erol (G2) benadruk-
ken dat de verantwoordelijkheid voor de zorg in de eerste plaats bij deze zonen (G2) ligt. Pas 
als de schoonouders (G1) niet worden verzorgd door de eigen zonen, kunnen schoonzonen 
hulp of zorg geven. Volgens hen hebben de zonen (G2) geprofiteerd en profiteren nog steeds 
financieel van hun ouders (G1). Zij moeten niet alleen profiteren, maar ook de lasten dragen 
als het nodig is.  
Als er geen zonen of andere schoonzoons zijn die voor de schoonouders (G1) willen zorgen, 
willen deze 3 schoonzoons (G2) wel ondersteuning bieden en datgene doen wat ze kunnen 
doen: praktische dingen zoals helpen met vervoer of boodschappen, maar alleen als het echt 
noodzakelijk is. Lichamelijke zorg kunnen zij wel aan hun schoonvader (G1) geven, maar 
niet aan de schoonmoeder. Schaamte speelt hierbij een rol.  
 
Alle geïnterviewde schoonzoons (G2) zijn in het kader van hun huwelijk naar Nederland 
gekomen. In de eerste periode van het huwelijk hebben zij samengewoond met hun schoon-
ouders (G1), totdat zij een eigen woning en werk hadden gevonden. Samenwonen met 
schoonouders is niet gebruikelijk in het land van herkomst. Maar vanwege de migratiesitua-
tie hebben ze gekozen voor deze next best-oplossing: huis en werk was er immers aanvanke-
lijk niet. De periode van samenwonen varieerde van één tot drie jaar.  
Tijdens het inwonen bij de schoonouders (G1) ontstonden er regelmatig irritaties tussen 
schoonzoon (G2) en schoonouders (G1), met name tussen schoonzoon en schoonvader. De 
schoonouders hadden bepaalde verwachtingen van de schoonzoon, waarbij het feit dat zij 
hun schoonzoon naar Nederland hebben gehaald en hem een betere toekomst in Nederland 
boden, een belangrijke rol speelde. De schoonvader verwachtte bijvoorbeeld een financiële 
bijdrage van de schoonzoon. De schoonzoons (G2) voelden zich vanaf het begin niet op hun 
gemak bij het wonen met hun schoonouders (G1).  
De schoonvader van Dilaver verwachtte dat Dilaver iç güvey zou zijn en blijven. De uiteen-
lopende verwachtingen tussen Dilaver (G2) en zijn schoonvader (G1) hebben geleid tot een 
escalatie en gemaakt dat hij niet voor zijn schoonouders (G1) wil zorgen. Dilaver (G2) 
benadrukt dat er nog drie andere schoonzoons zijn die zijn schoonouders in de toekomst zorg 
kunnen geven.  
 
Bakım voor schoonouders — Hidayet (G2) verwacht als enige van de schoonzoons – en in 
afwijking van de traditie – in de toekomst bakım te zullen geven aan zijn schoonouders (G1). 
Een belangrijke oorzaak is volgens hem het feit dat zijn schoonouders allebei familieleden 
van hem zijn. Zijn schoonmoeder is een tante (zus van vader); zijn schoonvader is de neef 
van zijn schoonmoeder en een neef van zijn eigen vader. Hidayet (G2) heeft een hechte band 
met zijn schoonfamilie.  

Ik wil wel in de toekomst bakım of yardım geven aan mijn schoonouders. Zij hebben 
mij ook geholpen en op mijn kinderen gepast. Zij zijn familie van mij. Hun zonen zijn 
bovendien niet in Nederland. Als zij hier in Nederland waren, zou de situatie anders 
zijn. Dan zouden zij verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun eigen ouders. Als 
mijn schoonouders zouden teruggaan naar Turkije, dan moeten hun zonen voor hen 
zorgen. Maar als mijn schoonouders door mij verzorgd willen worden, dan heb ik 
daar geen problemen mee. Ik wil doen wat ik kan. (HİDAYET) 
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Yardım door vrouwen van schoonzoons — De vrouwen (G2) van de hier genoemde 
schoonzoons besteden nu al veel tijd aan hun eigen ouders (G1). Alle vier de schoonzoons 
(G2) maken hiervan geen probleem. De schoonzoons (G2) verwachten dat zij bij zorgbehoe-
vendheid van hun schoonouders (G1) hiervan ook geen probleem zullen maken.  

7.4.5 Kleinkinderen 
Bijna alle geïnterviewde kleinkinderen (G3) (9 van de 10), zowel kleinzoons als kleindoch-
ters, verwachten in de zorgbehoevende fase van hun grootouders (G1) zorg (bakım) te geven 
dan wel te helpen (yardım). Ook de 2 'schoondochters' (G3) die zijn getrouwd met een 
kleinzoon (G3) en samenwonen met hun schoonouders (G2) en aangetrouwde grootouders 
(G1), denken er zó over. 
 
Wel zorg voor grootouders — Alle geïnterviewde kleinkinderen (G3) hebben in het verleden 
samengewoond met hun grootouders (G1). 5 van de 10 kleinkinderen (G3) wonen nog steeds 
samen met hun grootouders (G1). De kleinkinderen hebben in hun kinderjaren een hechte 
band ontwikkeld met hun grootouders. Door ervaringen binnen de familie hebben zij geleerd 
dat de zorg voor grootouders en ouders een verplichte familietaak is.  
 
Op de vraag waarom zij voor hun grootouders (G1) willen zorgen, antwoorden zij dat hun 
opa en oma ook voor hen hebben gezorgd. De kleinkinderen die nog steeds bij hun opa en 
oma (G1) wonen, hebben het idee dat als zij goed voor hun opa, oma, vader en moeder 
zorgen en hun eigen kinderen goed opvoeden, later – wanneer zij zelf zorgbehoevend 
worden – hun eigen kinderen ook goed voor hen zullen zorgen ('ruilen voor later' – pag. 
102).  

Mijn vrouw en ik wonen bij vader, moeder en opa in een huis. Ik ben ook opgevoed 
door mijn oma en opa. Nu zou ik ook iets voor hen willen terugdoen. Als ik goed 
voor hen zorg, dan  zullen mijn kinderen later goed voor mij zorgen. Mijn opa en 
oma verwachten ook van mij dat ik voor hen zal zorgen. (FİKRET) 

Verwachte zorgtaken voor grootouders — 4 van de 10 kleinkinderen (G3) denken dat zij 
bijna alle zorgtaken zullen uitvoeren wanneer hun grootouders (G1) zorgafhankelijk zijn. Dit 
kunnen huishoudelijke taken zijn, voedselzorg, administratieve taken, tolken, naar het 
ziekenhuis brengen et cetera.  
Het geven van lichamelijke zorg, huishoudelijke zorg en voedselzorg is voor de kleinkinde-
ren (G3) wel seksegebonden. Kleindochters (G3) verwachten in principe alle zorg te kunnen 
geven, behalve lichamelijke zorg voor opa (G1): ook zij hebben liever dat iemand van 
hetzelfde geslacht hem lichamelijk verzorgt. De kleinzoons (G3) verwachten ook alle zorg te 
kunnen geven, met dien verstande dat de praktische uitvoering van de huishoudelijke zorg en 
voedselzorg volgens hen dient te worden gedaan door een vrouw: hun moeder (G2), zus (G3) 
of hun toekomstige vrouw (G3). Ook zouden zij liever geen lichamelijke zorg willen geven 
aan hun oma (G1).  
 
Geen zorg voor grootouders — Eén kleindochter (Duygu) (G3) verwacht geen zorg of hulp 
te geven aan haar grootouders (G3). Volgens haar is dat de taak van de kinderen (G2) van 
haar grootouders (G1) en niet van de kleinkinderen (G3).  

7.4.6 Verwachtingen van zorg door professionele zorginstellingen 
Willen de geïnterviewde kinderen (G2) (inclusief schoondochters en schoonzoons) en 
kleinkinderen (G3) (inclusief schoondochters) in de zorgbehoevende fase van hun 
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(schoon)ouder(s) (G1) hulp vragen aan zorginstellingen? En als zij hiervan gebruik willen 
maken, aan welke zorginstellingen denken zij dan? 
 
Uit de gesprekken met de tweede generatie (G2) blijkt dat zij weinig kennis hebben over de 
mogelijkheden van hulp en zorg door professionele zorginstellingen voor ouderen en niet 
weten welke instellingen zij zouden kunnen benaderen voor hulp. Ze geven aan zich daar-
voor pas te willen interesseren op het moment dat zij daadwerkelijk worden geconfronteerd 
met de zorg voor hun ouders. Wel hebben ze van buren en kennissen soms voorbeelden 
gehoord of gezien van hulp door thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.  

Thuiszorg 
De helft (31 van 63) van de geïnterviewde kinderen (G2) en kleinkinderen (G3) verwacht in 
de zorgbehoevende fase van hun oudere ouders (G1) hulp in te roepen van de thuiszorg. 
(Klein)kinderen (G3) willen niet bij voorbaat hulp vragen aan de thuiszorg, maar pas wan-
neer zij niet in staat zijn alle zorg aan hun ouders (G1) te geven, bijvoorbeeld als de kinderen 
(G2) werken terwijl de ouder(s) (G1) voortdurend zorg nodig hebben. Thuiszorg is volgens 
hen een aanvullende zorg, in combinatie met de zorg door de kinderen (G2). Het is 'prakti-
sche zorg, die wordt geboden door de overheid'.  
Als voordeel van thuiszorg noemen zij dat de hulp in de eigen prettige en veilige omgeving 
wordt verleend: ouderen (G1) blijven in hun eigen huis en kunnen (blijven) samenwonen met 
hun kinderen (G2). Verzorgenden van de thuiszorg zijn bovendien gespecialiseerd in het 
bieden van zorg. Een aantal kinderen (G2) benadrukt dat thuiszorg lichamelijke en medische 
zorg voor de ouders kan bieden waarvoor speciale deskundigheid is vereist, waarover zijzelf 
niet beschikken.  
 
Schoondochters (G2) zijn over het algemeen positiever over thuiszorg dan zonen, dochters, 
schoonzoons en kleinkinderen. Zij verwachten dat de zwaarte van de zorg met name voor 
hen in de zorgafhankelijke fase van de schoonouders (G1) zal toenemen en zij vragen zich af 
of al die zorg wel uitvoerbaar is. De geïnterviewde schoondochters (G2) leggen meer nadruk 
op de haalbaarheid van de praktische zorgverlening dan hun mannen (G2). Thuiszorg zien zij 
als een goede aanvulling:  

Ik vind dat thuiszorg belangrijker is voor vrouwen dan voor mannen. Als ik kijk naar 
mijn situatie, dan ben ik diegene die alle huishoudelijke taken verricht voor mijn 
schoonouders en eigen kinderen. Mijn man doet niks. Als mijn schoonouders later 
zorg nodig hebben, wil ik hulp vragen aan de thuiszorg. Dan heb ik minder te doen 
in de zorg voor mijn schoonouders, wanneer ik van mijn werk thuiskom. (NAZLI) 

De andere helft van de geïnterviewde (klein)kinderen (G2 en G3) wil in de zorgbehoevende 
fase van hun (groot)ouders (G1) geen gebruik maken van thuiszorg. Vooral zonen (G2) 
maken bezwaar tegen hulp van de thuiszorg. Zij benadrukken vanuit hun traditionele  
verantwoordelijkheden, dat kinderen verplicht zijn om voor hun ouders te zorgen.  

Verzorgingshuis 

Het verzorgingshuis is een gevoelig onderwerp voor de kinderen (G2). Zij hebben een 
negatief beeld van het verzorgingshuis als zorginstelling voor ouderen; het past niet in het 
cultureel-normatieve ideaal. Ouderen worden als het ware uit hun huis en familie 'losgerukt' 
en 'apart gezet' in een verzorgingshuis. Zij zijn dan 'geïsoleerd'. Een verzorgingshuis wordt 
gezien als laatste redmiddel voor mensen die geen andere alternatieven hebben. Het is een 
groot taboe binnen families en in de Turkse gemeenschap om ouderen naar een verzorgings-
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huis te sturen. Tijdens de gesprekken komt steeds naar voren dat als de ouders (G1) in een 
verzorgingshuis worden opgenomen, de gemeenschap hierover zal roddelen. 
 
Er is wel een verschil in opvattingen tussen de geïnterviewde zonen, dochters, schoonzoons 
en schoondochters (G2) en kleinkinderen (G3): schoondochters en dochters (G2) hebben 
minder bezwaar tegen het 'sturen' van (schoon)ouders (G1) naar een verzorgingshuis dan 
zonen (G2) en kleinkinderen (G3).  
Zonen — Bijna alle zonen (G2) verwachten in de toekomst geen gebruik te zullen maken 
van zorgcentra voor hun oudere ouders (G1). Ouderen horen bij hun kinderen en familie en 
met hen samen te wonen. De zonen (G2) zouden zich schamen als hun ouders (G1) worden 
opgenomen in een verzorgingshuis en zien het als een schande voor de familie.  
 
(Schoon)dochters — De schoondochters (G2) zijn voorzichtig met hun uitspraken over 
verzorgingshuizen. Zij weten dat zij volgens de traditie verplicht zijn om voor hun schoon-
ouders (G1) te zorgen. Meer dan de helft van de schoondochters (G2) en de helft van de 
dochters (G2) spreekt zich echter niet uit tegen opname van bedlegerige (schoon)ouders (G1) 
in een verzorgingshuis. Zij zien dit vaker als (laatste) alternatief dan de zonen (G2).  

In principe vind ik een verzorgingshuis goed voor ouderen. Dan zijn de ouderen met 
hun leeftijdgenoten samen. Als er een aparte vleugel voor Turkse ouderen zou zijn in 
een verzorgingshuis, zou het goed zijn voor mijn schoonvader. Hij voelt zich in een 
Nederlands verzorgingshuis niet op zijn gemak, omdat hij de taal niet spreekt en zijn 
achtergrond anders is dan die van andere bewoners. (CANGÜL) 

Dochters (G2) staan wel iets afwijzender tegenover verzorgingshuizen dan schoondochters 
(G2). Hetzelfde beeld tekent zich af wanneer schoondochters wordt gevraagd naar opname 
van hun eigen ouders in een verzorgingshuis. De schoondochters maken onderscheid als het 
gaat om schoonouders of eigen ouders en reageren in het laatste geval met meer bezwaren.  
 
Schoonzoons — 3 van de 4 schoonzoons (G2) willen hun schoonouders (G1) in de zorg-
afhankelijkheids- c.q. bedlegerigheidsfase laten opnemen in een verzorgingshuis indien de 
eigen zonen (G2) hun zorgverantwoordelijkheid niet nemen. Daarbij benadrukken zij, dat zij 
hun eigen ouders niet in een verzorgingshuis zouden willen laten opnemen.  

Voor mijn schoonouders – wanneer de eigen kinderen niet voor hen zorgen – denk ik 
dat ik een beroep zal doen op een verzorgingshuis. Ik denk dat het verzorgingshuis 
beter is dan zorg door mijzelf. Als ik zelf voor hen zou zorgen, zou ik dat doen tegen 
mijn zin. Eerlijk gezegd, als het mijn eigen ouders zouden zijn, zou ik hen niet in een 
verzorgingshuis kunnen laten opnemen. (EROL) 

Kleinkinderen — Alle geïnterviewde kleinkinderen (G3) reageren emotioneel en benadruk-
ken dat zij hun opa en oma (G1) niet opgenomen willen zien in een verzorgingshuis:  

Als ik aan een verzorgingshuis denk, krijg ik een naar gevoel. Ik ken niemand van 
mijn kennissen die daar is opgenomen. Het past niet bij onze traditie. Tot nu toe is 
het geen probleem voor ons geweest om voor oudere ouders te zorgen en ik hoop dat 
het in de toekomst ook geen probleem zal zijn. (MELIH) 

Verpleeghuis 
Bijna alle geïnterviewde (klein)kinderen (G2 en G3) weten niet wat een verpleeghuis is. 
Zij associëren een verpleeghuis met een ziekenhuis. Zij vinden het daarom goed als hun 
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(groot)ouders (G1) om medische redenen tijdelijk in een verpleeghuis worden opgenomen. 
Maar over langdurige opname wordt getwijfeld. Ouderen (G1) zouden dan toch thuis 
verzorgd moeten worden. Tegelijkertijd vragen zij zich af of de medische zorg die door het 
verpleeghuis wordt gegeven, wel door henzelf kan worden gegeven.  

Twijfel over gebruik van zorginstellingen 
Een aantal kinderen (G2), 3 zonen en 4 schoondochters, weet nog niet of zij gebruik willen 
maken van zorginstellingen als hun (schoon)ouders (G1) zorgbehoevend zijn. Hun twijfel 
geldt met name verzorgingshuizen. Ze vragen zich of hoe hun (schoon)ouders (G1) zouden 
reageren. Het niet willen teleurstellen van de ouderen (G1) speelt hier een belangrijke rol.  
Er valt met elkaar niet over dit gevoelige onderwerp te praten, omdat de ouders (G1) dit 
verkeerd kunnen interpreteren, bijvoorbeeld als: 'de kinderen willen van mij af'.  
Daarnaast denken deze kinderen (G2) dat het gebruik van zorginstellingen zal afhangen van 
hun eigen leefsituatie en de hoeveelheid zorg die hun ouders (G1) nodig hebben.  

Aspecten van zorg door (medische) zorginstelling volgens kinderen (G2)  

 

Sekse personeel bij huishoudelijke en lichamelijke zorg — Kinderen (G2) vinden net als 
hun oudere ouders (G1), dat huishoudelijke en lichamelijke zorg voor hun ouders (G1) een 
taak is voor vrouwelijke verzorgenden. Hierbij denken zij vanuit het perspectief van hun 
ouders: een mannelijke verzorgende past niet bij de traditionele rolverdeling tussen man en 
vrouw. Ouders zullen het niet accepteren als de verzorgende van de thuiszorg een man is.  
Kinderen (G2) weten dat vooral de moeders (G1) niet lichamelijk verzorgd willen worden 
door een mannelijke verzorger. Voor hun vader (G1) maakt het niet zoveel uit als hij door 
een vrouwelijke verzorgende lichamelijk wordt verzorgd.  
Slechts twee zonen (G2) vinden dat de sekse van de verzorgende sowieso niet belangrijk is.  
 
Religieuze en etnische herkomst personeel — Over het algemeen vinden kinderen (G2) de 
nationaliteit en religie van zorgpersoneel niet belangrijk. De professionele houding van de 
hulpverlening is veel belangrijker. Zij zijn tevreden over de hulpverleners in Nederland wat 
betreft hun professionele instelling. Een aantal kinderen (G2) benadrukt dat een Turkse 
hulpverlener vanwege dezelfde culturele achtergrond de problemen van hun Turkse ouders 
(G1) beter zal begrijpen. Ook bestaat er dan geen taalprobleem voor hun ouders (G1). 
 

7.5 Welke zorg verwachten kinderen (G2) later van hun eigen kinderen 
(G3)? 

 
Ik heb de tweede generatie Turkse Nederlanders (G2) niet alleen gevraagd of en hoe zij hun 
ouders (zullen) verzorgen, maar ook wat zij van hun eigen kinderen (G3) verwachten als zij 
zelf later oud en zorgafhankelijk zijn. Deze vraag geldt de verwachtingen van de kinderen 
(G2) tijdens de interviewperiode. Bij 25 van de 30 families, ofwel 41 van de 51 kinderen 
(G2), zijn deze verwachtingen inmiddels gekleurd door hun ervaringen met de zorgpraktijk.  

7.5.1 Verwachtingen tweede generatie (G2) ten opzichte van hun kinderen (G3) 
Zijn er verschillen of overeenkomsten in de zorgverwachtingen die zonen, dochters, schoon-
dochters, schoonzoons (G2) koesteren ten opzichte van hun eigen kinderen (G3) (niet verder 
gespecificeerd), als het gaat om hun eigen – toekomstige – ouderdom?  
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Tabel 7.5 Aantal geïnterviewde kinderen (G2) in de onderzoekspopulatie 

Categorie Zonen  Dochters  Schoonzoons Schoondochters Totaal 

Geen zorg 3 2 2 3 10 

Zorgafhankelijk 9 3 2 10 24 

Bedlegerig 7 4 - 6 17 

Totaal 19 9 4 19 51 

Zonen (G2) 

Bijna alle geïnterviewde zonen (18 van de 19) verwachten bakım of yardım van hun kinde-
ren op het moment dat zij zorgbehoevend worden. 
 
Bakım — Iets meer dan de helft van de zonen (G2) (10 van de 19) verwacht bakım van hun 
kinderen (G3). Enkele zonen (G2) noemen als argument de Turkse traditie: kinderen moeten 
voor hun ouders zorgen, zoals de zonen dat ook hebben gedaan voor de grootouders. 
Yardım — Bijna de helft van de zonen (G2) (8 van de 19) verwacht geen bakım maar wel 
yardım van hun kinderen (G3) wanneer zij later zorgbehoevend zijn.  
Zij benadrukken dat hun kinderen van de derde generatie zijn. Deze kinderen (G3) groeien 
op in de Nederlandse samenleving en worden beïnvloed door andere culturen en zorgopvat-
tingen. Hun vaders (G2) willen hun kinderen ook geen overlast bezorgen. Uit eigen ervaring 
weten ze vaak al dat de zorg een zware taak is. En volgens hen hebben hun kinderen (G3) 
niet voldoende overgenomen van de Turkse traditie.  
Geen bakım of yardım — Slechts één zoon (G2) verwacht geen bakım of yardım van zijn 
kinderen (G3). Hij wil zelf zo veel mogelijk zelfstandig blijven en waar nodig gebruikmaken 
van zorginstellingen.  

Dochters (G2) 

De meeste dochters (G2) hebben nog niet eerder nagedacht over de fase waarin zij zelf 
zorgbehoevend zijn. 3 van de 9 dochters (G2) verwachten bakım van hun kinderen (G3) 
wanneer zij zorgafhankelijk zouden worden. De overige dochters (G2) (6 van 9) zeggen geen 
bakım van hun kinderen (G3) te verwachten. Deze dochters (G2) verwachten vooral dat hun 
kinderen (G3) in de zorgbehoevende fase op bezoek zullen komen, hand- en spandiensten 
verrichten en hen emotioneel ondersteunen. Met andere woorden: zij verwachten yardım.  

Schoondochters (G2) 

Twee derde van de geïnterviewde schoondochters (G2) (14 van de 21) verwacht bakım van 
hun kinderen (G3), met name van hun zoon (G3), indien zijzelf zorgbehoevend worden. Als 
schoondochters (G2) zorgen zij voor hun schoonouders (G1) en zij verwachten dat hun 
kinderen (G3) ook voor hen zullen zorgen.  

Zolang ik zelf kan functioneren, verwacht ik niks van mijn kinderen. Maar 'elden ay-
aktan düşersem' ofwel: als ik handen en voeten niet meer kan gebruiken, verwacht ik 
wel dat zij voor mij zorgen. Ik woon met mijn schoonouders samen en doe alles voor 
hen, geheel volgens onze gewoontes. De kinderen moeten het zelf weten, maar als 
moeder verwacht ik wel zorg van hen. (SAADET) 

De overige schoondochters (G2) (7 van de 21) verwachten geen bakım maar wel yardım van 
hun eigen kinderen (G3). Zij willen hun kinderen (G3) niet 'lastigvallen'. Kinderen hebben 
het druk met hun gezin en werk en hebben weinig tijd om daarnaast ook voor hun ouders te 
zorgen. De kinderen kunnen wel helpen. Zij kunnen op bezoek komen en emotionele onder-
steuning geven.  
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Schoonzonen (G2) 

In totaal zijn 4 schoonzoons (G2) geïnterviewd. 2 schoonzoons (G2) verwachten in de 
zorgbehoevende fase bakım van hun kinderen (G3); de andere 2 schoonzoons verwachten 
alleen yardım. 

7.5.2 Verwachtingen tweede generatie (G2) van professionele zorginstellingen 
Uit mijn gesprekken met de tweede generatie blijkt dat bijna alle kinderen (G2) (ook) 
professionele zorginstellingen willen inschakelen wanneer zij zélf zorgafhankelijk worden. 
De geïnterviewde kinderen (G2) vergelijken daarbij hun eigen zorgverwachtingen met die 
van hun ouders (G1). Zij benadrukken dat zij meer kennis hebben van de Nederlandse 
samenleving en de Nederlandse taal beter beheersen. Dit betekent volgens hen dat zij geen 
grote problemen zullen tegenkomen wanneer zij (G2) gebruikmaken van professionele zorg. 
Bovendien geeft de aanwezigheid van professionele zorg de tweede generatie (G2) het 
veilige gevoel dat er altijd zorg voor hen zal zijn. Deze generatie (G2) wil niet geheel 
afhankelijk zijn van kinderen (G3) noch van zorginstellingen: zij willen gebruikmaken van 
zowel familiezorg als professionele zorg.  
 
Thuiszorg — Bijna alle kinderen (G2) denken positief over zorg aan huis, ofwel thuiszorg. 
De kinderen (G2) hebben duidelijke ideeën hoe die zorg eruit zou moeten zien. Ze verwach-
ten dat de thuiszorg hun zorgaanbod aanpast aan de situatie van de familie: er moet worden 
overlegd met de verzorgende en zijn/haar kinderen en rekening worden gehouden met de 
gewoontes van de familie. Thuiszorg moet de zorg niet in haar eentje dicteren, vinden zij.  
Dagopvang en verpleeghuis — Er is weinig bekend bij Turkse ouderen (G1) én kinderen 
(G2) over dagopvang en verpleeghuizen. Kinderen (G2) staan niet negatief tegenover beide 
voorzieningen, maar door hun onbekendheid ermee noemen zij deze vormen van professio-
nele zorg nauwelijks. Er worden wel opmerkingen gemaakt over eetgewoonten binnen 
zorginstellingen. Zij vragen zich af of zorgcentra (zoals dagopvang en verpleeghuis) wel 
rekening houden met de cultuur en gewoonten van Turkse mensen.  
Verzorgingshuis — Verschil in verwachtingen en opvattingen tussen kinderen (G2) komt 
vooral naar voren ten aanzien van het verzorgingshuis. Het zijn met name dochters (G2) 
(3 van de 7) en schoondochters (G2) (7 van de 21) die naar een verzorgingshuis zouden 
willen gaan. Daartegenover spreekt slechts 1 zoon (G2) (1 van de 19) zich onomwonden uit 
vóór opname in een verzorgingshuis als hij zorgafhankelijkheid wordt. 1 andere zoon (G2) 
en 1 schoondochter (G2) vinden een verzorgingshuis een mogelijk alternatief, onder voor-
waarde dat er een aparte en 'herkenbare' plek c.q. afdeling voor hen beschikbaar zou zijn. Zij 
benadrukken dat mensen met dezelfde achtergrond bij elkaar moeten kunnen komen om aan 
'herkenbare', vertrouwde activiteiten te kunnen deelnemen. Ze willen zich 'thuis' kunnen 
voelen, zodat zij niet geïsoleerd raken binnen een instelling met vrijwel alleen mensen met 
een autochtone achtergrond.  
Geen gebruik van instellingen — Slechts 5 kinderen (G2), van wie 2 zoons en 
3 schoondochters, willen absoluut geen gebruikmaken van zorginstellingen. Ze verwijzen 
naar de traditionele plicht van hun kinderen (G3). Zij doen alles om hun kinderen (G3) goed 
op te voeden en een goede toekomst te bieden en verwachten dat – wanneer zij (G2) later 
zorg nodig hebben – deze kinderen (G3) hun traditionele verplichtingen zullen nakomen. 
 

7.6 Conclusie 
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De zorgverwachtingen van de ouderen (G1) zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en dage-
lijkse interacties met hun eigen ouders (G0) en kinderen (G2). De zorgervaring met hun 
eigen ouders (G0) liet een discrepantie zien tussen zorgverwachting en zorgpraktijk. Het 
normatieve ideaalbeeld van de zorg voor ouderen is bij de ouderen (G1) niet veranderd, 
maar door de zorg voor hun eigen ouders (G0) plaatsen zij inmiddels wel vraagtekens bij de 
mogelijkheden tot realisering van dit ideaal.  
De zorgverwachtingen zijn het resultaat van een dynamisch proces waarin continu bijstelling 
plaatsvindt. De zorgverwachtingen van Turkse oudere ouders (G1) zijn vooral geworteld in 
de reciprociteitsrelatie tussen ouders en kinderen. Een belangrijke rol in de zorgverwachtin-
gen is ook weggelegd voor de partner. Dat geldt zowel voor mannen (G1) als vrouwen (G1). 
 
Bijna alle oudere ouders (G1) verwachten zorg van hun kinderen volgens het cultureel-
normatieve ideaalbeeld, dat wil zeggen dat zij van hun zoon en zijn vrouw (gelin) bakım 
verwachten. De verwachtingen van de kinderen (G2) over de zorg die zijzelf denken te gaan 
geven aan hun oudere ouders (G1), komen in de fase dat hun ouders nog niet zorgafhankelijk 
zijn, grotendeels overeen met die van de oudere ouders (G1) zelf.  
 
Niet alleen de mate van zorg die de oudere ouders (G1) aan hun eigen ouders (G0) hebben 
kunnen geven, is een factor die tot wijziging van zorgverwachtingen kan leiden. Hetzelfde 
geldt voor de concrete omstandigheden in de migratiesituatie, zoals de mate van fysieke 
nabijheid van zonen (G2). Van zonen die niet in de directe omgeving wonen, zoals in Turkije 
of in een andere stad, wordt geen bakım verwacht, maar wel yardım.  
Vanwege het drukke gezinsleven van hun zonen en gelins ontstaat ook twijfel over de 
haalbaarheid van de zorgverwachtingen overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaal-
beeld. Oudere ouders (G1) verwachten (vrezen) dat hun kinderen (G2) hierdoor meer 
geneigd zijn tot het laten uitvoeren van (een deel van) de zorg door zorginstellingen.  
 
Wanneer een echtpaar geen zonen heeft, kan de zorg niet volgens het cultureel-normatieve 
ideaalbeeld worden gerealiseerd. Dan wordt al vroegtijdig gewerkt en gedacht aan next best-
oplossingen die passen binnen het traditionele normenpatroon, zoals de iç güvey. Als door de 
migratiesituatie (geen zonen in Nederland, alleen in Turkije) zonen geen bakım kunnen 
geven, blijkt de iç güvey eveneens de meest voor de hand liggende next best-oplossing. 
 
Wat opvalt in de zorgopvattingen van de kinderen (G2), is de grote behoefte tot zorg voor de 
eigen ouders (G1) van dochters (G2). Kennelijk heeft de migratiesituatie invloed op de 
positie van dochters binnen het verwantschapssysteem. In vergelijking met de traditionele 
leefsituatie in Turkije ten tijde van hun ouders (G1) vóór hun migratie zijn de dochters (G2) 
van de migranten (G1) hoger opgeleid, mondiger en vaak ook financieel-economisch minder 
afhankelijk. Doordat de dochters (G2) vaak zijn getrouwd met verwanten uit Turkije, waren 
hun echtgenoten bij de start van hun huwelijk van hen afhankelijk. De voorsprong in taalbe-
heersing en kennis van de Nederlandse maatschappij blijft vaak bestaan. Al deze veranderin-
gen geven aan dochters/meisjes meer zeggenschap en macht. 
Dat de dochters (G2) bijna allemaal yardım of zelfs bakım willen geven aan hun ouders (G1) 
in de zorgafhankelijkheidsfase, sluit aan bij de huidige praktijk vóór zorgafhankelijkheid, 
waarin zij vaak al veel meer doen voor hun ouders dan hun broers (G2). Hoewel de meeste 
dochters/meisjes (G2) nog altijd traditionele zorgopvattingen koesteren, hebben zij oog voor 
de gewijzigde omstandigheden. Slechts door enkele dochters wordt de exclusieve verant-
woordelijkheid van de zonen/broers en hun gelin benadrukt. Een aantal dochters/meisjes is 



160 
 

zelfs voornemens hun huwelijk uit te stellen om aan hun ouders zorg te kunnen geven. De 
geïnterviewde schoonzoons (G2) hebben er geen (grote) problemen mee als hun echtgenotes 
– bij afwezigheid van zorg door zonen – aan hun ouders yardım zouden geven. 
De oudere ouders (G1) willen niet met getrouwde dochters in één huis wonen en wijzen 
daarmee de iç güvey als next best-oplossing bij een eventueel 'falen' van zoons af. De 
dochters (G2) betreuren het dat hun verwachtingen vaak niet corresponderen met de zorg-
verwachtingen van de ouders (G1), met name niet met die van de vaders. 
 
De zorgopvattingen van de tweede generatie ouders (G2) ten aanzien van hun eigen toekom-
stige zorgafhankelijkheid zijn nog grotendeels in overeenstemming met het cultureel-
normatieve ideaalbeeld. Maar van de 'haalbaarheid' van deze opvattingen in de toekomst 
hebben zij geen grote verwachtingen. Zij staan daarom ook positiever tegenover de zorg van 
instellingen. De zorg ligt echter zó ver in de toekomst dat het noch voor de ouders (G2) noch 
voor hun kinderen (G3) een levende werkelijkheid is.  
 
De professionele zorg speelt in de zorgverwachtingen in deze fase een beperkte rol. Van de 
oudere ouders (G1) heeft meer dan de helft geen verwachting van zorg door zorginstellingen. 
Een grote minderheid verwacht wel professionele zorg, maar zien dit als een noodoplossing. 
Voor alle oudere ouders (G1) geldt, dat zij geen beeld hebben van wat de zorginstellingen te 
bieden hebben. Oudere ouders (G1) vinden het belangrijk dat het aanbod van de instellingen 
aansluit bij hun culturele achtergrond en gewoonten. 
De kinderen (G2) denken onderling verschillend over zorg voor hun ouders (G1) door 
professionele zorginstellingen. Bij dit verschil spelen de taken bij de uitvoering en de 
perspectieven op de uitvoerbaarheid van deze taken een belangrijke rol. Bijna alle zonen 
(G2) willen geen zorg van professionele instellingen. Zij zouden zich schamen als hun 
ouders (G1) van deze voorzieningen gebruik moesten maken, omdat zij dan niet voldoen aan 
hun traditionele zorgplicht. De (schoon)dochters (G2) kijken hier genuanceerder tegenaan, 
omdat zij zich afvragen hoe de zorg voor de (schoon)ouders kan worden gecombineerd met 
een baan en de zorg voor het eigen gezin.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat het cultureel-normatieve ideaalbeeld ook na circa 
veertig jaar zowel bij de geïnterviewde oudere ouders (G1) als bij hun kinderen (G2) en 
kleinkinderen (G3) nog overeind staat. De daaraan ontleende zorgverwachtingen zijn door de 
gewijzigde omstandigheden echter bijgesteld. De belangrijkste verandering is de toegeno-
men betekenis van de dochters (G2) bij de zorg voor de oudere ouders (G1). 
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8 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN BIJ 
ZORGAFHANKELIJKHEID 

 

8.1 Inleiding  
 
Hoe verloopt in de praktijk de zorg voor (beginnend) zorgafhankelijke Turkse ouderen (G1)? 
Welke zorg wordt er concreet verleend en door wie? En wie neemt de eindverantwoordelijk-
heid voor de zorg op zich? Beantwoordt deze zorgpraktijk aan het cultureel-normatieve 
ideaalbeeld en de eerder gekoesterde verwachtingen zoals beschreven in hoofdstuk 7?  
Hoe beleven ouderen (G1) en kinderen (G2) de zorg? En hoe kijken ze beiden aan tegen  
de toekomst als zij uitgaan van een vergroting van de fysieke zorgafhankelijkheid van de 
ouderen (G1) en een verwachte toenemende zorgbelasting voor de kinderen (G2)?  
 
De onderzoeksresultaten naar de beginnende zorgpraktijk hebben betrekking op 25 families: 
12 families uit de categorie zorgafhankelijk en 13 families uit de categorie bedlegerig. De 
laatsten heb ik in retrospectief gevraagd naar hun ervaringen en denkbeelden uit deze 
voorgaande periode. In onderstaande analyse duid ik de ouderen (G1) steeds aan als 'zorgaf-
hankelijk', ook als zij inmiddels in een volgende fase zijn beland. 
 
Omdat hier de situatie van beginnende zorgafhankelijkheid wordt besproken, is in elke 
familie steeds slechts één oudere zorgafhankelijk. In 16 families is dat de man (G1), in de 
overige 9 geïnterviewde families de vrouw (G1).  
Van deze 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) hebben 19 ouderen een partner naast zich. 
2 vrouwen leven al geruime tijd gescheiden. Van 4 ouderen (2 mannen en 2 vrouwen) is de 
partner overleden. Deze ouderen overleden allen plotseling, zonder voorafgaand ziekbed.  
Dit betekent dat ook voor deze alleenstaande mannen en vrouwen (en hun familie) hun eigen 
zorgafhankelijkheid de eerste confrontatie is met de alledaagse zorgpraktijk voor zieke 
ouderen binnen de familie.  
 
Tabel 8.1 Woonsituatie zorgafhankelijke ouderen (G1): met partner of alleenstaand 

Zorgafhankelijke 
oudere 

Met partner Inwonende 
zoon & gelin 

Alleenstaand Inwonende 
zoon & gelin 

Totaal 

Man 14 5 2* 2 16 

Vrouw 5 2 4** 1 9 

Totaal 19  6  25 

 
* Twee mannen zijn weduwnaar. 
** Twee vrouwen zijn weduwe; twee vrouwen zijn gescheiden. 

 
Van de 25 families die in dit hoofdstuk centraal staan, zijn 93 personen geïnterviewd: 
44 ouderen (G1), waarvan 21 mannen en 23 vrouwen; 16 zonen (G2); 7 dochters (G2); 
2 schoonzoons (G2); 16 schoondochters (G2); 4 kleinzoons (G3); 2 kleindochters (G3); 
2 schoondochters (G3). 
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Zorgafhankelijkheid en zorgtaken 

Zorgafhankelijke ouderen (G1) zijn in een aantal basisbehoeften zorgafhankelijk (zie hoofd-
stuk 3, pag. 39). Wel zijn zorgafhankelijke ouderen grotendeels in staat zichzelf lichamelijk 
te verzorgen en nog (korte stukken) te lopen.  
Hoewel huishoudelijke zorg en voedselzorg beide tot de Huishoudelijke Dagelijkse Levens-
verrichtingen behoren, maken Turkse families hiertussen een scherp onderscheid. Door 
mannen wordt als gevolg van de traditionele, strikte rolverdeling tussen man en vrouw 
vooral de afhankelijkheid op het gebied van de voedselbereiding sterk gevoeld indien de 
vrouw hierin niet kan voorzien. Zowel mannen en vrouwen noemen de voedselbereiding – 
naast de lichamelijke zorg – als grootste zorg bij ziekte en zorgafhankelijkheid. 
Het geslacht van de zorgafhankelijke oudere is daarmee direct van invloed op zowel zorg-
behoeften als taakverdeling bij het verlenen van zorg.  
Op het gebied van de lichamelijke verzorging zijn man en vrouw beiden in min of meer 
gelijke mate afhankelijk van elkaar en anderen, hoewel ook hier sprake is van geslachts-
gebonden zorgverdeling (zie ook pag. 98 e.v.).  
 
Zoals vermeld in hoofdstuk 5.9 (pag. 97) wordt 'het op zich nemen van de zorg' ofwel 'de 
verantwoordelijkheid voor de zorg' door Turkse ouderen aangeduid met het begrip bakım. 
Bakım behelst ook de feitelijke dagelijkse verzorging, maar verantwoordelijkheid en uitvoe-
ring berusten niet altijd bij dezelfde persoon. Zo is volgens traditie de door de ouders 'aan-
gewezen' zoon verantwoordelijk voor de zorg voor zijn ouders, maar verzorgt de gelin 
(geheel of grotendeels) de praktische uitvoering.  
Door een concrete vraagstelling ('wie doet wat') heb ik de zorg van alle uitvoerenden zo veel 
mogelijk geprobeerd zichtbaar te maken, teneinde te voorkómen dat op de vraag 'wie zorgt?' 
alleen de eindverantwoordelijke(n) worden genoemd. 
 
In dit hoofdstuk inventariseer ik dan ook de feitelijke concrete hulp aan zorgafhankelijke 
mensen: wie doet het huishouden, wie doet de boodschappen, wie verricht voedselzorg en 
wie helpt bij de lichamelijke zorg. Daarbij kunnen verschillende partijen zijn betrokken: man 
en vrouw, de oudste zoon en gelin, inwonende dochters en hun echtgenoten, uitwonende 
kinderen, niet-verwanten en professionals. Soms neemt één persoon een bepaalde zorgtaak 
op zich, soms zorgen twee (of meer) personen voor een specifieke taak, bijvoorbeeld de zorg 
voor het huishouden. 
 
Van alle mogelijke zorgpartijen zijn er volgens traditie drie als 'hoofdverantwoordelijken' bij 
de zorg betrokken: man (G1), vrouw (G1) en inwonende zoon plus gelin (G2). Zij nemen 
daarmee een sleutelpositie in bij deze zorg. De overigen zijn volgens dezelfde traditie in 
eerste instantie niet 'verantwoordelijk' en bezetten daarin dus een afwijkende positie indien 
zij wél het leeuwendeel van de zorg op zich nemen. Teneinde bepaalde patronen in de zorg 
te kunnen onderscheiden, heb ik de concrete zorgverlening per zorgtaak niet alleen in 
woorden beschreven, maar ook aan de hand van deze posities weergegeven in Tabel 8.2 
(zorgpatronen bij zorgafhankelijkheid man (G1) (pag. 165) en Tabel 8.3 (pag. 174) (zorg-
patronen bij zorgafhankelijkheid vrouw (G1)). Gegeven de vier posities: 

1. man (G1) 
2. vrouw (G1) 
3. inwonende zoon en gelin (G2) 
4. andere personen, zoals: inwonende (klein)kinderen (G2 en G3), uitwonende 

(klein)kinderen (G2 en G3), buren of zorginstellingen 
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en de combinaties die kunnen vóórkomen, zijn er theoretisch zestien patronen van combina-
ties van (zeer) actieve zorgverleners en hoofdverantwoordelijken te onderscheiden. Gezien 
de vrij strikte cultureel-normatieve opvattingen over de verdeling van zorgtaken zullen 
bepaalde patronen (veel) vaker vóórkomen dan andere.  
De zorgafhankelijke ouderen (G1) en hun partners (G1) is gevraagd naar de vóórkomende 
taakverdeling bij respectievelijk huishoudelijke zorg, voedselzorg (boodschappen / zorg voor 
maaltijden) en lichamelijke zorg (aan- en uitkleden, toiletbezoek en douchen / verzorging 
van de schaamstreek). De onderscheiden posities kunnen binnen één familie in verschillende 
combinaties worden ingezet bij de concrete hulp. In de tabellen zijn uitsluitend de hoofdver-
antwoordelijken c.q. hoofduitvoerders opgenomen, bij de beschrijving heb ik ook aangege-
ven welke personen 'helpen' (yardım geven) bij de uitvoering van de zorg. 

Opbouw van dit hoofdstuk 

Eerst beschrijf ik de verdeling van de zorgtaken bij respectievelijk de zorg voor zorgafhanke-
lijke mannen (G1) en vrouwen (G1) (8.2). Deze beschrijving van de zorgpraktijk vul ik aan 
met de beleving daarvan door de ouderen (G1) én hun verwachtingen voor de toekomst als 
het gaat om voortschrijdende zorgafhankelijkheid.  
De mate waarin tijdens de zorgafhankelijkheidsfase een beroep wordt gedaan op professio-
nele zorg én de verwachtingen van ouderen (G1) van professionele zorg in de toekomst, 
komen aan bod in hoofdstuk 8.3.  
Ook heb ik de relatie tussen de woonafstand ouders (G1)–kinderen (G2) ten tijde van 
beginnende zorgafhankelijkheid en de contactfrequentie tussen beiden onderzocht (8.4).  
De visie op de zorgpraktijk van de geïnterviewde kinderen (G2) bespreek ik kort (8.5).  
Aan de communicatie tussen oudere ouders (G1) en hun kinderen (G2) over zorg en zorg-
verwachtingen besteed ik afzonderlijk aandacht (8.6).  
Ik besluit met een samenvatting en conclusie (8.7). 
 

8.2 Zorgverdeling bij zorgafhankelijkheid volgens ouderen (G1) 
 
Hoe ziet de zorgverdeling eruit bij zorgafhankelijkheid van man (G1) of vrouw (G1) vanuit 
het perspectief van de oudere ouders (G1)?  

8.2.1 Verdeling zorgtaken bij zorgafhankelijkheid man (G1)  
In 16 families werd de man (G1) als eerste zorgafhankelijk. 3 mannen werden vrij plotseling 
bedlegerig; zijzelf en hun families kunnen daarom in feite weinig zeggen over de zorgverde-
ling bij beginnende zorgafhankelijkheid. 14 van deze zorgafhankelijke mannen (G1) hebben 
nog een vrouw. 7 mannen (G1) en 7 vrouwen (G1) vertellen in retrospectief over de zorg-
situatie bij beginnende zorgafhankelijkheid.  

Uitvoering zorgtaken voor zorgafhankelijke oudere mannen (G1) 

 
Huishoudelijke zorg 

Huishoudelijke zorg is structurele zorg en bestaat uit werkzaamheden als stofzuigen, afstof-
fen, ramen lappen, de vloer boenen en de was verzorgen. Deze taken behoren volgens de 
traditionele zorgverdeling tot het takenpakket van de vrouw. In de 14 families met vrouwe-
lijke partner is de oudere vrouw (G1) (nog) niet zorgafhankelijk en dus fysiek in staat 
verschillende taken uit te voeren.  
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Oudere vrouw (G1) (patroon 12) – Uit Tabel 8.2 blijkt dat in 9 families volgens zowel 
mannen als vrouwen (G1) de vrouwelijke partner verantwoordelijk is voor de huishoudelijke 
zorg en deze ook (groten)deels zelf uitvoert.  
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Tabel 8.2 Man is zorgafhankelijk: zorgpatronen bij huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg27  

 
 

                                                      
27 Ik heb de beschrijving van de zorgpatronen door respectievelijk oudere mannen (G1) en vrouwen (G1) afzonderlijk weergegeven, zodat zichtbaar is welke patronen 
vóórkomen als geen vrouwelijke partner (G1) aanwezig is. 

Voedselzorg Lichamelijke zorg Patronen van zorgverlening Huishoudelijke zorg 

Boodschappen 

 

maaltijden Douchen 

 

Verzorging okselharen en 

schaamstreek 

 Man Vrouw Gelin & 

zoon 

Anders Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=14 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=14 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=14 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1) 

 

n=14 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=16 

Zorg-

patronen 

volgens  

vrouw (G1) 

 

n=14 

1 1 1 1 1           

2 1 1 1 0           

3 1 1 0 1           

4 1 1 0 0   6 6   14 14 7 7 

5 1 0 1 1           

6 1 0 1 0       2  2  

7 1 0 0 1           

8 1 0 0 0         7 7 

9 0 1 1 1           

10 0 1 1 0 5 5   4 4     

11 0 1 0 1   6 6       

12 0 1 0 0 9 9   10 10     

13 0 0 1 1           

14 0 0 1 0 2  4 2 2      

15 0 0 0 1           

16 0 0 0 0           

Totaal 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 
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Mijn vrouw is verantwoordelijk voor het huishouden. Zij is voorlopig gezond en kan 
alle huishoudelijke taken uitvoeren. Ik ben afhankelijk van haar; ik kan niet lang 
staan en stofzuigen. (AKİF) 

Soms krijgt de oudere vrouw wel flink wat hulp (yardım) van dochter(s) en/of gelin(s). 

Mijn man is zorgafhankelijk. Ik zorg voor het huishouden, maar langzamerhand kan 
ik ook steeds minder. Mijn dochters en gelins komen nu vaker bij mij langs om te 
helpen. Zij wonen enkele straten verderop. Wanneer het slechts gaat om het 
schoonmaken van één kamer, dan doe ik dat alleen. Maar als ik het hele huis  
grondig wil schoonmaken, zoals vloeren, wc’s, keuken en ramen, dan komen onze 
dochters of gelins langs om mij te helpen. Bij het strijken helpen mijn dochters ook. 
(AYFER) 

In de 2 families waarbij aanvullende hulp van de thuiszorg wordt gegeven, woont geen 
(schoon)dochter (G2) in. De uitwonende (schoon)dochters (G2) in deze families geven  
geen yardım.  
 
Inwonende schoondochter (G2) en oudere vrouw (G1) (patroon 10) – Volgens 
5 zorgafhankelijke mannen (G1) en hun partners (G1) is de inwonende schoondochter (G2) 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de huishoudelijke zorg. De schoonmoeder (G1) 
heeft hierbij wel de leiding. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezig-
heid/nabijheid van familieleden van de tweede generatie (G2) wordt yardım verleend door  
de uitwonende (schoon)dochter (G2) en/of kleinkind (G3).  
 
Inwonende schoondochter (G2) (patroon 14) – Van 2 zorgafhankelijke mannen (G1) is de 
vrouwelijke partner (G1) overleden, waardoor de inwonende gelin (G2) als eerste verant-
woordelijk is voor de uitvoering van de huishoudelijke taken. Eén zorgafhankelijke man 
krijgt ook yardım van de inwonende kleindochter (G3). In de andere familie helpt de inwo-
nende zoon (G2) de (buitenshuis werkende) gelin (G2) met het huishouden, evenals de 
dichtbij wonende dochter (G2).  

Mijn zoon en gelin wonen bij mij in huis. Mijn vrouw is twee jaar geleden overleden. 
Toen zij nog leefde, deed zij het huishouden. Mijn schoondochter (gelin) heeft die 
verantwoordelijkheid van mijn vrouw overgenomen. Ik ben nu afhankelijk van haar. 
Zij werkt ook. Mijn dochter, die dichtbij woont, komt vaak langs en helpt mijn gelin 
met verschillende huishoudelijke taken. (CEVDET) 

Voedselzorg – Boodschappen 

Wanneer man en vrouw gezond zijn, is de man eindverantwoordelijk voor alle boodschap-
pen. De vrouw houdt bij welke boodschappen nodig zijn voor het huishouden (etenswaren, 
schoonmaakmiddelen en andere huishoudelijke benodigdheden). Vaak doet de man deze 
boodschappen zelf. Soms stuurt hij (één van) zijn kinderen op pad. Ook doen man en vrouw 
samen boodschappen; zij gaan bijvoorbeeld samen naar de markt. In sommige gezinnen doen 
de vrouwen de kleinere boodschappen, maar wanneer het gaat om grote hoeveelheden, is de 
man degene die de spullen haalt, draagt en/of vervoert. 
 
Zorgafhankelijke man (G1) en vrouw (G1) (patroon 4) — Volgens 6 echtparen (G1) verrich-
ten man en vrouw (G1) gezamenlijk de boodschappen. De zorgafhankelijke man (G1) 
beheert het geld en zorgt soms voor vervoer. 2 echtparen ontvangen hierbij geen yardım van 
anderen. De vrouwen (G1) dragen nu de zware boodschappen.  
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Mijn man doet de boodschappen, maar het is erg zwaar. Als ik niet met hem meega, 
kan hij de zware boodschappen niet alleen tillen. De kinderen helpen ons niet, omdat 
zij allemaal zijn verhuisd. Ze vragen niet eens of ze kunnen helpen met boodschap-
pen doen. We rusten een aantal keren onderweg uit. Als we dan eindelijk thuis zijn, 
zijn we allebei erg moe. Ik ga wel vaak wandelen met mijn man, bijvoorbeeld naar 
de markt. Dat vinden we erg gezellig. (CEMİLE) 

4 van de 6 echtparen (G1) krijgen wel yardım van inwonende gelin en zoon (G2) en/of 
uitwonende dochter(s) (G2), met name voor vervoer en het tillen van zware boodschappen.  
 

Oudere vrouw (G1) en anderen (patroon 11) — Volgens 6 echtparen (G1) zorgt de vrouwelij-
ke partner (G1) voor de boodschappen, waarbij zij af en toe/vaak ondersteuning krijgt van 
uitwonende (schoon)dochter (G2), zoon (G2) of de thuiszorg, met name bij omvangrijke 
boodschappen. Deze 'anderen' zorgen voor vervoer en dragen de zware spullen.  

Mijn man kan geen zware dingen tillen. Ik heb ook klachten, maar ik kan nog wel 
boodschappen doen. Ik woon dichtbij het winkelcentrum en doe de dagelijkse bood-
schappen. Dat is goed voor mij, zo krijg ik wat beweging. Mijn twee dochters die bij 
mij in de buurt wonen, vraag ik om hulp bij de wekelijkse (grote) boodschappen. Zij 
hebben een auto. Als zij iets vergeten, dan kan ik dat later altijd zelf nog halen. Mijn 
dochters sjouwen de zware tassen en bij mij thuis zetten ze alles op hun plek. Ik 
vraag nooit aan mijn zonen om te helpen met de boodschappen. Zij zijn druk bezig 
met hun eigen leven. Ik kan makkelijker aan mijn dochters hulp vragen. Dochters 
luisteren beter en begrijpen meer. (AYFER) 

Inwonende gelin (G2) en zoon (G2) (patroon 14) — Volgens 4 van de 16 zorgafhankelijke 
mannen (G1) en 2 van de 14 vrouwelijke partners (G1) zijn de inwonende gelin en zoon 
(G2) gezamenlijk verantwoordelijk voor de boodschappen. In 2 van deze 4 families is de 
partner van de zorgafhankelijke man (G1) overleden.  

Toen ik nog gezond was, deed ik de boodschappen vaak zelf, samen met mijn vrouw. 
Sinds ik ziek ben, gaan mijn inwonende zoon en gelin met de auto naar het winkel-
centrum en doen voor ons nu alle boodschappen. (TALAT) 

Voedselzorg – Maaltijden 

Over het algemeen worden de maaltijdbereiding en de afwas ('vrouwentaken') door dezelfde 
persoon verricht. Gezien het belang dat aan de maaltijd wordt gehecht, is de 'vrouw des 
huizes' hiervoor volgens traditie eindverantwoordelijk en zal zij de concrete uitvoering ook 
niet zo snel uit handen geven.  
 
Oudere vrouw (G1) (patroon 12) — In 10 van de 16 families is de partner van de zorgafhan-
kelijke man (G1) nog steeds verantwoordelijk en de belangrijkste uitvoerende bij de maal-
tijdbereiding. Volgens 6 oudere mannen en vrouwen (G1) krijgt de vrouwelijke partner (G1) 
hierbij geen hulp. In 4 van de 10 families wordt de vrouwelijke partner (G1) geholpen bij de 
maaltijdbereiding door de inwonende gelin (G2), uitwonende dochter, uitwonende gelin 
(G2), thuiszorg of de zorgafhankelijke man (G1) (in één geval). 

Ik heb geleerd dat eten klaarmaken een taak is voor de vrouw. Als ik het eten klaar-
maak, dan nemen de mensen mij in de maling en noemen zij mij 'kılıbık' (scheld-
woord waarmee iemands mannelijkheid in twijfel wordt getrokken). Eerst zorgde 
mijn moeder altijd voor het eten. Na mijn huwelijk is het mijn vrouw die daarvoor 
zorgt en de afwas doet. Ik heb wel voor mijn eten moeten zorgen toen ik alleen was 
in Nederland. Maar nu ben ik ziek en helemaal afhankelijk van mijn vrouw. (AKİF) 
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Inwonende gelin (G2) en oudere vrouw (G1) (patroon 10) — In 4 van de 16 families zorgt de 
inwonende gelin (G2) voor de maaltijdbereiding. Daarbij krijgt zij ondersteuning en begelei-
ding van haar schoonmoeder (G1).  
 
Inwonende gelin (G2) (patroon 14) — In 2 families is de vrouwelijke partner overleden. De 
inwonende gelin (G2) zorgt voor de maaltijd, waarbij één gelin wordt geholpen door haar 
man (G2), de inwonende zoon van de zorgafhankelijke man (G1).  
 
Lichamelijke zorg – Algemeen 

Tot de lichamelijke zorg horen taken als aan- en uitkleden, naar het toilet gaan en douchen.  
Bij dit laatste hoort ook het inzepen van de rug, dat traditioneel gedaan wordt door de eigen 
partner. Alle mannen zien zichzelf nog als 'verantwoordelijk' voor hun lichamelijke verzor-
ging, maar in de praktijk hebben ze op onderdelen allemaal assistentie nodig. 14 oudere 
mannen (G1) worden geholpen door hun partner (G1) (patroon 4) en 2 mannen (G1) door 
hun inwonende zoon (G2) (patroon 6). 
Naar toilet brengen – 3 oudere mannen (G1) worden geholpen bij de toiletgang door hun 
vrouw (G1), 2 mannen (G1) door hun zoon (G1).  

Als ik naar de wc wil gaan, vraag ik hulp aan mijn zoon. Hij brengt mij naar het  

toilet en helpt bij het zitten op het toilet. Zodra ik klaar ben, vraag ik aan hem of hij 
mij weer in de rolstoel wil helpen. Maar als mijn zoon niet thuis is, ga ik met erg 
veel moeite naar het toilet. Als ik met de rolstoel bij het toilet aankom, kan ik niet 
verder naar binnen, omdat het toilet te klein is voor de rolstoel. Ik stap dan uit mijn 
rolstoel. Soms val ik. Ik ben vaak bang dat ik iets in mijn lichaam breek. Vervolgens 
kruip ik heel langzaam naar het toilet. (CEVDET) 

Van deze 5 zorgafhankelijke mannen (G1) kunnen 4 mannen (G1) moeilijk/niet lopen en/of 
hebben problemen met gaan zitten en opstaan. 1 zorgafhankelijke man (G1) is incontinent. 
Zijn vrouw (G1) ruimt zijn ontlasting op, indien nodig. Een enkele keer helpt zijn zoon (G2).  

Ik heb geen gevoel of signaal als ik moet plassen of ontlasting heb. Het gaat vanzelf, 
zonder dat ik het kan beheersen. In het begin plaste en ontlastte ik op bed en maakte 
mijn vrouw alles schoon. (EMRAH) 

Aankleden – 3 zorgafhankelijke mannen (G1) hebben problemen bij het aan- en uitkleden. 
Zij krijgen vaak hulp van hun vrouw (G1).  

Ik heb moeite met het gebruiken van mijn armen, handen en vingers. Ik kan me wel 
met veel moeite alsnog aankleden, maar dan heb ik wel nog hulp nodig van mijn 
vrouw om de knopen dicht te doen. (MEHMET) 

Douchen – 14 van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) zijn in principe in staat zich zelfstan-
dig te wassen, wel worden zij over het algemeen geholpen door hun vrouw, met name bij het 
inzepen van de rug. Dit doen partners overigens ook als zij beiden gezond zijn. Man en 
vrouw zijn zich dan ook sterk bewust van hun wederzijdse afhankelijkheid als het gaat om de 
lichamelijke verzorging. Dit wordt versterkt doordat de lichaamsverzorging, met name het 
tonen van het naakte lichaam, omgeven is met taboes (zie pag. 98).  

Toen ik jong was, zeepte mijn moeder altijd mijn rug in. Na mijn huwelijk deed  
mijn vrouw het. Nu ben ik zorgafhankelijk geworden en heb ik iemand nodig in de  
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douche. Vroeger was het meer uit gewoonte, nu is het voor mij noodzaak.  
Mijn vrouw wast mij altijd, zowel rug als andere lichaamsdelen. (MEHMET) 

Bij 2 van de 16 zorgafhankelijke mannen waarvan de partner is overleden, helpt de inwo-
nende zoon (G2) zijn oudere vader (G1) met douchen. Deze mannen (G1) zijn bovendien 
niet in staat zelfstandig naar de douche te gaan, ook daarvoor hebben zij dus hulp nodig.  

Ik heb een geamputeerd been en heb daardoor altijd iemand nodig die mij kan hel-
pen bij het bewegen en wassen van mijn lichaam. Mijn zoon wast mijn rug; vroeger 
deed mijn vrouw dat. Ik neem één keer in de week een douche. Ik wil eigenlijk vaker 
een douche nemen, maar ik ben afhankelijk van de tijd die mijn zoon heeft. Ik kan 
voor mijn lichamelijke zorg geen hulp vragen aan mijn schoondochter. Ik kan zonder 
hulp van anderen moeilijk de trap oplopen. De douche is boven, terwijl de woon-
kamer beneden is. Daarom komt mijn dochter soms om te helpen. (CEVDET) 

Zorgafhankelijke man Zeki (G1) krijgt, als zijn inwonende zoon er niet is, hulp van zijn 
inwonende kleinzoon (G3). 
 
Lichamelijke zorg – Verzorging schaamstreek  

Scheren van schaam- en okselhaar is voor mannen belangrijk om zich rein te voelen. Alle 
zorgafhankelijke mannen (G1) noemen zichzelf (eind)verantwoordelijk voor de verzorging 
van hun schaamstreek en okselgebied. Voorheen gebruikten mannen hoofdzakelijk een 
scheermes, tegenwoordig steeds vaker een speciale crème. 
De helft (7) van de 14 getrouwde zorgafhankelijke mannen (G1) is in staat om schaamstreek 
en okselgebied geheel zelfstandig te verzorgen (patroon 8); de andere 7 oudere mannen (G1) 
krijgen hulp van hun partner (patroon 4).  

Bij ons is het gebruikelijk de schaam- en okselharen te scheren zodra ze aangroeien. 
Als ik me niet scheer, voel ik me niet prettig. Ik deed het eerst altijd zelf, maar na 
mijn verlamming kan ik mijn hand niet meer goed gebruiken. We hebben nu een 
crème gekregen die mijn vrouw op de bewuste plekken smeert; na twintig minuten 
vallen de haren er vanzelf uit. Zij is mijn vrouw, ik schaam me niet voor haar. Maar 
ik kan me niet laten scheren door mijn zoon of (schoon)dochter. Ik zou me dan dood-
schamen. (MEHMET) 

De 2 zorgafhankelijke mannen (G1) zonder partner krijgen hulp van hun inwonende zoon 
(G2) (patroon 6).  

Beleving zorgpraktijk bij zorgafhankelijkheid man (G1) 

De 7 mannen (G1) die zorg ontvangen van hun inwonende (zoons en) gelins (G) (patroon 10 
en 14), spreken daarover – zoals te verwachten viel – in positieve bewoordingen. Deze 
zorgpraktijk sluit aan bij hun eerdere zorgverwachtingen en bij 'hoe het hoort'.  
Vrijwel alle oudere mannen (G1) met zoons en gelins maar zonder inwonende zoon zijn 
duidelijk niet tevreden over de zorg die zij van hun zoons (G2) en gelins (G2) ontvangen.  
Belangrijkste reden voor hun ontevredenheid is het feit dat zoon en gelin niet inwonen. 
Sommige zoons (G2) en schoondochters (G2) komen vaak langs en verrichten allerhande 
hand- en spandiensten (yardım), maar de teleurstelling overheerst. Hun vrouwen (G1) zijn 
iets minder uitgesproken in hun teleurstelling; sommigen benadrukken de goede band die zij 
met hun uitwonende kinderen (G2) hebben.  
Eén echtpaar (G1) is wel tevreden over hun uitwonende zoon (G2), maar niet over hun gelin 
(G2): zij denken dat het aan de gelin ligt dat zij niet samenwonen.  
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De vrouwelijke partners (G1) die een beroep kunnen doen op ondersteuning in het huishou-
den door hun gelins (G2), zijn daarover te spreken. Toch zijn de vrouwen over het algemeen 
kritischer ten opzichte van hun schoondochters (G2) dan hun mannen (G1). Dit hoort bij hun 
rol, zou je kunnen zeggen: de verhouding schoonmoeder-gelin is er één waarbinnen snel 
spanningen kunnen ontstaan en waarover in de Turkse cultuur dan ook veel grapjes worden 
gemaakt. 
 
De 9 oudere mannen (G1) die hoofdzakelijk worden verzorgd door hun partner (G1), verkla-
ren dit vanuit de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. Zij accepteren deze zorg als 
vrij vanzelfsprekend.  
7 oudere vrouwen (G1) die zelf bakım geven aan hun zorgafhankelijke echtgenoot, wijzen op 
de hulp van in- (1) of uitwonende (6) dochters (G2). Uit hun bewoordingen spreekt tevre-
denheid over deze yardım, hoewel deze in het licht van de traditie ongebruikelijk is.  
De oudere mannen (G1) slaan bij het benoemen van de zorg die zij ontvangen, weinig acht 
op de inspanningen van hun dochters (G2); kennelijk worden deze vooral beleefd als hulp 
van de dochters (G2) aan hun moeders (G1), niet aan hen persoonlijk. Toch spreken de 
zorgafhankelijke mannen (G1) hun tevredenheid uit over de relatie met hun dochters (G2).  
 
De enige uitzondering vormt het oudere echtpaar Mustafa en Zekiye (G1). Zij hebben één 
dochter (G2), die is getrouwd met een Antilliaan. Beide ouderen (G1) klagen over de afstan-
delijke relatie met hun dochter (G2) en benadrukken dat zij niet op haar kunnen rekenen. 

Toekomstverwachtingen bij toenemende zorgafhankelijkheid man (G1) 

Van de groep van 16 oudere mannen (G1) verkeren 8 mannen (G1) op het moment van 
vraagstelling in een situatie van beginnende zorgafhankelijkheid. De overige 8 mannen (G1) 
zijn inmiddels bedlegerig; hun werd in retrospectief gevraagd hoe zij naar de toekomst keken 
op het moment dat zij hun eerste ervaringen met zorgafhankelijkheid hadden opgedaan. 
Zoals gezegd zijn drie mannen (G1), na door een beroerte verlamd te zijn geraakt, vrijwel 
van de ene op de andere dag bedlegerig geworden.  
 
Toekomstverwachtingen mannen (G1) 

In de 7 families waarbij zorgafhankelijke mannen met zoon plus schoondochter samenwo-
nen, rekenen 5 mannen (G1) erop dat hun zoon en gelin (G2) zullen (blijven) zorgen, ook bij 
toenemende zorgafhankelijkheid of overlijden van hun vrouw (G1). 1 man (G1) is daar niet 
zeker van; hetzelfde geldt voor zijn vrouw (G1). Er bestaan veel spanningen binnen deze 
familie.28 1 weduwnaar (G1) die tijdens het interview nog met zijn zoon en gelin (G2) 
samenwoonde, wist op dat moment al, dat deze van plan waren te verhuizen.  
 
Van de overige 9 families verwachten 3 mannen (G1) dat hun vrouw (G1) (voorlopig) voor 
hen zal blijven zorgen. Eén man (G1) verwacht bij toenemende zorgafhankelijkheid – naast 
zorg van zijn vrouw (G1) – zorg van zijn uitwonende zoons (G2) en schoondochters (G2). 

                                                      
28 Dat deze twijfel gerechtvaardigd was, blijkt enige tijd na het interview, als zoon en gelin vertrekken 
uit de ouderlijke woning. Overigens gebeurde dat laatste ook in een zorgafhankelijke familie die 
rekende op voortgaande hulp van de inwonende zoon en gelin. De ouderen (G1) waren volkomen 
verrast door de verhuizing van hun zoon en gelin.  
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4 oudere mannen (G1) antwoorden 'ik weet het niet' op de vraag hoe de zorg geregeld zal 
worden bij hun toenemende zorgafhankelijkheid. De toekomstverwachtingen van deze 
families hangen nauw samen met de beleving van de huidige zorgpraktijk.  
 

 

Toekomstverwachtingen vrouwen (G1)  

Hoe kijken de 14 vrouwen (G1) van zorgafhankelijke mannen (G1) naar de toekomst, nu ook 
zij hun eerste ervaringen met zorgafhankelijkheid binnen de familie en de zorgpraktijk 
hebben opgedaan? Wie zal voor hun man (G1) zorgen als hij bedlegerig wordt? Of als zijzelf 
overlijden? 
 
In 5 families waarvan beide oudere ouders (G1) nog leven en die samenwonen met zoon en 
gelin (G2), verwachten 4 oudere vrouwen (G1) dat zoon en gelin (G2) zullen blijven zorgen 
bij toekomstige bedlegerigheid van de man en/of overlijden van haarzelf.  
2 oudere vrouwen (G1) denken ook bij bedlegerigheid van hun man geheel alleen voor hem 
te zullen (moeten) zorgen.  
5 oudere vrouwen (G1) verwachten dat zijzelf samen met hun uitwonende zoon en gelin (4) 
of uitwonende zoon en dochters (1) wel voor hun man (G1) kunnen blijven zorgen.  
3 oudere vrouwen (G1) hebben geen idee hoe het verder moet als hun man (G1) nog erger 
ziek wordt. De zorg is nu al zwaar en zij krijgen weinig of geen hulp van kinderen (G2).  

Mijn man is afhankelijk geworden van mij en mijn kinderen. Tien jaar geleden heeft 
hij een ongeluk gehad in Turkije, waarbij de linkerkant van zijn lichaam verlamd 
raakte. Sindsdien zorg ik voor hem. De laatste twee jaar gaat mijn gezondheid ach-
teruit, ik kan ook niet meer alles doen voor mijn man. Voorlopig probeer ik het te 
redden om hem aan- en uit te kleden, en zijn handen en voeten te wassen voor het 
religieuze gebed; dit kan hij niet zelfstandig doen. Voor mij is het erg lastig om mijn 
man te verzorgen en hem naar de douche te brengen en daar te wassen. Ik ben een 
kleine vrouw en hij is een grote man. Als ik hem niet meer kan verzorgen, is er 
niemand in de familie die dit wel kan. Met name mijn schoondochters kunnen hem 
niet lichamelijk verzorgen en dat geldt ook voor mijn dochters. Misschien is het iets 
voor mijn zoons, maar door hun vrouwen kunnen zij dat niet altijd. Ik weet het niet 
hoe lang ik het nog kan volhouden. (MEHMET) 

3 oudere vrouwen (G1) denken in de toekomst wellicht een beroep te zullen doen op aanvul-
lende professionele zorg. Ook rekenen 4 vrouwen (G1) op professionele zorg voor hun 
zorgafhankelijke man (G1) ingeval zijzelf zouden overlijden. 

8.2.2 Verdeling zorgtaken bij zorgafhankelijkheid vrouw (G1)  
In 9 families is de oudere vrouw (G1) als enige zorgafhankelijk. Van deze 9 zorgafhankelijke 
vrouwen (G1) hebben 4 vrouwen (G1) geen man meer. Eén van hen woont alleen, de overige 
3 vrouwen (G1) wonen samen met een gescheiden zoon (1); getrouwde zoon en schoondoch-
ter (1) en ongetrouwde dochter (1).  
De resterende 5 zorgafhankelijke vrouwen (G1) wonen samen met hun partner (1); partner 
en ongetrouwde dochter(s) (2); partner, getrouwde zoon en schoondochter (2).  

Uitvoering zorgtaken voor zorgafhankelijke oudere vrouwen (G1) 

 
Huishoudelijke zorg  

In Tabel 8.3 (zie pag. 174) worden bij de huishoudelijke zorg voor de zorgafhankelijke 
vrouwen (G1) drie patronen (12, 14, 15) – twee standaardpatronen (de zorgafhankelijke 
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vrouw zelf, de inwonende gelin) en één afwijkend patroon (inwonende dochter ) – onder-
scheiden.  
 
Er is bij de 5 echtparen (G1) weinig verschil tussen man en vrouw in hun beschrijving van de 
zorgverdeling bij de huishoudelijke zorg. Mannen (G1) maken echter soms geen onderscheid 
tussen hun eigen vrouw (G1) of gelin (G2) als zij de uitvoering van de huishoudelijke taken 
beschrijven: 'daar zorgen de vrouwen voor'. Het belangrijkste gegeven is natuurlijk, dat geen 
enkele mannelijke partner (G1) iets in het huishouden doet op het moment dat zijn vrouw 
(G1) zorgafhankelijk wordt. 
 
Zorgafhankelijke vrouw (G1) (patroon 12) — Volgens 3 van de 9 zorgafhankelijke vrouwen 
verzorgen zij zelf het leeuwendeel van het huishouden, hoewel hun gezondheid dat eigenlijk 
niet toelaat. Van 2 vrouwen (G1) is de man van haar gescheiden of overleden. Deze zorgaf-
hankelijke oudere vrouwen (G1) ontvangen wel yardım van een uitwonende dochter (G2), 
Turkse buren en/of de thuiszorg.  

Ik woon alleen. Mijn twee dochters en één zoon helpen mij niet met huishoudelijke 
taken. Mijn zoon is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Ze komen alleen bij mij 
langs om koffie en thee te drinken. Mijn twee dochters zijn druk bezig met hun  
carrière. Ze hebben niet eens voldoende tijd voor hun eigen kinderen. Maar ik woon 
in een flat waar veel Turken wonen. Sommige jonge vrouwen zien wel dat ik niet 
zelfstandig, zonder hulp, ramen kan lappen en het huis schoonmaken. Ze helpen mij 
daarbij. (BELKIS) 

Volgens 1 echtpaar is de vrouw (G1) nog steeds verantwoordelijk voor het huishouden, maar 
wordt zij daarbij geholpen door de uitwonende gelin (G2).  
  
Inwonende gelin (G2) (patroon 13) — 3 van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) en 1 van de 
5 mannelijke partners (G1) hebben dit zorgpatroon genoemd. De inwonende gelin (G2) voert 
alle huishoudelijke taken uit. De zorgafhankelijke oudere vrouw (G2) stuurt op de achter-
grond soms nog één en ander aan. Bij 1 echtpaar weet de man (G1) niet wie van de vrouwen 
– inwonende gelin (G2) of vrouwelijke partner (G1) – het huishouden doet.  
 
Inwonende dochter (G2) (patroon 15) — 3 van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) en 2 van 
de 5 mannelijke partners (G1) noemen dit zorgpatroon. 1 oudere vrouw (G1) met partner 
krijgt ook yardım van haar uitwonende gelins. 1 zorgafhankelijke gescheiden vrouw (G1) 
ontvangt tevens thuiszorg. 

De ongetrouwde dochter die bij mij woont, maakt mijn huis schoon. Mijn schoon-
dochters, die met hun eigen gezin samenwonen, komen af en toe langs om te helpen. 
(NURCAN) 

Boodschappen 

Bij zorgafhankelijkheid van de vrouw (G1) zijn vier patronen (8, 12, 14 en 15) te onder-
scheiden ten aanzien van de boodschappen. De patronen worden grotendeels bepaald door de 
vraag wie bij de oudere vrouw (G1) in huis woont.  
 
Man (G1) (patroon 8) — Volgens 4 echtparen is de man (G1) van de zorgafhankelijke vrouw 
(G1) (nog steeds) verantwoordelijk voor de boodschappen. Hij krijgt hierbij soms hulp van 
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de zorgafhankelijke vrouw (G1), uitwonende gelin (G2) en in- of uitwonende dochter(s) 
(G2).  
 
Vrouw (G1) (patroon 12) — 1 zorgafhankelijke, alleenwonende vrouw (G1) is zelf nog 
steeds hoofdverantwoordelijk voor de boodschappen. Zij wordt deels geholpen door buren 
en de thuiszorg.  
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Tabel 8.3 Vrouw (G1) is zorgafhankelijk: patronen van zorgverlening bij huishoudelijke, boodschappen, voedsel en lichamelijke zorg29  

 
 

                                                      
29 Ik heb de beschrijving van de zorgpatronen door respectievelijk oudere mannen (G1) en vrouwen (G1) afzonderlijk weergegeven, zodat zichtbaar is welke patronen 
vóórkomen als geen mannelijke partner (G1) aanwezig is. 

Voedselzorg Lichamelijke zorg Patronen van zorgverlening Huishoudelijke zorg 

Boodschappen 

 
Maaltijd Douchen 

 

Verzorging okselharen 

en schaamstreek 

 Man Vrouw Gelin & 

zoon 

Anders Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=5 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=9 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=5 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1) 

 

n=9 

Zorg-

patronen 

volgens 

man (G1) 

 

n=5 

Zorg-

patronen 

volgens 

vrouw (G1)

 

n=9 

Zorg-
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Totaal 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 
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Inwonende zoon en gelin (G2) (patroon 14) — Volgens 3 zorgafhankelijke vrouwen (G1) en 
één mannelijke partner (G1) worden de boodschappen verricht door de inwonende zoon en 
gelin (G2) en zijn zij daarvoor ook verantwoordelijk. Bij 2 van deze zorgafhankelijke 
vrouwen (G1) is de man overleden.  

Vroeger deelde ik de verantwoordelijkheid voor de boodschappen met mijn man. 
Toen mijn gezondheid achteruitging, kon ik niet meer zelfstandig boodschappen 
doen. Mijn inwonende zoon en gelin doen het inmiddels samen. Onze gelin weet wat 
we gezamenlijk nodig hebben, en zij is nu verantwoordelijk voor de boodschappen. 
Ik hoef niet meer te letten op wat we nodig hebben in huis. (İLKNUR) 

Inwonende dochter (G1) (patroon 15) — In 1 van de 9 families is de inwonende dochter (G2) 
verantwoordelijk voor de boodschappen. Zij wordt daarbij geholpen door de zorgafhankelij-
ke vrouw (G1) en een uitwonende dochter (G2). De oudere vrouw (G1) is gescheiden van 
haar man.  
 

Voedselzorg – Maaltijden 

Wat betreft de maaltijdbereiding voor de zorgafhankelijke vrouwen, zijn er vier patronen te 
onderscheiden (10, 11, 12 en 15).  
 
Zorgafhankelijke vrouw (G1) (patroon 12) — In 2 van de 9 families zorgt de zorgafhanke-
lijke vrouw (G1) zelf nog geheel voor de maaltijdbereiding en de afwas. Eén van hen woont 
alleen na het overlijden van haar partner. Zorgafhankelijke vrouw Filiz (G1) woont samen 
met haar gescheiden zoon (G2). De inwonende (ex-)schoondochter (G2) is weggelopen 
vanwege ruzies met haar schoonmoeder (G1). De oudere vrouw (G1) had verwachtingen van 
haar gelin die deze niet nakwam, zoals het zorgen voor de maaltijd en afwas. 3 getrouwde 
dochters en 1 getrouwde zoon wonen bij Filiz (G1) in de buurt, maar verrichten geen yardım 

bij de maaltijdbereiding en afwas.  
 
Inwonende gelin (G2) en zorgafhankelijke vrouw (G1) (patroon 10) — In 3 van de 9 families 
zorgt de inwonende gelin grotendeels voor de maaltijdbereiding. Zij krijgt hierbij assistentie 
van en wordt aangestuurd door haar zorgafhankelijke schoonmoeder (G1).  
 
Zorgafhankelijke vrouw (G1) en in-/uitwonende kinderen (G2), buren, thuiszorg (patroon 11) 
— In 3 families krijgt de zorgafhankelijke vrouw hulp van respectievelijk de inwonende en 
uitwonende dochter (G2), uitwonende gelin (G2), buren en de thuiszorg. Bij 2 van deze 
families is de zorgafhankelijke vrouw (G1) gescheiden van haar man. In 1 familie is de man 
overleden.  
 
Inwonende dochter (G2) (patroon 15) — In 1 van de 9 families zorgt één van de twee inwo-
nende dochters (G2) voor de maaltijdbereiding. Zij wordt daarbij soms geholpen door haar 
vader (G1) of door uitwonende kinderen (G2). 
 
Lichamelijke zorg – Algemeen 

Zorgafhankelijke ouderen (G1) zijn ondanks hun beperkingen over het algemeen nog in staat 
zichzelf lichamelijk te verzorgen. Alle oudere vrouwen (G1) noemen zichzelf dan ook 
'verantwoordelijk' voor hun eigen lichamelijke verzorging. 8 van de 9 zorgafhankelijke 
vrouwen (G1) wordt daarbij op onderdelen geholpen: 2 oudere vrouwen (G1) door hun 
partner (G1) (patroon 4); 3 oudere vrouwen (G1) door hun gelin (G2) (patroon 10), en 
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3 oudere vrouwen (G1) door hun inwonende dochter (G) (patroon 11). Slechts 1 oudere 
alleenwonende vrouw (G1) zorgt vrijwel geheel voor zichzelf (patroon 12).  
 
Naar toilet brengen en aankleden – Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) had 1 oudere 
vrouw (G1) tijdens de zorgafhankelijkheidsfase vanwege functiebeperkingen van haar benen 
moeite om zich zelfstandig aan te kleden en naar het toilet te gaan.  

Als ik naar de wc wil gaan, vraag ik voor alle zekerheid aan mijn dochter of zij mee-
gaat. Als zij er niet is, vraag ik aan mijn man of hij mij brengt. Ik kan het niet aan 
mijn zoon vragen; daar zou ik me voor schamen. (İPEK) 

Douchen – Alle 9 oudere vrouwen (G1) zijn in staat te douchen. Wel worden zij geholpen bij 
het wassen van hun rug en heeft 1 vrouw (G1) hulp nodig om naar de doucheruimte te gaan. 
Bij het wassen van de rug (G1) worden 2 zorgafhankelijke vrouwen (G1) geholpen door hun 
partner (G1) en 3 door hun inwonende gelin (G2).  

Als ik naar de douche ga, komt mijn schoondochter altijd achter mij aan. Zij weet 
dat ik mijn rug niet kan wassen. Ik hoef haar dat niet uit te leggen. (MÜNEVVER) 

3 oudere vrouwen (G1) krijgen hulp van hun in- of uitwonende dochters (G2).  

Ik neem zelf een douche, maar door mijn pijnlijke armen kan ik moeilijk zelf mijn 
haren kammen; dat doet mijn thuiswonende dochter. Bij het douchen kan ik mijn rug 
niet met een borstel wassen. Mijn thuiswonende dochter wil het echter niet doen en 
daarom vraag ik het af en toe aan één van mijn dochters die in de buurt wonen. Als 
mijn rug niet geborsteld is, voel ik mij niet schoon. (NURCAN) 

1 alleenwonende vrouw (G1) krijgt soms hulp van haar uitwonende (schoon)dochter (G2).  

Münevver (G1), die in Nederland hulp krijgt van haar gelins en dochters, huurt tijdens haar 
verblijf 's zomers in Turkije iemand in die haar kan helpen.  

In Turkije heb ik ook iemand nodig die mijn rug inzeept. Dat vraag ik dan aan de 
dochter van een broer van mijn man. Ik geef haar hiervoor geld. (MÜNEVVER) 

Lichamelijke zorg – Verzorging schaamstreek 

Ook de oudere vrouwen (G1) proberen zo lang mogelijk zelf hun oksel- en schaamhaar zelf 
te verwijderen.  

Je moet altijd heel schoon zijn en ook je oksel- en schaamharen geschoren hebben, 
want als je plotseling overlijdt, kunnen andere mensen het zien als je niet schoon 
bent. Nu red ik mezelf wel. En als het echt nodig is, kunnen mijn dochters mij helpen. 
Maar als het moeilijker wordt en ik hulp van buiten nodig heb, zou ik graag een 
Turkse hulpverleenster willen hebben. Nu wil ik zelf mijn oksel- en schaamharen 
scheren; ik schaam mij als ik het aan mijn dochters moet vragen. (NURCAN) 

5 gehuwde vrouwen en 2 vrouwen zonder partner (G1) kunnen dit nog geheel zelfstandig 
doen (patroon 12). Voor 2 zorgafhankelijke vrouwen (G1) zonder partner is dit niet altijd zo: 
één krijgt hulp van haar inwonende gelin (G2) (patroon 10), de ander van haar inwonende 
dochter (G2) (patroon 11).  

Beleving zorgpraktijk bij zorgafhankelijkheid vrouw (G1) 

De beleving van de zorg door zorgafhankelijke oudere vrouwen (G1) komt in het algemeen 
overeen met de beleving van de zorg door zorgafhankelijke oudere mannen (G1). Zij zijn 
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tevreden met de zorg van de inwonende zoon en gelin (G2) en teleurgesteld over de uitwo-
nende zoons en gelins (G2). Vrijwel alle oudere ouders (G1) zijn heel tevreden over de zorg 
van hun dochters (G2).  

Toekomstverwachtingen bij toenemende zorgafhankelijkheid vrouw (G1) 

Hoe kijken de 9 vrouwen (G1) en 5 mannen (G1) van deze 9 families – in het licht van hun 
confrontatie met de huidige zorgpraktijk – naar een eventuele toenemende zorgafhankelijk-
heid van de vrouw (G1)? De 5 gehuwde oudere vrouwen (G1) is ook gevraagd wat er zal 
gebeuren als de man (G1) mocht komen te overlijden. Wie zal dan voor de zorgafhankelijke 
vrouw (G1) zorgen? Wil de vrouw (G1) in dat geval hertrouwen? 
 
Toekomstverwachtingen zorgafhankelijke vrouwen (G1)  

Partner (G1) – 4 van de 5 zorgafhankelijke vrouwen (G1) verwachten in de bedlegerigheids-
fase geen zorg van hun partner (G1). Vrouwen zorgen in het algemeen voor hun zorgafhan-
kelijke man, maar mannen doen in de praktijk weinig aan de zorg voor hun partner, uitge-
zonderd lichamelijke zorg. 3 van de 5 gehuwde zorgafhankelijke vrouwen (G1) verwachten 
in de toekomst lichamelijk verzorgd te zullen worden door hun partner (G1).  

Ik heb zelf niet aan mijn man gevraagd om mijn schaamstreek en okselgebied te ver-
zorgen, maar hij zag laatst dat ik het niet goed alleen kan. Hij zei toen zelf tegen mij 
dat hij dat voor mij wilde doen, en zei: 'Wij zijn toch getrouwd als man en vrouw.' 
Hij zal mij zeker ook in de toekomst lichamelijk verzorgen, ook als ik nog afhankelij-
ker word. (İLKNUR) 

Inwonende zoon en gelin (G2) – De verwachtingen van zoons en gelins zijn hoog. Niet alleen 
de 3 oudere vrouwen (G1) die op het moment van zorgafhankelijkheid met hun zoon en 
schoondochter (G2) samenwonen, verwachten dat deze voor haar zullen (blijven) zorgen. 
Ook 2 vrouwen (G1) die met een gescheiden zoon (G2) dan wel meerdere ongetrouwde 
dochters (G2) samenwonen, verwachten dat één van hun zoons en schoondochters (G2) hun 
zorgtaak op zich zullen nemen als hun gezondheidsproblemen toenemen. De oudere vrou-
wen (G1) benadrukken dat de relatie met hun zoon(s) (G2) goed is. Vrijwel geen enkele 
zorgafhankelijke vrouw (G1)verwacht in de toekomst echter lichamelijke verzorging van 
haar zoons (G2).  

Ik heb nooit aan mijn zoons gevraagd om mij te wassen. Dat kan ik ook niet doen. Ik 
kan mijn lichaam niet aan hen laten zien. Ik denk dat mijn zoons het ook niet willen, 
ook niet wanneer ik erg afhankelijk ben van anderen. (NURCAN) 
Als gelins en dochters hiertoe niet bereid zijn, zal ik het wel aan mijn zoon moeten 
vragen. Ik schaam mij daar wel voor, maar wat zou ik anders moeten doen? Hij is 
mijn zoon. Ik kan het niet aan andere mensen vragen. Ik denk dat mijn zoon het dan 
ook zou doen. (NEBAHAT) 

2 zorgafhankelijke vrouwen (G1) verkeren in onzekerheid of de zoons en schoondochters 
(G2) in de toekomst wel voor haar zullen zorgen. De ene vrouw wordt op dit moment 
verzorgd door haar jongste, inwonende dochter (G2). Zij weet niet of zij op haar uitwonende 
zoons (G2) kan rekenen.  

Mijn dochter stelt haar huwelijk uit, omdat ik zorgafhankelijk ben. Zij zegt: 'Mama, 
als ik ga trouwen, dan moet mijn man bij ons intrekken.' Zij wil op deze manier voor 
mij kunnen blijven zorgen als ik bedlegerig word. Maar ik wil niet dat een schoon-
zoon bij mij intrekt. Het past niet bij onze cultuur. Dan gaan Turkse mensen rodde-
len over ons: dat wij een iç güvey in huis hebben en dat hij voor zijn schoonmoeder 
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moet zorgen. Ik heb 8 kinderen en 25 kleinkinderen. Als zij niet voor mij zouden zor-
gen, moeten zij zich schamen! (NURCAN) 

In de andere familie zijn de inwonende zoon en schoondochter (G2) één week vóór het 
interview plaatsvond uit de ouderlijke woning vertrokken. Verwarring overheerst.  

Toen ik mezelf nog kon redden, had ik hoge verwachtingen van mijn kinderen. Maar 
toen ik afhankelijk werd, bleken deze verwachtingen niet te kloppen. Ik heb een zoon, 
ik had het idee dat hij voor mij zou zorgen. Ik ben nu ziek en afhankelijk, en nu 
woont hij niet meer bij mij. Als ik bedlegerig word, verwacht ik van mijn schoon-
dochter meer hulp. Eigenlijk zou ik met mijn zoon en gelin willen samenwonen. 
(MÜNEVVER) 

Dochters en schoondochters — De zorgafhankelijke vrouwen (G1) rekenen sterk op hun 
dochters (G2) en schoondochters (G2) wat betreft de lichamelijke zorg die zij nodig zullen 
hebben als zij bedlegerig zouden worden.  

Dochters zijn beter voor hun moeder dan zonen. Je schaamt je minder voor hen. 
Dochters weten ook wat ik van hen verwacht. Mijn inwonende dochter doet alles 
voor mij. Ik hoef het niet aan haar te vragen. Zij zegt ook dat ik, als ik haar nodig 
heb voor de verzorging van bepaalde delen van mijn lichaam, het aan haar moet 
vragen. Als ik later zelf niet meer voor mijn oksel- en schaamstreek kan zorgen,  

dan vraag ik het wel aan haar. (NURCAN) 

1 oudere vrouw (G1) verwacht ook zorg van haar kleindochter (G3), omdat deze nu al voor 
haar zorgt.  

Ik heb mijn kleindochter opgevoed en zij woont ook bij mij, samen met haar ouders. 
Zij zegt altijd: 'Als je het aan mij vraagt, zal ik jou altijd wassen.' Zij kan er niet  

tegen dat ik afhankelijk ben geworden. Ik vertrouw op haar in de toekomst. (İLKNUR) 

2 van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) twijfelen of hun schoondochters (G2) hen in de 
bedlegerigheidsfase zullen verzorgen als gevolg van de slechte relatie tussen de vrouw (G1) 
en de gelin (G2). De vrouwen ontvangen nu geen ondersteuning op lichamelijk gebied van 
de gelin, wel af en toe van een getrouwde dochter (G2).  

Ik heb twee gelins en drie getrouwde dochters. De jongste gelin woonde bij mij. De 
andere gelin en mijn dochters kwamen vroeger vaak bij mij langs. De inwonende 
gelin waste mijn rug. Maar sinds mijn man en ik ziek zijn geworden, komen zij niet 
meer bij ons langs en mijn inwonende gelin en zoon zijn stiekem verhuisd, buiten ons 
medeweten. Wij hebben onze kinderen nu hard nodig, maar zij zijn er niet altijd voor 
ons. En als onze lichamelijke beperkingen toenemen, zullen ze misschien nooit meer 
langskomen. (KEZİK) 

Professionele zorg – De alleenstaande vrouw (G1) die nu soms zorg ontvangt van haar 
buurvrouwen in dezelfde portiekflat, rekent voor de toekomst vooral op professionele zorg. 
 
Toekomstverwachtingen vrouwelijke partners (G1) van zorgafhankelijke mannen (G1)  

Ook de 14 vrouwen (G1) van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) zijn voor het eerst 
geconfronteerd met de zorgpraktijk in hun familie en met de reactie daarop van hun  
(eventuele) zonen, dochters en schoondochters (G2). Ik heb niet alleen gevraagd naar hun  
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verwachtingen als hun man (G1) bedlegerig zou worden (zie pag. 171), maar ook wat zij 
verwachten wanneer zij zélf bedlegerig zouden worden en/of hun man (G1) zou overlijden.  
Van de 5 families waarbij man en vrouw (G1) samenwonen met zoon en schoondochter 
(G2), verwachten 3 oudere vrouwen (G1) dat deze ook voor haar zullen zorgen als zij 
zorgafhankelijk wordt. 1 vrouw (G1) twijfelt daaraan (net als haar man ten aanzien van zijn 
eigen bedlegerigheid). 1 vrouw (G1) is de tweede echtgenote van haar man en dus stiefmoe-
der. Zij verwacht niets van haar stiefkinderen, wél van haar eigen kinderen in Turkije.  
Van de 9 overige families verwachten 3 oudere vrouwen (G1) bij bedlegerigheid te kunnen 
intrekken bij een zoon en schoondochter (G2). Hetzelfde geldt bij overlijden van hun partner. 
Deze oudere vrouwen (G1) benadrukken dat dit voor hen eenvoudiger is dan voor hun man.  

Als mijn man is overleden, ga ik bij mijn oudste zoon wonen. Als ik eerder overlijd, 
wordt het moeilijk voor hem. Hij wil niet bij één van zijn kinderen intrekken, omdat 
hij niet zo goed met hen kan omgaan. Mijn man is niet zo flexibel. Hij heeft constant 
hulp nodig en de kinderen kunnen dat niet geven omdat zij overdag werken. Ook 
mijn schoondochters zullen niet voor mijn man zorgen. Mijn man zegt, dat hij dan 
naar een verzorgingshuis zal gaan of zelfmoord plegen. (AYTEN) 

4 oudere vrouwen (G1) weten niet wie voor hen zal zorgen wanneer zij bedlegerig zouden 
worden. Deze vrouwen (G1) nemen op dit moment het grootste deel van de zorg voor hun 
mannen (G1) op zich en krijgen in de huidige situatie van zorgafhankelijkheid van hun 
echtgenoot weinig hulp van hun kinderen (G2). Hun mannen (G1) gaven uiting aan dezelfde 
onzekere gevoelens toen hun toekomstige bedlegerigheid ter sprake kwam.  
De overige 2 vrouwen (G1) rekenen voor nu en later niet op hun kinderen (G2). Eén vrouw 
(G1) hoopt bij (ernstige) zorgafhankelijkheid op hulp van buren en kennissen in combinatie 
met thuiszorg.  

Wij zijn afhankelijk van onze kinderen. Hoe meer mijn gezondheid achteruitgaat, 
des te afstandelijker worden mijn kinderen. De buren komen nu vaak langs en helpen 
ons. Dankzij hen voel ik me niet helemaal alleen. Als ik ook helemaal afhankelijk 
word, net als mijn man, zullen zij ook mij hulp geven. (KEZİK) 

De andere vrouw (G1) verwacht bij bedlegerigheid te moeten worden opgenomen in een 
zorginstelling. Bij overlijden van hun partner zeggen beide vrouwen (G1) in hun eigen huis 
te blijven wonen. Alle 14 oudere vrouwen (G1) zeggen dat zij niet zullen hertrouwen bij 
overlijden van hun echtgenoot. 

Toekomstverwachtingen mannen (G1) van zorgafhankelijke vrouwen (G1)  

Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) hebben 5 vrouwen (G1) een mannelijke partner. 
4 mannen (G1) gaan ervan uit dat de kinderen ook in de bedlegerigheidsfase voor hen willen 
zorgen. 1 mannelijke partner (G1) van een zorgafhankelijke vrouw (G1) twijfelt daaraan. 
 

8.3 Professionele zorg bij zorgafhankelijkheid:  
praktijk en verwachting 

 
Hoe kijken of keken de 44 ouderen (G1) die inmiddels de zorgafhankelijkheid van henzelf 
en/of hun partner (hebben) ervaren, naar professionele zorg tijdens hun zorgafhankelijkheids-

fase? Hebben de ouderen (G1) tijdens de zorgafhankelijkheidsfase professionele zorg 
ingeschakeld? En op welke vorm van professionele hulp denken zij in de toekomst mogelijk 
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een beroep te zullen doen als hun gezondheidstoestand en/of die van hun partner verder 
verslechtert? 
De ouderen (G1) is hierbij gevraagd naar drie vormen van professionele zorg: thuiszorg, 
dagopvang en het verzorgingshuis. Het verpleeghuis is buiten de vraagstelling gehouden, 
aangezien opname daarin over het algemeen via medische professionals verloopt (ziekenhuis 
en/of huisarts) en niet of nauwelijks een 'vrijwillig keuzemoment' in zich draagt (in grote 
mate vergelijkbaar met opname in een ziekenhuis), dit in tegenstelling tot opname in een 
verzorgingshuis.  

8.3.1 Zorgafhankelijke mannen (G1) en professionele zorg 
Zoals gezegd wonen alle 16 zorgafhankelijke mannen (G1) ten tijde van de beginnende 
zorgafhankelijkheid samen met hun partner (G1) en/of (on)getrouwde kinderen (zoon en/of 
dochter) (G2) en ontvangen van hen huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg. 
Geen enkele man (G1) ontvangt thuiszorg tijdens deze fase van zorgafhankelijkheid. Slechts 
één zorgafhankelijke man (G1), die samenwoont met zijn partner, maakt gebruik van de 
dagopvang. Eén gehandicapte weduwnaar (G1) heeft tijdens het interview thuiszorg en 
dagopvang aangevraagd met hulp van zijn dochter.30 Het merendeel van de 16 mannen (G1) 
en hun 14 vrouwelijke partners (G1) had nog nooit van dagopvang gehoord.  

Toekomstverwachtingen oudere mannen (G1) over professionele zorg 

Thuiszorg – Maar liefst 11 van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) denken in de toekomst 
wellicht een beroep te zullen doen op de thuiszorg. Dit geldt voor alle oudere mannen (G1) 
die niet samenwonen met een zoon, gelin en/of ongetrouwde dochter (G2). Deze mannen 
realiseren zich, dat voor hun vrouw (G1) de zorg op een gegeven moment te zwaar kan 
worden. Thuiszorg is dan acceptabel, omdat het zorg aan huis is.  
Van de 5 mannelijke partners (G1) van zorgafhankelijke vrouwen (G1) noemen 2 oudere 
mannen (G1) thuiszorg een oplossing als de zorg te zwaar wordt voor hun inwonende gelin 
(G2) en/of dochter (G2).  
 

Verzorgingshuis – De helft (8) van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) zegt – indien nodig 
– naar een verzorgingshuis te zullen gaan. 2 van hen hebben geen (gezonde) kinderen, 3 van 
deze zorgafhankelijke mannen (G1) wonen op dit moment samen met een zoon en gelin 
(G2). 'Indien nodig' houdt steeds in: 'als mijn vrouw niet meer voor mij kan zorgen en mijn 
kinderen ook niet voor mij kunnen of willen zorgen'.  
Slechts 1 – gezonde – mannelijke partner (G1) van een zorgafhankelijke vrouw (G1) noemt 
opname in een verzorgingshuis 'een alternatief als mijn kinderen niet voor mij willen zorgen'.  

8.3.3 Zorgafhankelijke vrouwen (G1) en professionele zorg 
Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) maken alleen 2 gescheiden vrouwen (G1) gebruik 
van de thuiszorg. Eén van hen woont samen met haar ongetrouwde dochter (G2); deze werkt 
echter overdag. 
2 zorgafhankelijke vrouwen (G1) zijn weduwe. Eén van hen woont alleen en zou graag hulp 
hebben van de thuiszorg. Zij weet echter niet hoe zij deze zorg moet aanvragen. De andere 
weduwe (G1) woont samen met haar zoon en gelin (G2) en krijgt zorg van hen.  

                                                      
30 Zijn zoon woont op dat moment nog met hem samen, maar is van plan te verhuizen. 
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Toekomstverwachtingen oudere vrouwen (G1) over professionele zorg 

Thuiszorg – Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) is er slechts één die thuiszorg als 
mogelijkheid blijft afwijzen. Deze vrouw (G1) woont samen met haar man (G1), zoon en 
gelin (G2). Haar man doet veel voor haar en zegt nadrukkelijk dat hij voor zijn vrouw wil 
blijven zorgen. 
De overige 8 zorgafhankelijke vrouwen (G1) accepteren thuiszorg als oplossing indien hun 
gezondheidstoestand verslechtert. Op dit moment zorgen 3 zorgafhankelijke vrouwen (G1) 
nog geheel of gedeeltelijk zelf voor het huishouden en 8 zorgen geheel of gedeeltelijk voor 
de maaltijden. Zij beseffen dat zij dit op een gegeven moment niet meer kunnen. Thuiszorg 
zien zij als een vorm van noodhulp, die hen in staat stelt thuis te blijven wonen. 
Van de 14 vrouwelijke partners (G1) van zorgafhankelijke mannen (G1) zeggen 11 oudere 
vrouwen (G1) – indien nodig – thuiszorg te accepteren als zorgoplossing. 2 vrouwen (G1) 
wonen samen met een zoon en gelin (G2). Eén vrouw (G1) woont met haar zorgafhankelijke 
partner in een aangepaste seniorenwoning. 
Verzorgingshuis – 5 zorgafhankelijke vrouwen (G1) zeggen naar een verzorgingshuis te 
zullen gaan, indien geen andere zorgoplossing mogelijk is. 3 van hen wonen alleen. Van de 
met kinderen (G2) samenwonende vrouwen (G1) is er slechts één die aangeeft in bepaalde 
omstandigheden de voorkeur te geven aan het verzorgingshuis.  

Als mijn kinderen niet meer willen zorgen, wil ik wel opgenomen worden in een ver-
zorgingshuis. Soms is dat beter dan de zorg van eigen kinderen. Als hulpverleners 
boos worden, vind ik dat niet erg, omdat ze vreemden zijn. Als mijn eigen kinderen 
boos worden, is dat veel erger. (ELFİDA) 

Van de 14 vrouwelijke partners (G1) van zorgafhankelijke mannen (G1) accepteren 
7 vrouwen (G1) het verzorgingshuis als (nood)oplossing. 2 van deze vrouwen (G1) hebben 
geen (gezonde) kinderen, 2 andere vrouwen (G1) wonen zonder kinderen.  
 

8.4 Woonsituatie ouderen (G1) en contact met uitwonende 
kinderen (G2) 

 
Aan de feitelijke woonsituatie van zowel ouders als kinderen zijn allerlei beslissingen 
voorafgegaan, die al dan niet bewust zijn genomen en wel/niet in relatie staan tot de verzor-
ging van de geïnterviewde ouderen (G1). Het is echter sowieso duidelijk dat de fysieke 
afstand tussen ouders (G1) en kinderen (G2) grote gevolgen kan hebben voor de mate waarin 
zonen en dochters vanuit praktisch oogpunt bezien in staat zijn tot het verlenen van bakım of 
yardım. Daarom ben ik nagegaan hoeveel kinderen (G2) in de fysieke nabijheid van hun 

ouders wonen tijdens de zorgafhankelijkheidsfase.  
Volgens het traditionele kader verhuizen dochters na hun huwelijk naar de woning van de 
schoonfamilie. Volwassen dochters wonen daarmee 'automatisch' op grotere fysieke afstand 
van de eigen ouders dan zonen, die immers vaak in hetzelfde huis c.q. op hetzelfde erf 
blijven wonen. Ik was benieuwd of dit ook geldt voor de Nederlandse situatie. 

Woonsituatie zorgafhankelijke ouderen (G1) 

Ik geef eerst weer hoeveel ouderen (G1) met getrouwde en ongetrouwde kinderen (G2) 
samenwonen tijdens de zorgafhankelijkheidsfase. Daarbij roep ik in herinnering dat op enig 
moment maar liefst 25 van de 30 families in Nederland als grootfamilie (2, 3 of 4 generaties 
in één huis) woonde (zie hoofdstuk 5, pag. 89). 
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Van de 25 families hebben 13 families tijdens de zorgafhankelijkheidsfase inwoning van een 
zoon (G2): 11 gehuwde en 2 ongetrouwde zonen (G2). 4 families hebben inwoning van 
ongehuwde dochters (G2); bij één echtpaar (G1) wonen 2 dochters (G2); een ander echtpaar 
(G2) woont samen met hun gehuwde zoon (G2) en één ongehuwde dochter (G2). Met andere 
woorden: 18 van de 107 kinderen (G2) wonen samen met hun ouders (G1).  
 
Tabel 8.13 Samenstelling huishouden zorgafhankelijke ouderen (G1) 

Samenstelling huishoudens (25) Man  

zorgafhankelijk  

(16) 

Vrouw  

zorgafhankelijk 

(9) 

Sub-

totaal 

TOTAAL

Huishouden zonder kinderen (G1) 8 2  10 

    Echtpaar (G1) 8 1 9  

    Vrouw (G1)  1 1  

Met ongetrouwde kinderen (G1 en G2) 1 3  4 

   Echtpaar (G1) met dochter (G2)     1 1 2  

   Vrouw (G1) met dochter (G2)  1 1  

   Vrouw (G1) met zoon (G2)  1 1  

Met getrouwde zoon (G1 en G2) 4 4  8 

   Echtpaar (G1) 3 3 6  

   Man (G1) 1  1  

   Vrouw (G1)  1 1  

   Echtpaar   1 1  

Met getrouwde zoon en ongetrouwde 

zoon (G1 en G2) 

1   1 

   Echtpaar  1  1  

Met getrouwde zoon & getrouwd 

kleinkind (G1, G2 en G3) 

1   1 

   Man (G1) 1  1  

Met getrouwde zoon, getrouwd klein-

kind en achterkleinkinderen  

(G1, G2, G3 en G4)  

1   1 

   Echtpaar  1  1  

TOTAAL 16 9 25 25 

 

8.4.1 Afstand tot woning kinderen (G2)  
In Bijlage 1 (pag. 239) heb ik vastgelegd hoeveel kinderen (G2) in de fysieke nabijheid van 

hun ouders wonen tijdens de zorgafhankelijkheidsfase. Het begrip fysieke nabijheid heb ik 
gedefinieerd (zie verder Bijlage 1) als: het wonen van ouders en kinderen op maximaal 
30 minuten loopafstand (met inbegrip van wonen in hetzelfde huis). Daarbij zie ik 'wonen 
om de hoek' (maximaal 5 minuten loopafstand) als een afstand die bakım ('het op zich nemen 
van de verantwoordelijkheid voor en uitvoering van de zorg') bij zorgafhankelijkheid fysiek 
mogelijk maakt; een loopafstand van 5 tot 30 minuten biedt gelegenheid tot vrij intensieve 
yardım. 
 
De meeste kinderen (86)31 wonen in Nederland: 47 zonen en 39 dochters. 21 kinderen, van 
wie 3 zonen en 17 dochters, wonen in Turkije. 1 dochter woont in Duitsland. 

                                                      
31 De 25 families waarop dit hoofdstuk betrekking heeft, hebben gezamenlijk 109 kinderen (G2), van 
wie 52 zonen en 57 dochters. 2 zonen zijn geestelijk gehandicapt en kunnen niet zorgen; ik spreek 
daarom steeds van 50 zonen (en 107 kinderen). 
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Fysieke nabijheid 

Van de 107 kinderen, waarvan 50 zonen en 57 dochters, blijken 69 van de 86 in Nederland 
wonende kinderen (G2) in de fysieke nabijheid van de oudere ouders (G1) te wonen, ofwel 
zo'n 80%. Dit geldt voor 37 zonen en 32 dochters, ofwel: bijna 79% van de in Nederland 
wonende zonen en 82% van de in Nederland wonende dochters. Daarvan zijn 13 zonen en 
5 dochters inwonend.  
Van de 71 uitwonende kinderen (G2) in Nederland wonen er 51 (24 zonen en 27 dochters) in 
de fysieke nabijheid van hun zorgafhankelijke ouders (G1). Ofwel: 69% van de uitwonende 
dochters en 51% van de uitwonende zonen. 
 
Hoewel dus veel meer dochters (18) dan zonen (3) (G2) in het buitenland wonen – een 
gegeven dat kan worden verklaard vanuit het traditionele gegeven dat dochters niet in de 
fysieke nabijheid van de ouders hoeven te blijven wonen en verhuizen naar de woonomge-
ving van de echtgenoot –, laat de woonsituatie van de kinderen (G2) in Nederland ten tijde 

van de zorgafhankelijkheid van de ouders (G1) verrassenderwijs zien dat meer dochters dan 
zonen (G2) in de fysieke nabijheid van hun oudere ouders (G1) wonen. 

8.4.2 Contactfrequentie zorgafhankelijke ouderen (G1) en kinderen (G2)  
Op welke wijze is de woonafstand gerelateerd aan de frequentie van het contact tussen 
ouderen (G1) en al hun kinderen (G2)? Valt daaruit iets af te lezen over de mate van betrok-
kenheid van uitwonende zonen (G2) respectievelijk uitwonende dochters (2) bij de zorgaf-
hankelijkheid van één van hun ouders (G1)?  
 
In Tabel 8.17 heb ik de contactfrequentie tussen de 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) en hun 
107 kinderen (G2) weergegeven. Veel ouderen pendelen regelmatig tussen Turkije en 
Nederland (zie hoofdstuk 4, pag. 67 e.v.). Daarom heb ik de mate van contact tussen de 
20 kinderen (G2) in Turkije en hun ouders (G1) gedurende het verblijf van de zorgafhanke-

lijke ouderen (G1) in Turkije ook onderzocht en weergegeven in Tabel 8.17.  
Onder 'Subtotaal' staan de scores van de in Nederland wonende kinderen (G2). 
 
Omdat ik benieuwd was naar een mogelijk verschil in gedrag tussen uitwonende zonen 
respectievelijk dochters (G2), heb ik de gegevens vervolgens gesplitst in Tabel 8.18 en 
Tabel 8.19.  
 
Tabel 8.17 Contactfrequentie tussen 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) en 107 kinderen (G2) 

Woonafstand dagelijks 3-5 x 

p/w 

2x  

p/w 

1x  

p/w 

2-3x 

p/m 

1x 

p/m 

 <1x 

p/m 

Totaal 

Huis 18       18 

Straat 1 3      4 

Buurt 4 11 7 5 1 1 1 30 

Wijk  3 5 7 2   17 

Stad    1 8 1  10 

Land     4 3  7 

Subtotaal 23 17 12 13 15 5 1 86 

Turkije 4 3 2 4   71 20 

Duitsland       1 1 

Totaal 27 20 14 17 19 5 9 107 
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Uit Tabel 8.17 komt naar voren dat van 107 kinderen (G2) er 27 dagelijks contact hebben 
met hun zorgafhankelijke ouders (G1); 51 kinderen (G2) hebben één of meerdere malen per 
week contact met hun ouders (G1); 24 hebben één of meerdere malen per maand contact en 
9 kinderen (G2) hebben minder dan één keer per maand contact met hun ouders (G1). Tot 
deze laatste categorie horen 7 kinderen (G2) die in Turkije wonen.  

Tabel 8.18 Contactfrequentie tussen 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) en 50 zonen (G2) 

Woonafstand dagelijks 3-5x 

p/w 

2x 

p/w 

1x p/w 2-3x 

p/m 

1x 

p/m 

 <1x 

p/m 

Totaal 

Huis 13       13 

Straat 1 3      4 

Buurt 2  3 5 1 1 1 13 

Wijk  1  4 2   7 

Stad    1 8 1  10 

Land         

Subtotaal 16 4 3 10 11 2 1 47 

Turkije 3       3 

Duitsland         

Totaal 19 4 3 5 4 2 1 50 

 
Tabel 8.18 laat zien dat van de 50 zonen (G2) er 19 dagelijks contact hebben met hun ouders 
(G1); 12 zonen (G2) hebben er één of meerdere keren per week contact; 6 zonen (G2) 
hebben één of meerdere keren per maand contact. Slechts 1 zoon (G2) heeft minder dan 
eenmaal per maand contact met zijn zorgafhankelijke ouders (G1).  
 
Tabel 8.19 Contactfrequentie tussen 25 zorgafhankelijke ouderen (G1) en 57 dochters (G2) 

Woonafstand dagelijks 3-5x 

p/w 

2x 

p/w 

1x 

p/w 

2-3x 

p/m 

1x 

p/m 

 <1x 

p/m 

Totaal 

Huis 5       5 

Straat         

Buurt 2 11 4     17 

Wijk  2 5 3    10 

Stad         

Land     4 3  7 

Subtotaal 7 13 9 3 4 3  39 

Turkije 1 3 2 4   7 17 

Duitsland       1 1 

Totaal 8 16 11 7 4 3 8 57 

 
Uit Tabel 8.19 komt naar voren dat van 57 dochters (G2) er 8 dagelijks contact hebben met 
hun oudere ouders (G1); 34 dochters (G2) hebben 1 of meerdere keren per week contact met 
hun ouders (G1); 7 dochters (G2) hebben 1 of meerdere keren per maand contact; 8 dochters 
(G2) hebben minder dan eenmaal per maand contact met hun oudere ouders (G1).  

Samengevat: woonafstand en contactfrequentie  

Fysieke nabijheid speelt een belangrijke rol bij de intensiteit van contacten. Dagelijks contact 
komt uiteraard vooral voor als sprake is van samenwonen van ouders (G1) en kinderen (G2). 
Overeenkomstig het normatieve ideaalbeeld wonen meer oudere ouders (G1) samen met 
zonen (G2) dan met dochters (G2). 4 kinderen (G2) – 3 zonen en 1 dochter – hebben tijdens 
het verblijf van hun ouders (G1) in Turkije dagelijks contact met hun ouders (G1).  
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Een groot verschil bestaat tussen uitwonende zonen respectievelijk dochters (G2) in contact-
frequentie met de zorgafhankelijke ouders (G1): van de uitwonende zonen (G2) heeft één 
derde ten minste eenmaal per week contact met hun ouders (G1), bij de uitwonende dochters 
(G2) geldt dat voor maar liefst twee derde. Dit kan deels worden verklaard uit de grotere 
fysieke nabijheid van uitwonende dochters (G2), doch niet geheel: dochters (G2) houden 
kennelijk sowieso nauwer contact met hun zorgafhankelijke ouders (G1) dan zonen (G2).  
In vergelijking met traditionele familieverhoudingen is dus vooral de positie c.q. rol van de 
uitwonende dochters (G2) opvallend, zowel wat betreft hun fysieke nabijheid als de intensi-
teit van het contact met de oudere ouders (G1). Als gevolg van de migratie naar Nederland 
zijn de traditionele woonsituaties van families en de maatschappelijke context waarin deze 
tot gelding kwamen, gewijzigd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat één en ander ook zijn 
doorwerking heeft in de familieverhoudingen en de zorgpraktijk, waarin van een duidelijk 
prominentere rol van dochters sprake is. 
 

8.5 Zorgpraktijk volgens kinderen (G2) van zorgafhankelijke ouderen 
(G1) 

 
De beschrijving die de kinderen (G2) geven van de huishoudelijke zorg, voedselzorg en 
lichamelijke zorg voor hun zorgafhankelijke ouders (G1), stemt vrijwel overeen met de 
weergave van hun oudere ouders (G1) van diezelfde zorgpraktijk. Wel benadrukken schoon-
dochters (G2) hoeveel werk zij verzetten, terwijl de oudere vrouw (G1) en/of man (G1) in 
dezelfde families het zwaartepunt leggen bij het aandeel van de oudere vrouw (G1). 
Zoals in de voorafgaande paragrafen 8.2 en 8.3 is gebleken, verloopt de zorgpraktijk nog 
grotendeels volgens traditionele patronen, met daarin sleutelposities voor de partners van de 
zorgafhankelijke oudere (G1) en de inwonende zoon en gelin (G2). Echter, vooral bij 
zorgafhankelijkheid van de oudere vrouw (G1) is sprake van afwijkingen van het normatieve 
ideaalbeeld. Als er geen inwonende gelin (G2) is, neemt een inwonende dochter (G2) het 
initiatief en de verantwoordelijkheid voor de huishoudelijke zorg over.  

Mijn broers en schoonzussen zijn verhuisd. Mijn moeder kan niet meer alle huishou-
delijke taken zelf uitvoeren, haar zorgafhankelijkheid neemt toe. Ik kan mijn moeder 
zo niet alleen in huis achterlaten. Ik zie het niet alleen als taak van de schoondochter 
en zoon. Ik ben haar dochter. Ik kan het zelfs beter doen dan de schoondochter. 
(CENNET) 

In deze familie doet de inwonende dochter (G2) ook de boodschappen en zorgt voor het eten. 
  

8.6 Ouderen (G1) en kinderen (G2): (on)mogelijkheid gesprek over 
taakverdeling 

 
In de voorgaande hoofdstukken is al aan de orde gekomen dat de zorgverwachtingen van de 
oudere ouders (G1) bij de kinderen (G2) bekend zijn. Maar praten zij met elkaar over de 
zorgpraktijk? Zo ja, met wie en welke onderwerpen zijn wel of juist niet bespreekbaar?  
 
Praten met partner (G1) — De zorgafhankelijke oudere ouders (G1) met partner praten met 
elkaar over hun gezondheidstoestand. Daarnaast uiten zij tegen elkaar hun (on)tevreden-heid 
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over de zorg van hun kinderen (G2). Vooral als zij ontevreden of teleurgesteld zijn in hun 
traditionele zorgverwachtingen, is hun partner vaak de enige bij wie zij hun hart luchten.  
Praten met zoon en/of gelin (G2) — De oudere ouders (G1) praten in het algemeen niet met 
hun kinderen (G2) over de zorgsituatie, alleen medische problemen worden soms besproken. 
Van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) maken 2 vaders (G1) openlijk ruzie met hun 
zoon(s) (G2) over het gebrek aan zorg dat zij van hen ervaren. Zoals Nuri, die samenwoont 
met zijn vrouw, zoon en gelin. 

Ik ben hoofd van het gezin. Wat de vader zegt, moet gebeuren; daar moeten de  

andere gezinsleden naar luisteren. Zo heb ik ook naar mijn vader geluisterd. (NURİ) 

Arif en zijn vrouw (G1) hebben 2 uitwonende, getrouwde zoons (G2). Arif is teleurgesteld 
dat zijn zoon en gelin uit het ouderlijk huis zijn vertrokken en verwacht niet veel meer van 
hen. Af en toe laat hij echter toch zijn ongenoegen blijken.  

Als ze voor mij zouden willen zorgen, waarom hebben ze ons dan verlaten? (…)  

Als zij bepaalde dingen niet willen doen, word ik boos en dat zeg ik dan. (ARİF) 

Eén weduwnaar in een rolstoel (G1) heeft met zijn inwonende zoon en gelin (G2) gesproken 
over wel of niet hertrouwen. Hij wilde weten wat zij daarvan vonden, en zij gingen akkoord. 
Hij heeft geprobeerd te hertrouwen, maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Over zijn zorgver-
wachtingen ten opzichte van zijn kinderen (G2) spreekt hij echter niet.  

Ze kennen mijn situatie en zien dus wat ik nodig heb. (CEVDET) 

Praten met dochter (G2) — Van de zorgafhankelijke oudere ouders (G1) praten alleen 
3 zorgafhankelijke vrouwen (G1) over hun zorgverwachtingen met (één van) hun dochters 
(G2). Zij bespreken hun gezondheidssituatie én alles wat daarbij komt kijken. In hun geval 
houdt dit in, dat ze ook af en toe praten over 'wat misschien later met hen moet gebeuren'. 
Zoals bijvoorbeeld: opname in een verpleeghuis als de gezondheidstoestand van de vrouw 
verder zou verslechteren. 2 van deze 3 vrouwen (G1) wonen samen met een zoon en gelin 
(G2); met hen praten ze echter niet over de zorg, wel met de inwonende (1) of uitwonende 
dochter(s) (G2). Slechts 1 oudere man (G1) met een zorgafhankelijke vrouw geeft aan dat hij 
wel eens met één van zijn uitwonende dochters (G2) over de medische problemen van zijn 
zorgafhankelijke vrouw (G1) praat. De overige 4 mannen (G1) met een zorgafhankelijke 
vrouw bespreken geen enkel aspect van de zorgsituatie met hun dochter(s) (G2), ook niet als 
ze inwonend zijn en vrijwel de gehele zorg op zich nemen. 
 
Geen enkele zorgafhankelijke man (G1) praat met zijn dochters (G2) over hun eigen zorg-
situatie, dit ondanks het feit dat sommigen van hen zeer tevreden zijn over de zorg die zij 
van hun dochters (G2) ontvangen. De meeste oudere vrouwen (G1) met een zorgafhankelijke 
partner spreken ook niet met hun dochters (G2) over zorgproblemen of zorgverwachtingen.  

Kinderen kunnen alles tegen hun ouders zeggen; de ouders accepteren dat wel. 
Maar ouders kunnen niet alles tegen hun kinderen zeggen en dat durven wij ook niet. 
Ik kan niet tegen mijn kinderen – zoons of dochters – zeggen dat wij jarenlang goed 
voor hen hebben gezorgd en dat zij nu voor ons moeten zorgen. (GÜLSÜM) 

Drie vrouwelijke partners van een zorgafhankelijke man (G1) – zonder inwonende kinderen 
– zeggen dat zij met hun dochters (G2) over 'alles' kunnen praten: de gezondheidssituatie van 
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hun man en henzelf, en de dagelijkse problemen die zij ervaren. Maar ook zij praten niet 
over de zorgverwachtingen die zij koesteren ten opzichte van de kinderen (G2).  
Hoewel oudere ouders (G1) en kinderen (G2) niet of nauwelijks over de zorg praten, volgen 
de meeste kinderen (G2) de ontwikkelingen met betrekking tot de zorgafhankelijkheid van 
de oudere ouders (G1) op de voet, opdat zij, wanneer zich concrete zorgbehoeften voordoen, 
hierop kunnen inspelen. Door de – vaak grote – betrokkenheid van de kinderen (G2) bij hun 
oudere ouders (G2) wordt door hen in zekere zin op de zorgbehoefte geanticipeerd.  
 

8.7 Samenvatting en conclusie 
 
De zorgpraktijk bij beginnende zorgafhankelijkheid wordt beinvloed door omstandigheden 
die men niet zelf in de hand heeft. Als de zorgafhankelijke oudere ouders (G1) geen 
zoon/gelin hebben, kan die zoon ook geen verantwoordelijkheid dragen. Dat geldt ook 
wanneer er geen partner is door overlijden of een scheiding.  
 
Voor de zorgpraktijk zijn de samenstelling van het huishouden, de woonsituatie en de 
contactfrequentie tussen oudere ouders (G1) en hun kinderen (G2) van belang. De meeste 
kinderen van de (licht) zorgafhankelijke ouders (G1) wonen dicht bij hun ouders en hebben 
ten minste enkele malen per week met hen contact. De uitwonende dochters (G2) hebben 
meer contact met hun zorgafhankelijke ouders (G1) dan de uitwonende zoons (G2). De 
contacten met de in Turkije wonende kinderen zijn tijdens het pendelen heel intensief. 
Gedurende deze periode wonen zij met deze kinderen (zonen) (G2) in Turkije samen.  
 
Er vindt in het algemeen geen open communicatie plaats over zorg, taakverdeling bij de zorg 
en zorgverwachtingen binnen Turkse families. Over de concrete gevolgen van ouderdom 
en/of ziekte wordt vaak pas nagedacht als probleemsituaties ontstaan. En ook dan blijft 
praten over de zorg(verdeling) taboe.  
Oudere ouders (G1) bespreken de zorg in de fase van lichte zorgafhankelijkheid alleen met 
elkaar. Met de kinderen (G2) wordt alleen over medische problemen gesproken, waarbij de 
kinderen het initiatief nemen bij het regelen van de noodzakelijke zorg.  
Wel is er door de hechte band tussen moeders (G1) en dochters (G2) meer communicatie, 
waarbij ook de feitelijke zorgsituatie af en toe ter sprake komt. Over de onderlinge zorgver-
wachtingen wordt niet gesproken.    

Huishoudelijke zorg en voedselzorg  

De zorg voor huishouden en maaltijden wordt vrijwel geheel uitgevoerd door vrouwen. Bij 
beginnende zorgafhankelijkheid van de man (G1) speelt de partner (G1) de belangrijkste rol. 
Bij beginnende zorgafhankelijkheid van vrouwen (G1) nemen de partners in het huishouden 
en de maaltijdbereiding echter geen taken over. De (zorgafhankelijke) vrouwen (G1) voeren 
deze taken nog steeds meer of minder zelfstandig uit. 
Indien een inwonende gelin (G2) aanwezig is, verricht zij de meeste huishoudelijke taken, 
echter onder leiding van haar schoonmoeder (G1). Bij de maaltijdbereiding houdt de oudere 
vrouw (G1) vrijwel altijd de regie. In- of uitwonende dochters (G2) en/of gelins (G2) helpen 
af en toe.  
Ook (Turkse) buren en incidenteel de thuiszorg bieden een helpende hand. Dit laatste geldt 
vooral voor de zorgafhankelijke vrouwen (G1). 
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Bij éénderde van de vrouwen (G1) met beginnende zorgafhankelijkheid was een inwonende 
ongehuwde dochter in plaats van een zoon/gelin (G2) verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het huishouden. Dit laatste is een afwijkend zorgpatroon. 
Bij een traditionele taakverdeling tussen man en vrouw is de man over het algemeen eind-
verantwoordelijk voor de boodschappen en doet hij deze vaak ook zelf. Wanneer deze taak 
bij beginnende zorgafhankelijkheid van de man (G1) problemen oplevert, is het in eerste 
instantie vooral zijn vrouw (G1) die hem te hulp schiet. Bij zware boodschappen krijgen de 
vrouwen (G1) soms (ook) yardım van uitwonende kinderen (G2).  
Als de vrouw (G1) zorgafhankelijk wordt, zorgt haar man (G1) zoals gebruikelijk voor de 
boodschappen. Heeft zij geen man meer, dan nemen in eerste instantie de inwonende zoon 
en gelin (G2) deze taak over.  

Lichamelijke zorg  

Bij de lichamelijke zorg van de oudere ouders (G1) speelt traditiegetrouw de partner (G1) 
een belangrijke rol, zoals bij het inzepen van de rug bij het douchen. Als de partner niet in 
staat is te zorgen of als er geen partner is, helpt bij zorgafhankelijkheid van de man (G1) de 
inwonende zoon (G2), bij de zorgafhankelijke vrouw helpt de inwonende gelin (G2) of 
dochter (G2).  

Professionele zorg  

Bij de zorgafhankelijke oudere ouders (G1) die met hun kinderen (G2) samenwonen kwam 
de professionele zorg niet of nauwelijks in beeld. Slechts één zorgafhankelijke man (G1), die 
samenwoont met zijn partner, maakt gebruik van de dagopvang. Eén gehandicapte weduw-
naar (G1) heeft inmiddels thuiszorg en dagopvang aangevraagd. Twee alleenstaande zorgaf-

hankelijke vrouwen (G1) maken gebruik van de thuiszorg.  

Beleving van de zorgpraktijk door oudere ouders (G1) 

Over de partnerzorg (G1) en de zorg van de inwonende zoon en gelin (G2) zijn de oudere 
ouders (G1) in het algemeen tevreden. Oudere ouders (G1) die niet met hun zoons en gelins 
samenwonen, zijn echter ontevreden over de uitwonende zoons en gelins (G2). Deze kinde-
ren (G2) voldoen niet aan hun traditionele zorgverwachtingen en zij zijn ongerust of de 
kinderen (G2) in de toekomst wel willen zorgen. Deze ongerustheid geldt sterker voor de 
oudere mannen (G1) dan voor de oudere vrouwen (G1). Deze laatsten benadrukken de goede 
band die zij met hun kinderen (G2) hebben. Vooral de oudere vrouwen (G1) zeggen tevreden 
te zijn met de zorg van zowel inwonende als uitwonende dochters (G2).  

Zorgverwachtingen bij toenemende afhankelijkheid  

De meeste oudere ouders (G1) met een beginnende zorgafhankelijkheid en een inwonende 
zoon en schoondochter (G2) verwachten dat deze zoon en gelin (G2) in de toekomst bakım 
zullen blijven geven. Wanneer oudere ouders (G1) met beginnende zorgafhankelijkheid 
weinig steun krijgen van hun kinderen (G2) verwachten de oudere mannen (G1) vooral zorg 
van hun partner (G1), terwijl de oudere vrouwen (G1) blijven hopen op de steun van zoons 
en schoondochters (G2). 
 
Veel vrouwen (G1) met beginnende zorgafhankelijkheid verwachten verzorging van hun 
dochters (G2) tijdens de bedlegerigheidsfase. Voor deze vrouwen (G1) is deze zorg geen 
structurele zorgoplossing (bakım) die nodig is bij bedlegerigheid.  
Bijna alle zorgafhankelijke mannen en vrouwen (G1) verwachten – tegen hun zin – in de 
toekomst gebruik te zullen maken van professionele zorg (thuiszorg), hetzij als aanvulling op 
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de familiezorg, hetzij als noodvoorzienning. Over het verzorgingshuis bestaat een negatief 
beeld; het wordt uitsluitend als noodoplossing gezien.  
 
Van de zorgopvattingen en zorgverwachtingen van de kinderen (G2 en G3) ten aanzien van 
de oudere ouders (G1) is in hoofdstuk 7 uitgebreid verslag gedaan. Deze zorgopvattingen 
zijn bij beginnende zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) nog weinig veranderd. 
Zij gaan nog steeds uit van het ideaal-normatieve zorgpatroon. Door de gewijzigde omstan-
digheden in Nederland, onder andere als gevolg van de migratie, was er eerder ook al twijfel 
over de haalbaarheid van dit patroon. Bij beginnende zorgafhankelijkheid nemen deze 
twijfels wel toe. Tegelijkertijd is de bereidheid om in alternatieven te denken door de eerste 
ervaringen met de zorgpraktijk versterkt. Alternatieven zijn dan: yardım door uitwonende 
dochters en de inschakeling van de thuiszorg. 
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9 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN BIJ 
BEDLEGERIGHEID 

 

9.1 Inleiding  
 
Hoe verloopt de zorg voor bedlegerige Turkse ouderen (G1) in de praktijk? Worden de 
verwachtingen zoals uitgesproken in de fase vóór zorgafhankelijkheid – nog grotendeels 
volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld – en de verwachtingen tijdens beginnende 
zorgafhankelijkheid – inmiddels al enige tijd getoetst aan de zorgpraktijk – bewaarheid, in 
positieve dan wel negatieve zin? En hoe beleven ouderen (G1) respectievelijk kinderen (G2) 
de (veel omvattende) zorg bij bedlegerigheid? Veranderen hun opvattingen over professio-
nele zorg? 
 

Zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3 zijn bedlegerige ouderen niet of nauwelijks in staat tot 
Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (HDL); ook hebben zij grote problemen met 
de meeste Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Zij zijn daarmee sterk afhanke-
lijk van anderen. In dit onderzoek zijn 13 van de 30 onderzochte families geconfronteerd met 
bedlegerigheid van (één van) de oudere ouders (G1).  
 
Van deze 13 families zijn 44 personen geïnterviewd: 25 ouderen (13 bedlegerige ouderen 
(G1) en in 12 gevallen ook hun partners) en 19 (klein)kinderen (G2/G3). 8 mannen (G1) en 
5 vrouwen (G1) zijn bedlegerig. De 19 (klein)kinderen zijn: 7 zonen (G2), 4 dochters (G2), 
6 schoondochters (G2), 1 kleinzoon (G3) en 1 kleindochter (G3).  
 
Tabel 9.1 Woonsituatie bedlegerige ouderen (G1): partner of alleenstaand 

Bedlegerige oudere Met partner Inwonende 
zoon & gelin 

Alleenstaand Inwonende 
zoon & gelin 

Totaal 

Man 8 1 0  8 

Vrouw 4 2 1* 1 5 

Totaal 12  1  13 

* Deze vrouw is weduwe  
 
Bij de 13 families met bedlegerige oudere ouders (G1) is opnieuw gekeken naar wie welke 
zorgtaken uitvoert: wie doet het huishouden, wie doet de boodschappen, wie verricht voed-
selzorg en lichamelijke zorg en wie heeft de verantwoordelijkheid? Net als in hoofdstuk 8 
heb ik de concrete zorgverdeling in kaart gebracht aan de hand van de vóórkomende zorgpa-
tronen (zie hoofdstuk 8.1 Inleiding op pag. 161) met daarin sleutelposities voor de man (G1), 
vrouw (G1), inwonende zoon en gelin (G2) en 'overigen'. Theoretisch zijn opnieuw zestien 
combinaties van (zeer) actieve zorgverleners c.q. hoofdverantwoordelijken mogelijk. Ook nu 
komen naar verwachting bepaalde patronen (veel) vaker voor dan andere. 

9.2 Zorgverdeling bij bedlegerigheid volgens ouderen (G1) en kinderen 
(G2) 
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Wat zijn de zorgpatronen in de zorgverdeling binnen de familie volgens bedlegerige ouderen 
en hun partners (G1)? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de zorgverdeling bij 
bedlegerigheid van een man (G1) of een vrouw (G1) volgens ouderen (G1)?  

9.2.1 Zorgverdeling volgens bedlegerige ouderen en hun partner (G1) 
Uit de gesprekken met de 25 ouderen (G1) – 13 bedlegerige ouderen en 12 partners – is 
gebleken, dat er geen verschil van opvatting is tussen de bedlegerige oudere en haar/zijn 
partner (G1) over wie in de praktijk de zorgverlening doet. Tabel 9.2 (pag. 193) bevat de 
zorgpatronen bij de verdeling van de huishoudelijke zorg, zorg voor boodschappen en 
maaltijden en de lichamelijke verzorging in de 13 families met een bedlegerige oudere (G1). 

Man (G1) is bedlegerig 

Van de 8 bedlegerige mannen (G1) wonen er 6 thuis en 2 in een verpleeghuis. Bij de 
6 thuiswonende bedlegerige mannen heeft slechts één familie inwonende kinderen (zoon & 
gelin) (G2); één familie heeft geen kinderen en één familie heeft alleen een gehandicapte 
zoon. In de overige families wonen de uitwonende kinderen (G2) over het algemeen in de 
fysieke nabijheid van hun bedlegerige vader (G1).  
 
De verschillende zorgtaken (huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijk zorg) voor de 
bedlegerige man (G1) worden het vaakst gedaan door de oudere vrouw (G1) (patroon 12), 
wel regelmatig met ondersteuning van in- of uitwonende (schoon)dochters (patroon 10 
en 11). Echter, bij de verzorging van okselharen en schaamstreek gebeurt dat hoofdzakelijk 
door de vrouwelijke partner (G1) (patroon 12), in 2 families soms met hulp van de (uitwo-
nende) zoon (patroon 14 en 15). 
De 2 bedlegerige mannen (G1) in het verpleeghuis krijgen alle zorg van de instelling  
(patroon 15), behalve de verzorging van okselharen en schaamstreek. Bij 1 bedlegerige man 
gebeurt dit door zijn partner (G1), bij de andere door de zoon (G2).  

Na mijn eerste week in het verpleeghuis heb ik de verpleegkundige gezegd dat mijn 
okselharen en schaamstreek geschoren moesten worden. Ik ben zelf niet in staat om 
dat te doen, omdat ik verlamd ben. Ik probeerde dit de verpleegkundige duidelijk te 
maken, maar dat lukte niet. Mijn zoon is daarna met hen gaan praten. Ze antwoord-
den dat het niet hun taak is. Ik vroeg: 'Hoe doen andere mannen hier dat dan?' Ze 
zeiden: 'Die mannen doen het niet, ze laten het groeien.' Toen zei mijn zoon: 'Pap, ik 
doe het wel.' Ik voelde me niet goed, ik schaamde me voor mijn zoon, maar ik had 
geen andere keus. Wassen, dat doen de verplegers wel, maar alleen met een was-
handje. Dat is eigenlijk niet schoon, maar ik ben afhankelijk van hen. (VEHBI) 

Vrouw (G1) is bedlegerig 

In 5 van de 13 families is de vrouw (G1) bedlegerig. 1 van de 5 bedlegerige vrouwen (G1) is 
weduwe en opgenomen in een verpleeghuis. De zorg voor deze oudere vrouw (G1) valt 
geheel onder patroon 15. In 4 van de 5 families woont de bedlegerige vrouw (G1) samen met 
partner en één of meer kinderen (G2) onder één dak. 
In 2 van deze 4 families heeft een ongehuwde dochter (G2) de bewuste keuze gemaakt om te 
blijven wonen bij haar bedlegerige moeder (G1) in verband met haar verzorging. Daar 
zorgen de dochters (G2) voor het huishouden, de maaltijden en het wassen/douchen van hun 
moeder (G1) (patroon 15). De boodschappen en de verzorging van de schaamstreek (licha-
melijke zorg) doen de dochters (G2) samen met hun vader (G1) (patroon 7). 
In de andere 2 families wonen een zoon en gelin (G2) bij de bedlegerige (schoon)moeder 
(G2). Beide gelins (G2) zorgen voor het huishouden, de maaltijden, het wassen/douchen, één 
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gelin verzorgt ook de schaamstreek van haar schoonmoeder (G1) en doet samen met haar 
man (G2) de boodschappen (patroon 14). Eén gelin deelt de zorg voor de boodschappen en 
de schaamstreek van de bedlegerige vrouw (G1) met haar schoonvader (G1) (patroon 6).  
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Tabel 9.2 Zorgpatronen bij bedlegerigheid (G1) (8 mannen en 5 vrouwen)32 

 

 

                                                      
32 Alle 8 bedlegerige mannen (G1) hebben nog een partner (G1). Van de 5 zorgafhankelijke vrouwen (G1) heeft slechts één vrouw geen partner (G1) meer; deze vrouw (G1) 
is opgenomen in het verpleeghuis en de zorg voor haar valt geheel onder patroon 15. Daarmee vervalt de noodzaak de (geheel overeenstemmende) meningen van de oudere 
mannen (G1) en vrouwen (G1) over de zorgverdeling afzonderlijk weer te geven, zoals in hoofdstuk 8, Tabel 8.2 (pag. 160) en Tabel 8.3 (pag. 169). 
33 2 mannen (G2) zijn opgenomen in het verpleeghuis. 
34 2 inwonende dochters (G2) zorgen; 1 vrouw (G1) is opgenomen in het verpleeghuis  

Lichamelijke zorg Patronen van zorgverlening Huishoudelijke zorg Boodschappen Voedselzorg 

Douchen 

 

Verzorging okselharen 

en schaamstreek 

 man vrouw gelin & 

zoon 

anders man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=5)  

1  1 1 1 1           

2  1 1 1 0           

3  1 1 0 1           

4 1 1 0 0       1    

5  1 0 1 1           

6 1 0 1 0    1      1 

7 1 0 0 1    2      2  

8  1 0 0 0           

9  0 1 1 1           

10 0 1 1 0 1  1  1  1    

11 0 1 0 1 1  3    1    

12 0 1 0 0 4  2  5  4  6   

13  0 0 1 1           

14 0 0 1 0  2  1  2  2 1  1 

15 0 0 0 1 2
33

 3
34

 2 1 2 3 2 3 1 1  

16 0 0 0 0           

Totaal     8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 
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9.2.2 Zorgverdeling bij bedlegerigheid volgens kinderen (G2) 
De zorgverdeling kan ook worden bekeken vanuit het perspectief van relevante kinderen 
(G2). Het gaat om 17 geïnterviewde kinderen (G2) van 5 bedlegerige mannen (8) en 
4 bedlegerige vrouwen (9), voornamelijk in- en uitwonende zoons en (schoon)dochters (G2).  
 
Tabel 9.3 Aantal geïnterviewde kinderen (G2) van bedlegerige ouderen 

Bedlegerige oudere
35 

 Zoon  Gelin  Dochter  Totaal 

Man (G1) 4 4 3 11 

Vrouw (G1) 3 2 1 6 

Totaal 7 6 4 17 

 
Hoe verloopt de zorgverdeling binnen de familie volgens deze kinderen (G2)? Wie is 
volgens hen verantwoordelijk voor huishoudelijke zorg, boodschappen, voedselzorg en 
lichamelijke zorg? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de zorgverdeling bij 
bedlegerigheid van een man (G1) en een vrouw (G1) vanuit het perspectief van kinderen?  

Man (G1) is bedlegerig  

De geïnterviewde kinderen (G2) bevestigen dat de oudere vrouw (G1) een centrale rol speelt 
bij de zorg voor de bedlegerige man (G1). In de families met inwonende zoon en gelin (G2) 
neemt de gelin (G2) een groot deel van de zorg op zich, met uitzondering van de lichame-
lijke zorg; dat doet de vrouwelijke partner (G1) of een zoon (G2). Dit laatste geldt ook de 
2 bedlegerige mannen (G1) die zijn opgenomen in het verpleeghuis.  

In het verpleeghuis scheren zij geen schaam- en okselharen. Dat doen wij: mijn 
broer en ik. De verpleegkundigen waren verbaasd toen wij zeiden dat de oksel- en 
schaamharen van mijn vader geschoren moesten worden. Zij vroegen: 'Waarom 
scheren jullie dat? Dat is bij ons niet gebruikelijk, wij laten het gewoon groeien.'  

Ik vroeg aan de verpleegkundige: 'Wie moet het dan doen?' Ze zei: 'Jullie zullen het 
zelf moeten doen.' De eerste keer heeft mijn jongste broer van 28 jaar het gedaan; 
daarna wilde hij niet meer. Hij zei tegen mijn andere broer en mij: 'Jullie moeten het 
maar doen.' Kennelijk voelde hij zich niet prettig in die situatie. Ik voelde me in het 
begin ook wel ongemakkelijk, maar je went eraan. Ook mijn vader voelde zich eerst 
niet prettig als wij hem schoren. Een ander probleem van de verzorging is, dat de 
patiënten in het verpleeghuis met een washandje worden schoongemaakt, terwijl 
mijn vader gewend is aan een waterstraal. Hij heeft nog maar eenmaal onder de 
douche gestaan. De andere keren is hij steeds schoongemaakt met een washandje. 
(RIFAT) 

Vrouw (G1) is bedlegerig 

Ook hier bevestigen de kinderen het beeld dat de ouderen (G1) zelf geven van de zorgverde-
ling. De inwonende gelins (G2) dan wel inwonende dochters (G2) zorgen voor vrijwel alles. 
De mannen in huis (G1 en G2) voeren alleen ondersteunende taken uit als boodschappen 
doen en/of de bedlegerige vrouw (G1) begeleiden naar de douche. Eén oudere man (G1) 
heeft ook (een deel van) de verzorging van de schaamstreek van zijn bedlegerige vrouw (G1) 
op zich genomen. 

                                                      
35 In 4 families is niet gesproken met de kinderen: bij 2 bedlegerige mannen (G1) en 1 bedlegerige 
vrouw (G1). 1 bedlegerige man (G1) heeft geen kinderen. 
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Tabel 9.4 Zorgpatronen volgens 8 kinderen (G2) van bedlegerige mannen (G1) en 9 kinderen (G2) van bedlegerige vrouwen (G1) 

 

Lichamelijke zorg Patronen van zorgverlening Huishoudelijke zorg Boodschappen Voedselzorg 

Douchen 

 

Verzorging okselharen 

en schaamstreek 

 man vrouw gelin & 

zoon 

anders man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

man (G1) 

bedlegerig 

(n=8)  

vrouw (G1) 

bedlegerig 

(n=9)  

1 1 1 1 1           

2 1 1 1 0           

3 1 1 0 1           

4 1 1 0 0           

5 1 0 1 1           

6 1 0 1 0           

7 1 0 0 1     5      1 

8 1 0 0 0           

9 0 1 1 1           

10 0 1 1 0           

11 0 1 0 1     2      

12 0 1 0 0 4  2  4  6  6  

13 0 0 1 1           

14 0 0 1 0 2  4  2 4  4  4  3 

15 0 0 0 1  2  5  4  2 5 2  5 2  4 

16 0 0 0 0           
     8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 
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9.3 Zorgpraktijk versus 'normatieve verwachtingen'  
bij bedlegerigheid 

 
Bij slechts 3 van de 13 bedlegerige families (1 met bedlegerige man (G1), 2 met bedlegerige 
vrouw (G1)) wordt zorg gegeven volgens het normatieve ideaalbeeld.  
Bij de zorg voor bedlegerige mannen (G1) is het normatieve ideaalbeeld dat de zorg wordt 
verleend door de partner (G1) en de inwonende zoon en gelin (patroon 10). Bij 7 van de 8 
bedlegerige mannen (G1) is deze meest ideale zorgpraktijk geen realiteit.  
Bij de zorg voor bedlegerige vrouwen (G1) wordt de zorg idealiter verleend door de inwo-
nende gelin en zoon (G2) (patroon 14). Bij 3 van de 5 families verloopt de zorg evenmin 
volgens het ideaalbeeld.  
 
Om te kunnen vaststellen hoe het komt dat een bepaald ideaalbeeld wel of juist niet wordt 
gerealiseerd, is het belangrijk te achterhalen welke keuzemomenten beslissend zijn geweest 
voor zowel ouderen (G1) als hun kinderen (G2). Welke afwegingen hebben de ouderen (G1) 
en hun kinderen (G2) vóór en tijdens de bedlegerigheidsfase gemaakt? Hoe hebben een paar 
families hun ideale zorgpraktijk kunnen realiseren en waarom is dat in de overige families 
niet gelukt?  

9.3.1 Zorg volgens normatief ideaalbeeld 
Bij 3 van de 13 bedlegerige ouderen (G1) verloopt de zorg volgens de cultureel-normatieve 
opvattingen over zorg voor ouderen. Hoe zijn de bedlegerige ouderen (G1) zelf, hun partners 
(G1) én hun kinderen (G2) erin geslaagd dit ideaalbeeld te realiseren?  

Zorg voor bedlegerige man (G1) volgens normatieve ideaalbeeld  

Bedlegerige man Salman (G1) wordt verzorgd volgens het normatieve ideaalbeeld, namelijk 
door zijn vrouw en inwonende zoon en gelin (patroon 10). Hij ontvangt van hen huishoude-
lijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg.  
Salman (G1) woont samen met zijn vrouw (G1), zoon en gelin (G2) en twee kleinkinderen 
(G3), iets wat hij altijd al heeft gewild en ook bewust naar heeft gestreefd, mede om voor 
zichzelf de zorg tijdens zijn oude dag te kunnen garanderen.  
Het lukt hem en zijn echtgenote (G1) niet om kinderen te krijgen. Daarom haalt hij een 
andere vrouw uit Turkije naar Nederland en verwekt bij haar een kind. Nadat zijn zoon (G2) 
is geboren, stuurt hij deze vrouw weer terug naar Turkije en houdt de zoon bij hem en zijn 
echtgenote in Nederland.36  
Salman huwelijkt zijn zoon (G2) op zeer jonge leeftijd (ongeveer 16 jaar) uit aan de dochter 
van zijn broer (gelin volgens mannelijke lijn). De sociale huurwoning van de gemeente 
waarin Salman tot dan toe woont, is te klein voor samenwoning met dit jonge echtpaar (G2) 
en de eventuele latere uitbreiding van het gezin (driegeneratiewoning). Daarom koopt hij een 
huis voor zijn zoon en gelin (G2) met de bedoeling daar samen met het jonge paar te gaan 
wonen. En zo geschiedde.  

                                                      
36 In Turkije bestaat een lange traditie van polygamie (man die twee of meer vrouwen heeft). Atatürk 
heeft dit begin 20ste eeuw verboden, maar op het platteland is deze gewoonte lang blijven bestaan – 
zeker in geval van onvruchtbaarheid van de vrouw. De zoon hoorde overigens pas op volwassen 
leeftijd via zijn omgeving dat de vrouw waarmee zijn vader is getrouwd en die hij als zijn moeder 
beschouwt en behandelt, niet zijn biologische moeder is. 
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Volgens de inwonende zoon en gelin (G2) van Salman is het hun taak te zorgen voor hun 
bedlegerige (schoon)vader (G1). Zij zijn zich er sterk van bewust dat zij voor hun 
(schoon)ouders moeten zorgen; zorg door instellingen is voor hen ondenkbaar. Hun 
(schoon)ouders (G1) hebben volgens hen alles gedaan om voor een goede toekomst te 
zorgen voor hun (schoon)kind (G2), zoals opvoeding, opleiding, het regelen van hun huwe-
lijk, het kopen van een huis. Zoon en gelin (G2) benadrukken dat zij altijd gehoorzaam en 
loyaal aan hun (schoon)ouders zijn geweest. De zoon (G2) heeft zijn vrouw (G2) bovendien 
gezegd dat zijn ouders (G1) boven alles staan: als de ouders (G1) het gevoel krijgen dat ze 
door de gelin (G2) als een last worden gezien of door haar worden gekwetst, zal hij direct 
van zijn vrouw scheiden (!).  
 
De inwonende gelin (G2) heeft wel eens gedacht dat een verpleeghuis beter voor haar 
schoonvader zou zijn. Zij heeft zelf in een verpleeghuis gewerkt en volgens haar is professio-
nele zorg voor haar schoonvader (G1) beter dan wat zij zelf kunnen bieden. Maar zij kan 
daarmee als inwonende gelin niet voor de dag komen, omdat haar schoonvader (G1) ook 
haar oom is. Indien zij haar mening hardop zou zeggen en zou willen doorzetten, zou er veel 
over haar worden geroddeld. Nu heeft zij een hele goede naam als gelin, zowel binnen de 
familie als binnen haar sociale omgeving.  
 
Voor Salman is de traditie leidraad geweest bij de realisering van het normatieve ideaalbeeld 
voor zorg tijdens zijn oude dag. Hij heeft er niet alleen voor gezorgd dat hij een zoon kreeg, 
maar daarna met zijn vrouw (G1) ook de strategische keuze gemaakt 'hun' zoon (G2) uit te 
huwelijken aan een nichtje via de mannelijke lijn. En dat heeft gewerkt. 

Zorg voor bedlegerige vrouwen (G1) volgens normatieve ideaalbeeld 

2 van de 5 bedlegerige vrouwen (G1) worden verzorgd door de inwonende gelin en hun zoon 
(G2). Deze zonen (G2) zijn ook op jonge leeftijd uitgehuwelijkt; de één is getrouwd met een 
dochter van de zus van de bedlegerige vrouw; de andere zoon met een meisje dat niet uit de 
familie komt.  
 
Zorg door inwonende gelin (nichtje) en zoon (G2) 
Elfida (G1) heeft drie zonen (G2). De oudste is met iemand getrouwd die geen familie is. 
Hij woont zelfstandig. De tweede zoon is uitgehuwelijkt aan een ver familielid. De jongste 
zoon (G2) heeft Elfida uitgehuwelijkt aan de dochter van haar zus. Deze zoon en gelin (G2) 
wonen nu samen met Elfida (G1).  
Uit de interviews met Elfida en haar man (G1) blijkt dat zij aanvankelijk wel hebben samen-
gewoond met de gelins van de twee oudste zonen (G2), maar dat deze niet voldeden aan de 
verwachtingen van Elfida en haar man (G1). Ze hadden het idee, dat die twee gelins (G2) 
geen zorg volgens hun verwachtingen zouden kunnen verlenen, ook al waren ze wel tevre-
den over hun zoons (G2).  
Daarom hebben zij de jongste zoon (G2) bewust uitgehuwelijkt aan een nichtje van Elfida 
(dochter van haar zus). Elfida heeft met haar zus het gedrag van haar nichtje besproken en 
van andere verwanten gehoord dat het nichtje een goed meisje is: gehoorzaam en loyaal aan 
haar familie; er werd nooit negatief over haar gesproken.  
Uit hun ervaringen tijdens de bedlegerigheidfase blijkt, dat dit nichtje (G2) inderdaad 
voldoet aan de verwachtingen van Elfida (G1): ze krijgen nu hun ideale zorg, tot volle 
tevredenheid van Elfida.  
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Zorg door gelin in Nederland en gelin (nichtje) in Turkije  
De bedlegerige vrouw İlknur (G1) heeft vier kinderen: twee zoons en twee dochters. Ze zijn 
allemaal getrouwd. De oudste zoon is uitgehuwelijkt aan een dochter van een zus van haar 
man; deze zoon woont in Turkije. De tweede zoon (G2) is op advies van de directe sociale 
omgeving uitgehuwelijkt aan iemand uit het dorp waar zij zelf vandaan komen. De man van 

İlknur (G1) vertelt:  

Mijn zoon, die met zijn vrouw bij ons inwoont, heb ik eveneens uitgehuwelijkt. Zij is 
niet iemand uit de familie, maar via via heb ik gehoord, dat zij zich goed gedraagt en 
respect heeft voor ouderen. Dat is ook onze ervaring. Zij zorgt nu voor mijn bedlege-
rige vrouw en haar eigen kinderen. Mijn vrouw en ik zijn tevreden over deze gelin. 
(RAMAZAN) 

İlknur (G1) woont per jaar zes maanden in Turkije. Als zij daar is, woont zij bij haar oudste 

zoon, die ook in Turkije woont. İlknur en haar man (G1) zijn ook tevreden over de zorg, die 
haar oudste zoon verleent. Als ze naar Turkije gaan, nemen ze alle medicijnen en andere 
noodzakelijke dingen mee. De zoon die in Nederland woont (G2), draagt zijn ouders op 
Schiphol over aan het personeel van het vliegtuig. De zoon die in Turkije woont, haalt hen 
op en brengt hen naar hun (gezamenlijke) huis in Turkije.  
 
De inwonende zoon en gelin (G2) in Nederland zien het als hun verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor hun bedlegerige (schoon)moeder (G1). De twee getrouwde dochters (G2) spelen 
geen rol bij de zorg voor hun ouders (G1). Zowel de ouders als de dochters vinden dat de 
zoons en gelins verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de ouders. De getrouwde dochters 
zijn als gelins verantwoordelijk voor de zorg voor hun schoonouders. De normatieve ideale 
zorg voor ouders wordt binnen de familie erkend en gerealiseerd vanuit de mannelijke lijn.  

9.3.2 Afwijkingen van normatief-ideale zorg  
In 10 van de 13 families – van 7 bedlegerige mannen (G1) en 3 bedlegerige vrouwen (G1) – 
is de normatief-ideale zorg niet gerealiseerd, terwijl dit 'theoretisch' vaak wel mogelijk was: 
de meeste ouderen (G1) hebben getrouwde zonen (G2) in Nederland. Welke factoren 
speelden een rol?  

Alternatieve keuzes bij zorg voor bedlegerige mannen (G1)  

Bij 5 bedlegerige mannen (G1) zou in principe normatief-ideale zorg kunnen worden gerea-
liseerd: deze ouderen (G1) hebben zonen in Nederland. In 2 families zijn geen zonen die 
zorg kunnen geven: één echtpaar is kinderloos, het andere echtpaar heeft een gehandicapte 
zoon.  
 
Geen inwonende zonen  

4 bedlegerige mannen (G1) worden verzorgd door hun vrouw (G1). Hun kinderen (G2) 
wonen niet in het huis van hun ouders, wel wonen zij in de buurt. Deze bedlegerige mannen 
zijn teleurgesteld in hun kinderen (G2), omdat zij nu, tijdens hun bedlegerigheid, 'onvol-
doende' door hun kinderen worden geholpen. De mannen en vrouwen (G1) hebben veel 
moeite gedaan een 'goede' vrouw voor hun zonen (G2) te vinden, die als gelin later zorg zou 
kunnen geven.37 Per familie ben ik nagegaan welke factoren en processen daarbij een rol 
hebben gespeeld.  
                                                      
37 Bij voorkeur wordt deze gezocht in de familie van de man (G1), waartoe ook zijn vrouw (G1) na 
hun huwelijk is gaan behoren en die zij inmiddels uiteraard zeer goed kent. 
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Gelin is niet loyaal en beïnvloedt zoon — Doğan (G1) heeft 2 zonen en 7 dochters. Alle 
dochters zijn getrouwd en wonen in Turkije. De oudste zoon (G2) is getrouwd,  
woont zelfstandig in Nederland, de jongste zoon (G2) is vrijgezel en woont bij hem in.  
De gelin (G2) is na haar huwelijk met de oudste zoon, zoals de traditie voorschrijft,  
ingetrokken bij haar schoonouders (G1). Toen de gezondheid van haar schoonvader (G1)  
achteruitging en hij bedlegerig werd, zijn de zoon en gelin (G2) stiekem verhuisd.  
Volgens de ouders (G1) heeft de gelin (G2) hun zoon beïnvloed en wilde zij niet meer voor 
de bedlegerige schoonvader (G1) zorgen.  

Ik had eigenlijk met mijn getrouwde zoon en gelin in één huis willen wonen, maar  
de gelin wilde dat niet. Toen wij met vakantie waren in Turkije, zijn ze verhuisd;  
ze hebben alle spullen meegenomen zonder ons medeweten en toestemming.  

Mijn gelin heeft nooit iets voor ons gedaan. (DOĞAN) 

Na de stiekeme verhuizing van zijn oudste zoon en gelin (G2) hoopte Doğan, dat hij zijn 
tweede zoon (G2) kon uithuwelijken zodat de tweede gelin voor hem zou kunnen zorgen. 

Mijn jongste zoon is nog niet getrouwd. Ik heb tegen hem gezegd, dat hij moet trou-
wen en dat wij gewoon zorg nodig hebben. Ik ben bedlegerig en mijn vrouw is ook 
oud en niet in staat voor mij te zorgen. Maar hij wil niet trouwen; hij houdt van het 
nachtleven en hij wil ook niet studeren. Hij slaapt tot de middag. Als ik zeg dat hij 
moet opstaan, luistert hij niet. (DOĞAN) 

Doğan (G1) wordt nu verzorgd door zijn vrouw (G1) zonder hulp van zijn kinderen (G2). De 
gezondheid van zijn vrouw (G1) gaat achteruit; langzamerhand heeft zij ook zorg nodig. 
De uitwonende gelin en zoon (G2) weigerden vanwege schaamtegevoel een interview over 
de zorg voor hun (schoon)vader (G1). Zij hebben ervaren dat de sociale omgeving van hun 
(schoon)ouders (G1) negatief over hen spreekt: men vindt dat zij hun (schoon)ouders (G1) in 
de steek hebben gelaten.  
 
Nederlandse gelins zorgen niet voor schoonouders — Aziz (G1) heeft 2 zoons en 1 dochter. De 
dochter (G2) is nog scholiere en woont bij hem in. De 2 zonen (G2) wonen zelfstandig met 
hun Nederlandse vriendinnen.  
Voordat hij bedlegerig was, heeft Aziz lang geprobeerd om de normatief-ideale zorg voor 
zijn toekomst en die van zijn vrouw (G1) te realiseren. Maar helaas is dat niet gelukt. Hij 
heeft steeds geprobeerd om de relaties van zijn zoons (G2) te doen stoppen, omdat hij het 
idee heeft dat een Nederlandse gelin niet in hun huis zou willen wonen en ook niet voor hen 
zou gaan zorgen. Aziz heeft de adressen van zijn zonen (G2) achterhaald, is naar beide 
huizen gegaan en heeft in aanwezigheid van de vriendinnen van zijn zoons gezegd, dat ze 
hun relatie moesten beëindigen en dat de zoons met een Turks meisje moesten trouwen. 
Beide zoons hebben dat niet gedaan. Aziz was daarover zeer gefrustreerd en ging opnieuw 
bij de oudste zoon (G2) langs. Daar heeft Aziz zijn zoon geslagen in aanwezigheid van diens 
vriendin. Later is de oudste zoon (G2) wel gestopt met zijn relatie. Aziz probeerde toen een 
meisje uit zijn eigen netwerk in Turkije uit te huwelijken aan deze zoon (G2). De oudste 
zoon heeft dat geaccepteerd en zich verloofd, maar na een jaar de verloving weer beëindigd. 
Aziz heeft nu zijn hoop op de oudste zoon (G2) opgegeven.  
 
Vervolgens stelde hij zijn hoop op de tweede zoon (G2) om alsnog zijn ideaal te realiseren. 
Aziz heeft zijn tweede zoon zover gekregen, dat ook hij stopte met zijn relatie met de 
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Nederlandse vriendin. Aziz regelde voor hem een meisje uit zijn netwerk in Turkije; 
de zoon (G2) is met dat meisje getrouwd en heeft haar meegenomen naar Nederland. Maar 
hij wilde niet samenwonen met zijn vader.  
Aziz wordt nu voor een groot deel verzorgd door zijn vrouw (G1). Hij krijgt echter wel 
yardım van zijn tweede zoon en gelin (G2) en ook huishoudelijke hulp van de thuiszorg. 
Aziz heeft geen contact meer met zijn oudste zoon. Zijn vrouw (G1) heeft contact met beide 
zoons.  
  
Volgens de jongste zoon (Fahrettin) (G2) wilde hij niet samenwonen met zijn ouders (G1) 
vanwege behoefte aan privacy. Hij heeft lange tijd zelfstandig gewoond zonder directe 
controle van zijn vader (G1). Als hij zou samenwonen met zijn ouders (G1), verwacht hij 
problemen met zijn vader. Hij is echter wel bereid om zorg te regelen voor zijn vader (G1) 
en hem te ondersteunen, zowel financieel als bij de communicatie met instellingen. Zijn 
vrouw (G2) geeft huishoudelijk hulp aan zijn vader (G1). Fahrettin (G2) heeft voldaan aan 
enkele verwachtingen van zijn vader (G1) zoals het beëindigen van de relatie met de Neder-
landse vriendin en het accepteren van de voorgestelde huwelijkskandidaat uit het netwerk 
van de ouders.  
 
Concluderend zou je kunnen zeggen, dat Aziz zijn doel deels heeft bereikt, ondanks een 
moeizaam proces. Maar de zorgpraktijk voldoet niet aan zijn normatieve ideaalbeeld: 
samenwonen met een zoon en gelin en bakım van hen ontvangen. Hij ontvangt bakım van 
zijn vrouw en yardım van gelin, zoon en thuiszorg. Voor hem is dat 'onvoldoende'. 
 
Hertrouwd, en nu? — Twee bedlegerige mannen (G1), Namik en Emrah, zijn na het overlij-
den van hun partner hertrouwd en wonen samen met hun tweede vrouw (G1), zonder kinde-
ren. 
 

Namik (74) heeft 2 zoons (G2) van zijn eerste vrouw. Van zijn tweede vrouw (69) heeft hij 
geen kinderen. Namik (G1) wordt verzorgd door zijn tweede vrouw, zijn uitwonende oudste 
zoon en gelin en de thuiszorg.  
Emrah (72) heeft 4 zonen (G2) en 2 dochters (G2) van zijn eerste vrouw; ook hij heeft geen 
kinderen van zijn tweede vrouw (51). Alle kinderen zijn uitgehuwelijkt. 4 van de 6 kinderen 
aan verwanten: één dochter aan een neef (zoon van broer) en twee zonen en een dochter aan 
verre familieleden. 2 zonen zijn uitgehuwelijkt aan een niet-verwant binnen Emrah's eigen 
sociale netwerk.  
Emrah (G1) wordt verzorgd door zijn tweede vrouw (G1) en krijg hulp van de thuiszorg en 
van een uitwonende dochter (G2) die is uitgehuwelijkt aan een neef.  
Bij het begin van hun tweede huwelijk woonden de oudere mannen (G1) samen met een 
inwonende zoon en gelin (G2). In de loop van de tijd ontstonden er conflicten tussen de 
(stief)schoonmoeder (G1) en gelin (G2). De zoons en gelins (G2) hebben daarop besloten 
apart te gaan wonen.  
 
Van oudsher bestaat het klassieke conflict tussen gelin en schoonmoeder. Hierbij speelt de 
machtsverhouding een belangrijke rol. Het conflict wordt geneutraliseerd door de zoon: de 
moeder vraagt aan de zoon om zijn jonge vrouw te corrigeren en loyaal te laten zijn aan de 
schoonmoeder. Deze traditionele aanpak werkt niet bij conflicten tussen gelins en stiefmoe-
ders, omdat deze stiefmoeders door de zoons vaak niet worden geaccepteerd. De zonen 
kiezen bij een conflict partij voor hun echtgenotes. Doordat de zoon het gezag van de 
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stiefmoeder niet accepteert, is een gebrek aan loyaliteit van gelin naar (stief)schoonmoeder 
problematischer en minder goed oplosbaar. 
Naast de machtsverhouding ten aanzien van de werkzaamheden in huis speelt ook de erfenis 
een rol in de relatie tussen kinderen en (stief)ouders. Als de vader overlijdt, zou officieel de 
stiefmoeder een deel van de erfenis krijgen. Kinderen accepteren dit vaak niet.  
 
In deze conflictueuze situatie laten de kinderen (G2) de zorg voor hun bedlegerige vaders 
(G1) grotendeels over aan hun stiefmoeder (G1). De zonen (G2) controleren vervolgens de 
stiefmoeder (G1) of zij wel goede zorg geeft aan hun vader (G1). 
De bedlegerige mannen (G1) hebben beiden geen oplossingen gevonden om de relatie tussen 
hun kinderen (G2) en hun tweede vrouwen (G1) te verbeteren of onder controle te krijgen.  

Na mijn komst naar Nederland moest ik met mijn man en stiefkinderen samenwonen. 
Ik moest doen wat de stiefkinderen zeiden. In het begin waren zij lief tegen mij. Later 
veranderde dit, zij konden mij niet accepteren als moeder. De stiefkinderen zijn om 
deze reden verhuisd. Ze komen vaak op bezoek. Als het niet goed gaat met hun  
vader, worden ze bezorgd over hem. De oudste zoon van mijn man wil nu alles  
beslissen voor en over zijn vader. Hij controleert alle financiën en brieven. Ik heb 
geen sleutel van de brievenbus. Ik ben bang voor de oudste stiefzoon. Hij heeft mij 
een keer bedreigd. Ik woon nu met mijn man in een aangepaste woning. Ik zorg voor 
hem, maar krijg ook hulp van de thuiszorg. (KAMURAN) 

Uit de gesprekken met de kinderen (G2) van de oudere mannen Namik (G1) en Emrah (G1) 
komt naar voren, dat de stiefmoeders de omgang met de vaders (G1) aanvankelijk zouden 
hebben geprobeerd te blokkeren. Toen de vaders (G1) nog gezond waren, wilden de stief-
moeders geen contact, zo zeggen zij (G2). De vaders (G1) wilden hierover niet praten, zij 
wilden de situatie zelf beheersen. In de bedlegerigheidsfase zijn de vaders (G1) niet langer in 
staat alles onder controle te houden. De zonen (G2) hebben deze controlerende rol overge-
nomen en de stiefmoeders (G1) hebben zich daarbij neergelegd, vooral ook omdat zij te 
weinig kennis hebben van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal niet spreken. 

Een zoon (G2) van Namik: 

De vrouw van mijn vader wilde niet, dat wij over de vloer kwamen. Omdat zij een 
stiefmoeder is, wilde zij geen contact met ons. Vanwege het idee dat zij samen geluk-
kig moeten zijn, heb ik dit zomaar gelaten. Zij wilde met ons niets te maken hebben. 
Zelfs op dit moment is zij afstandelijk. Zij is een heel slecht persoon.  
Nu mijn vader bedlegerig is, is zij veranderd. Zij doet nu wat ik zeg en wil. Vroeger 
kon dat niet, omdat mijn vader onder haar invloed was. Als wij wat zeiden, werd 
mijn vader boos. Hij is mijn vader en uit respect voor hem kon ik hem niet tegen-
spreken. Mijn vrouw, onze kinderen en ik helpen mijn vader. Ook heb ik thuiszorg 
voor mijn vader geregeld. (ZAFER) 

Kortom, hoewel de bedlegerige mannen (G1) de huwelijken van hun kinderen (G2) volgens 
de traditie hebben geregeld, is de realisering van de ideale zorg als gevolg van het hertrou-
wen door deze mannen (G1) verstoord. De oudere vaders (G1) hebben geprobeerd om met 
hun tweede vrouw en kinderen (G2) samen te wonen om later zorg van hen te ontvangen. 
De kinderen (G2) zijn echter verhuisd. De bedlegerige mannen (G1) hebben hun zorgbeeld 
inmiddels bijgesteld en hopen dat hun zonen (G2) wel betrokken zullen blijven bij de zorg. 
De kinderen (G2) controleren hun stiefmoeder (G1) en schakelen zorginstellingen in.  
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Opgenomen in verpleeghuis — Bedlegerige man Vehbi (G1) heeft een vrouw en 3 zonen 
(G2). Alle zonen zijn getrouwd en wonen zelfstandig. De oudste zoon is getrouwd met een 
Turkse vrouw die hij zelf heeft gekozen. De tweede zoon heeft zijn vrouw ook zelf gekozen, 
maar het is wel een dochter van de broer van zijn moeder (G1). De jongste zoon is getrouwd 
met een Nederlandse vrouw.  
Tijdens de interviewfase kon de bedlegerige vader (G1) niet meer praten; de informatie over 
zijn opvattingen en denkbeelden zijn afkomstig van zijn vrouw (G1) en kinderen (G2).  
 
Vehbi (G1) is 's nachts verlamd geraakt. Zijn vrouw (G1) belde vervolgens met de zoon (G2) 
die dicht in de buurt woonde. Aanvankelijk dachten zij dat het wel over zou gaan. Toen dit 
de volgende ochtend niet het geval was, is de huisarts ingeschakeld door de tweede zoon 
(G2). De huisarts heeft de man (G1) verwezen naar het ziekenhuis. Van het ziekenhuis is de 
oudere man (G1) met goedkeuring van zijn kinderen (G2) overgebracht naar het verpleeg-
huis. In het verpleeghuis werd hij dagelijks bezocht door zijn vrouw (G1) en zonen (G2). In 
de beleving van de oudere vrouw en haar man (G1) was hier opnieuw sprake van een 
ziekenhuisopname. Het verschil tussen een ziekenhuis en een verpleeghuis was voor deze 
oudere ouders (G1) onduidelijk. Ook tegen de sociale omgeving werd gezegd dat de oudere 
man (G1) was opgenomen in het ziekenhuis.  
Zowel de man als de vrouw (G1) hoopten op een zodanig herstel, dat de oudere man (G1) 
met de zorg van de kinderen (G2) weer thuis zou kunnen wonen. Zij verwachtten vooral veel 
van de gelin (nichtje) van de tweede zoon (G2).  
 
De oudste zoon (G2) coördineerde in de praktijk de hele gang van zaken. Zo onderhield hij 
de contacten met het ziekenhuis, het verpleeghuis en de huisarts. Hij informeerde zijn 
moeder (G1) en broers (G2), en bepaalde wat er gebeuren moest. Zo regelde hij door wie 
lichamelijke zorg geboden moest worden, omdat dit niet door het verpleeghuis gebeurde. 
Ook maakte hij bezoekplannen en regelde het 'tolken'.  
Voor alle kinderen (G2) was duidelijk, dat als hun bedlegerige (schoon)vader (G1) weer zou 
thuiskomen, er permanente zorg nodig zou zijn. En die zou door de zonen en gelins (G2) niet 
geleverd kunnen worden. De zonen (G2) verwachtten niets van de Nederlandse schoondoch-
ter, terwijl de twee Turkse gelins (G2) ook niet bereid waren om permanent zorg te bieden. 
Om ruzie en irritatie tussen broers en gelins te voorkomen, heeft de oudste zoon (G2) 
besloten om zijn vader (G1) permanent in het verpleeghuis te laten blijven.  
Dat de oudste zoon Rıfat (G2) het als zijn taak ziet om de hulp voor zijn vader te coördine-
ren, roept in de praktijk irritatie op tussen de broers (G2).  

Onderling hebben wij als broers en moeder niet gesproken over wie wat moet doen. 
Af en toe hebben wij wel problemen. Als ik iets zeg, wordt het door mijn broers soms 
verkeerd geïnterpreteerd. Mijn jongste broer is 28 jaar en getrouwd met een Neder-
landse vrouw; hij kijkt heel anders naar de problemen dan wij. Hij bekijkt het zake-
lijker en wil alles geregeld hebben. Hij wil bijvoorbeeld dat wij volgens een soort 
schema mijn moeder naar het verpleeghuis brengen, dus iedere zoon op een  
bepaalde dag of dagen. Ik heb hem gezegd dat dit niet kan, en dat ik naar mijn vader 
ga als ik vrij ben. Bovendien werken mijn andere broer en ik allebei overdag. Mijn 
moeder gaat nu elke dag met de bus naar het verpleeghuis. Wij hebben gezorgd dat 
zij een 65-plus-kaart heeft, zodat zij korting heeft op de buskosten.  
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Op een dag wilde mijn 43-jarige broer mijn vader meenemen naar zijn huis. Ik zei 
tegen hem: 'Het duurt te lang voordat jij met vader thuis bent, het is wel een half uur 
lopen; later moet hij weer terug.' Ik stelde daarom voor om naar míjn huis te gaan, 
omdat ik dichterbij woon. Maar hij werd boos en zei: 'Hij is ook mijn vader;  

ik wil hem ook wel eens naar mijn huis brengen.' Hij heeft mijn vader toen mee-
genomen. Later hoorde mijn jongste broer van 28 jaar dit en die vond ook dat de 
tocht naar het huis van die andere broer te lang was. Toen kregen beide broers een 
woordenwisseling. Nu praten mijn broers wel weer met elkaar, maar niet van harte. 
Ik ben van plan hen binnenkort bij elkaar te roepen om daarover te praten. Iedereen 
heeft goede bedoelingen, maar in de praktijk loopt het soms anders. (RIFAT) 

Geen zonen  

Eén van de twee bedlegerige mannen, Eyüp (G1), is kinderloos. De andere bedlegerige man, 
Mustafa (G1), heeft een gehandicapte zoon. Hoe worden zij nu verzorgd? 
 
Adoptie en partnerzorg als next best-oplossing binnen normatieve kader – Als ouders geen 
kinderen hebben, staat hun een aantal next best-oplossingen ter beschikking om de ideale 
zorg voor de toekomst te regelen. In het land van herkomst leven de mannen altijd in een 
netwerk van mannelijke lijnen, op het erfgoed van hun voorouders. De zorg wordt door 'het 
netwerk' gedaan, zijnde kinderen en vrouwen, dichtbij wonende verwanten, broers, ooms. 
Wanneer er geen of onvoldoende 'netwerk' is om op terug te vallen, kunnen kinderloze 
echtparen proberen een zoon of dochter te adopteren, die dan later door hen wordt uitgehu-
welijkt. Na de dood van de ouders krijgt het pleegkind met diens partner de erfenis.  
Eyup (G1) heeft lang geprobeerd in Turkije een kind te adopteren.  

Toen medisch was vastgesteld dat wij geen kinderen konden krijgen, hebben mijn 
vrouw en ik besloten een meisje te adopteren in Turkije. Wij kozen bewust voor een 
meisje, omdat meisjes loyaler zijn dan jongens en later beter zorg kunnen bieden. De 
vader van het meisje, die wij al geld gegeven hadden, kwam echter niet opdagen. 
Toen hebben wij een ander meisje gezocht. Haar ouders en het meisje, dat vijf of zes 
jaar oud was, waren akkoord, maar toen wij bij de rechter waren, begon het meisje 
te huilen en liep naar de biologische moeder. De rechter vroeg aan het meisje: 'Wil 
jij bij je vader en moeder zijn of bij je nieuwe vader en moeder?'  

Zij huilde en zei dat zij bij haar eigen moeder wilde blijven. Daarop zijn wij nog-
maals in een andere stad een meisje gaan zoeken. Nadat ook dit niet doorging, zijn 
wij gestopt met onze pogingen een kind te adopteren. (EYUP) 

Eyup (G1) wordt nu verzorgd door zijn vrouw (G1). Als zij ook niet meer in staat is om zorg 
te bieden, wil hij worden opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis. 
 
Professionele zorg — Mustafa heeft een gehandicapte zoon, die permanent in een inrichting 
verblijft en een dochter (G2) die met een Antilliaan is getrouwd. Mustafa raakte steeds meer 
verlamd. Mustafa verwacht niets van zijn kinderen: zijn gehandicapte zoon heeft zelf hulp 
nodig en de man van zijn dochter (G2) voelt niets voor het vervullen van zorgtaken. Zijn 
vrouw (G1) vertelt over de ontwikkeling van de ziekte bij haar man: 

Mijn man was altijd gestresst en gauw geïrriteerd, een koppige man. Hij werkte 
30 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen, in ploegendienst, tot zijn pensioen. Daar-
naast puzzelde hij vaak, soms urenlang, las kranten. Na zijn pensioen voelde hij zich 
niet goed. Zijn ziekte begon ermee dat hij gauw viel, bijvoorbeeld als hij op de fiets 
zat of op straat liep; hij werd dikwijls met de taxi thuisgebracht. Binnenshuis viel hij 
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ook. Dat nam toe in de loop van de tijd . De huisarts heeft hem toen naar het RIAGG 
verwezen, naar een psychiater. (ZEKİYE) 

Zijn ziekte verergerde: eerst kon hij zijn vingers niet meer bewegen, later ook zijn handen en 
armen niet meer. Hij kon niet meer zelf eten, en ook zijn ogen gingen achteruit.  

Op een dag heb ik tegen mijn man gezegd, dat ik de verzorging voor hem op deze 
manier niet meer kon volhouden. Hij heeft daar lang over nagedacht, maar zag uit-
eindelijk wel in, dat ik hem niet meer alleen kon wassen. Toen heeft hij hulp geac-
cepteerd; er was geen andere oplossing. Wij kregen hulp van de thuiszorg bij het 
wassen van mijn man en bij het schoonmaken van het huis. Ook was er dagopvang 
voor mijn man: elke dag werd hij opgehaald en ’s avonds teruggebracht.  

Maar op een gegeven moment werd het voor mij toch te zwaar, vooral omdat ik ook 
voor onze gehandicapte zoon moest zorgen. Er kwamen mensen van het RIAGG bij 
ons thuis om mijn man ervan te overtuigen dat ik zijn verzorging niet meer aankon. 
Ze hebben met mijn man apart gesproken en mijn man accepteerde toen dat hij in 
een verpleeghuis zou worden opgenomen. Als hij het niet had gewild, zou hij thuis 
zijn gebleven. Mijn beslissing was niet bepalend. Ik wilde wel dat hij opgenomen 
werd, maar uiteindelijk moest hij zelf beslissen. (ZEKİYE) 

De vrouw van Mustafa (G1) heeft met het verpleeghuis afspraken gemaakt over de verzor-
ging van haar man vanwege zijn specifieke culturele achtergrond. 

Ik ga elke dag naar het verpleeghuis; 's middags help ik hem bij het eten. Het ver-
pleeghuis is ervan op de hoogte, dat mijn man geen varkensvlees eet. Ik ben tevreden 
met het verpleeghuis en alle zorg die aan hem wordt besteed. Ik heb nooit gedacht 
aan aparte huizen voor Turken. Tot nu toe heb ik geen problemen met de verschil-
lende bevolkingsgroepen in het verpleeghuis. Als ik wil, bel ik met het verpleeghuis 
om te regelen, dat mijn man bij mij thuis komt; als ik bijtijds (1 uur van tevoren) op-
bel, regelen zij het vervoer. (ZEKİYE) 

Conclusie 

Mannen zonder kinderen of met kinderen die niet in staat zijn om normatief-ideale zorg te 
bieden, gaan – vroeg of laat – op zoek naar next best-oplossingen: het aannemen van adop-
tiekinderen, het oprekken van de zorgcapaciteit van de partner, het combineren van partner-
zorg met professionele zorgarrangementen en ten slotte het overdragen van de zorg aan 
professionele instellingen, eventueel met ondersteuning van partner en kinderen. 

Alternatieve keuzes bij zorg voor bedlegerige vrouwen (G1)  

Bij 3 van de 5 bedlegerige vrouwen (G1) wijkt het zorgpatroon af van de traditie. Het betreft 
2 bedlegerige vrouwen die worden verzorgd door hun dochter (G2) en 1 bedlegerige vrouw 
die is opgenomen in het verpleeghuis.  
 

Verzorgd door dochters — Hacer en İpek worden verzorgd door hun inwonende dochters 
(G2). In deze families hebben de dochters (G2) besloten om bij hun oudere ouders (G1) te 
(blijven) wonen en de zorg op zich te nemen. Dit staat haaks op de traditie. Beide families 
hebben zoons en gelins (G2), doch deze nemen geen (eind)verantwoordelijkheid voor de 
zorg voor de (schoon)moeder (G1). De dochters (G2) zijn bewust niet getrouwd, zodat zij 
voor hun bedlegerige moeder (G1) kunnen (blijven) zorgen. Als zij zouden trouwen, zouden 
ze het ouderlijk huis moeten verlaten en intrekken bij hun man.  
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Mannen (G1 en G2) spelen vrijwel geen rol bij de zorg voor de bedlegerige oudere vrouw 
(G1). Hun rol is vooral om te ondersteunen, met name bij praktische zaken zoals boodschap-
pen doen en vervoer. Opvallend is dat de oudere partners (G1) vrijwel geen lichamelijke 
zorg geven aan de bedlegerige oudere (G1), terwijl dat wel gebruikelijk is. 
Bedlegerige vrouw Hacer (G1) heeft 7 kinderen (G2) (3 zonen en 4 dochters) en een man 
(G1). Alle zonen en 2 dochters zijn getrouwd38; deze wonen zelfstandig. De 2 ongetrouwde 
dochters (G2) wonen bij hun ouders; één van hen volgt een opleiding in een andere stad en is 
alleen in het weekend thuis. Tijdens het weekend neemt zij de zorg voor de oudere ouders 
(G1) van de andere ongetrouwde dochter (G2) over.  
 
Uit het gesprek met Hacer en haar man (G1) blijkt, dat zij beiden het liefst met een zoon en 
gelin (G2) zouden willen samenwonen. Zij willen dit echter niet dwingend opleggen: de 
zonen en hun vrouwen (G2) zouden hiervoor zelf moeten kiezen. De bedlegerige vrouw en 
de man (G1) richten zich nu met hun zorgbehoefte op de inwonende dochters (G2). Zij gaan 
er echter vanuit dat deze geen bakım meer zullen geven als zij gaan trouwen. De bedlegerige 
vrouw (G1), die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, heeft volgens de medisch-specialisten nog 
een toekomstperspectief van één of twee jaar. Behalve de bedlegerige vrouw (G1) zelf is 
iedereen hiervan op de hoogte. De man (G1) van de bedlegerige vrouw is hierdoor ook niet 
actief bezig met het organiseren van zorg op langere termijn.  
 
Uit de gesprekken met de kinderen (G2) blijkt, dat de zonen (G2) na hun huwelijk eerst een 
tijdje bij hun ouders (G1) hebben gewoond. Vanwege de krappe huisvestingssituatie bij hun 
ouders (G1) zijn zij allemaal verhuisd naar een eigen woning. Toen de moeder (G1) bedlege-
rig werd, verwachtte zij zorg van haar zonen (G2) en gelins (G2), maar geen van de zonen en 
hun vrouwen (G2) wil nog bij de ouders inwonen. Tussen de verschillende zonen (G2) en 
gelins (G2) bestaat een spanningsveld waarbij iedereen de noodzakelijke zorg voor de 
moeder als het ware 'doorgeeft'. Zij proberen daarbij een openlijke confrontatie te vermijden. 
Toch zijn zij allen zeer betrokken. In hoofdstuk 6 (pag.118 e.v.) is de zorg voor Hacer 
uitgebreid beschreven.  
 

Bedlegerige vrouw İpek (G1), die half verlamd is, heeft een getrouwde uitwonende zoon 
(G2), een thuiswonende 41-jarige ongetrouwde dochter (G2) en een man (G1). De dochter 
heeft alle zorg voor haar moeder op zich genomen.  

İpek (G1) heeft geen hoop meer op zorg van haar zoon en gelin (G2). Toen İpek nog samen-
woonde met haar zoon en gelin (G2), waren er voortdurend confrontaties met de gelin. De 

gelin (G2) was volgens İpek eigenwijs en niet loyaal aan haar schoonmoeder (G1). De zoon 
en gelin (G2) zijn daarom verhuisd naar een woning in dezelfde galerijflat. Om verdere 

confrontaties te vermijden, wenste İpek (G1) toen zij bedlegerig werd, geen zorg te vragen 
aan haar zoon en gelin (G2). Hierbij speelde ook de losbandige levensstijl van de zoon een 
rol: hij werk niet, komt 's nachts thuis en heeft volgens haar geen verantwoordelijkheids-

gevoel. İpek (G1) is wel tevreden met haar inwonende dochter (G2), die alles doet wat haar 
oudere moeder (G1) verlangt.  
Haar 41-jarige dochter Nezahat (G2) heeft er bewust voor gekozen om voor haar bedlegerige 
moeder (G1) te zorgen. Volgens Nezahat zorgen dochters in het algemeen beter voor hun 
ouders dan zonen. Zij beseft wel dat haar huwelijkskansen door deze stap erg klein zijn 

                                                      
38 2 zonen (G2) en 2 dochters (G2) zijn getrouwd met verwanten uit de familie. 
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geworden. Volgens de Turkse huwelijksnorm horen meisjes op hun 20ste jaar getrouwd te 
zijn.  
 
Opgenomen in verpleeghuis — Bedlegerige vrouw Seda is weduwe en heeft 2 zonen (G2) en 
1 dochter (G2). Zij zijn allemaal getrouwd en wonen zelfstandig.  
Vóór het overlijden van haar man woonden Seda en haar man (G1) samen met haar oudste 
zoon en gelin (G2). Na het overlijden van haar man (G1) ging de gezondheid van de oudere 
vrouw (G1) achteruit en ontstonden er spanningen met haar zoon en gelin (G2). Na een 
verblijf bij haar uitwonende zoon (G2) en uitwonende dochter (G2) concludeerde zij, dat zij 
door haar kinderen (G2) niet gewenst was. De volgende stap: een aangepaste woning voor 
ouderen. Hulp kreeg zij daar met name van haar uitwonende dochter (G2) en de gelin met 
wie zij voorheen samenwoonde. Toen Seda (G1) als gevolg van de ziekte van Parkinson niet 
langer in staat was zelfstandig te wonen, is zij opgenomen in het verpleeghuis, omdat zij haar 
kinderen (G2) niet tot last wilde zijn. Hierbij is zij geholpen door de kinderen (G2).  
De kinderen (G2) van Seda wilden niet worden geïnterviewd over de zorg voor hun moeder 
(G1). Uit telefonische gesprekken met beide zoons (G2) kwam naar voren, dat zij hierover 
niet wensten te praten en dat zij ook niet wilden, dat ik hun moeder (G1) nog zou 'lastigval-
len'. Binnen het sociale netwerk wordt over hen gesproken als 'slechte zonen, die hun moeder 
in de steek hebben gelaten'. 
 

9.4 Samenvatting en conclusie 
 
Alle 13 bedlegerige ouderen (G1) hebben vóór hun zorgafhankelijkheid ernaar gestreefd 
tijdens een eventuele bedlegerigheidsfase de normatief-ideale zorg te ontvangen. Ofwel: 
ervoor te zorgen dat een inwonende zoon en gelin dan de zorg voor hun (schoon)ouders op 
zich nemen. In 3 families – één familie met een bedlegerige man (G1) en twee families met 
een bedlegerige vrouw (G1) – zien de bedlegerige oudere ouders (G1) hun normatieve 
ideaalbeeld gerealiseerd. Welke oplossingen of alternatieven zijn er door de overige families 
ontwikkeld? Bij de alternatieven heb ik onderscheid gemaakt tussen next best-oplossingen 
binnen het normatieve kader en afwijkingen van het normatieve ideaalbeeld. Bij de behan-
delde families is bij 4 families sprake van een next best-oplossing en bij 6 families van een 
afwijking van de normatief-ideale zorg.  
 
Wat zijn de factoren, die van invloed zijn op het al dan niet kunnen realiseren van de zorg 
volgens het normatieve ideaalbeeld? 
 
De families die het normatieve ideaalbeeld hebben gerealiseerd, zijn met organiseren van 
de door hen gewenste zorgsituatie al vroeg begonnen door uithuwelijking van hun zonen 
binnen de familie of binnen het dorp waaruit de oudere ouders (G1) afkomstig zijn. Alle zorg 
aan de bedlegerige man (G1) en de twee oudere vrouwen (G1) wordt gegeven door de 
inwonende zoon en gelin (G2). Bij de bedlegerige man (G1) speelt ook de oudere partner 
(G1) nog een belangrijke rol.  
 
Als duidelijk werd dat door objectieve omstandigheden realisering van de normatief-ideale 
zorg niet tot de mogelijkheden behoort, zoeken de ouderen (G1) naar next best-oplossingen. 
Dit gebeurde al (ver) vóór de fase van zorgafhankelijkheid. Het betreft hier zorg die zo dicht 
mogelijk het normatieve ideaalbeeld nadert. De door de bedlegerige ouderen (G1) gekozen 



207 
 

next best-oplossingen zijn: a) hertrouwen na overlijden van de vrouw (G1); dit leidde echter 
tot disharmonie in de familie; b) adoptiepogingen vanwege kinderloosheid; deze zijn mis-
lukt, nu zorgt de eigen partner (G1); c) opname in verpleeghuis, omdat de enige zoon 
gehandicapt is en de dochter met een 'niet-Turk' is getrouwd (die geen zorg wil geven).  
 
Afwijkingen van de normatief-ideale zorg aan de bedlegerige ouders komen regelmatig 
voor. In al deze families geven de zonen (G2) en hun gelins (G2) geen traditionele zorg 
volgens het normatieve ideaalbeeld, namelijk door in te wonen bij de oudere ouders (G1). 
De volgende afwijkende zorgsituaties heb ik aangetroffen: een inwonende dochter (G2) zorgt 
voor de bedlegerige moeder (G1); de oudere partner (G1) is op haar eentje grotendeels 
verantwoordelijk voor de zorg van haar bedlegerige man (G1); de zorg vindt plaats in een 
verpleeghuis.  
 
Ook al geven zonen en gelins regelmatig geen bakım volgens het ideaalbeeld, vaak zijn zij 
wel (intensief) bij de zorg van hun oudere ouders betrokken (yardım). Bij de opname in een 
verpleeghuis werd door één familie naar de buitenwereld de suggestie gewekt dat dit  
medisch noodzakelijk was. Schaamtegevoelens en de verwachtingen van sociale omgeving 
waren op deze handelwijze van invloed.  
Nogal wat dochters (G2) vervullen een prominente rol bij de verzorging van de bedlegerige 
ouders (G1), met name de oudere moeders (G1), ondanks het feit dat hun oudere ouders (G1) 
dit niet als ideale zorg beschouwen. 
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10 ZORG VOOR TURKSE OUDEREN: 
TUSSEN IDEAAL EN PRAKTIJK  

 
In dit hoofdstuk vergelijk ik op basis van de uitkomsten van mijn onderzoek het cultureel-
normatieve ideaalbeeld omtrent de zorgverlening voor Turkse ouderen en de concrete 
zorgpraktijk rond Turkse ouderen in Nederland tijdens verschillende fasen van zorgafhanke-
lijkheid. Leidraad hierbij is de probleemstelling van mijn onderzoek:  
 
 
 
 
 
Om de confrontatie van Turkse families met zorgafhankelijkheid van de oudste generatie te 
laten zien, heb ik drie fasen van zorgafhankelijkheid onderscheiden:  
 
• ouderen die nog geen zorg behoeven. De verschillende generaties binnen de onderzochte 

families hebben geen ervaring met zorgafhankelijkheid van ouderen (G1) in de familie; 
• ouderen die in een aantal basisbehoeften zorgafhankelijk zijn. De verschillende genera-

ties binnen de familie zijn inmiddels geconfronteerd met beginnende zorgafhankelijk-
heid van ouderen (G1) in de familie; 

• ouderen die bedlegerig zijn, ofwel: structureel afhankelijk van volledige verzorging door 
anderen. De verschillende generaties binnen de families zijn geconfronteerd met de 
zorgbehoeften die samenhangen met bedlegerigheid van ouderen (G1). 

 
Voor het traceren van (mogelijke) veranderingen in zorgopvattingen en zorgpraktijk van 
Turkse families in Nederland heb ik gekeken naar de gehechtheid aan normatieve ideaal-
beelden en de strategieën van ouders (G1) en (klein)kinderen (G2 en G3) om in de verschil-
lende fasen adequate zorg voor de zorgafhankelijke en bedlegerige ouderen te realiseren.  
 
Door de combinatie van drie groepen oudere ouders (G1) – naar de mate van hun zorgafhan-
kelijkheid – en drie generaties (G1, G2 en G3) breng ik in kaart hoe het zorgproces van vóór 
zorgafhankelijkheid tot aan bedlegerigheid verloopt. Dit betekent dat ik de veranderingen in 
de opvattingen en praktijken bestudeer aan de hand van de evolutie in zorgopvattingen en 
zorgpraktijken bij de opeenvolgende generaties in het familieverband en conform de onder-
scheiden fasen van de ontwikkeling van zorgafhankelijkheid. In onderstaand schema is dit in 
beeld gebracht:  
 

Fasen in zorgafhankelijkheid van ouderen (G1) 

Nog geen 
zorgbehoeften  

Beginnende  
zorgafhankelijkheid  

Bedlegerigheid 

 
Familiegeneraties 

Opvattingen Opvattingen Praktijk Opvattingen Praktijk 

Ouderen (G1)      

Kinderen (G2)      

Kleinkinderen (G3)      

Hoe verhouden de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse families over zorg voor 
ouderen zich tot de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke Turkse ouderen in Nederland?  
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Opbouw van dit hoofdstuk 

Eerst bespreek ik de ontwikkeling van het normatieve ideaalbeeld van zorgverlening (10.1). 
Daarna behandel ik next best-oplossingen binnen het normatieve kader (10.2).  
In 10.3 beschrijf ik de zorgpraktijk in de eerste fase van zorgafhankelijkheid en ga ik in op 
de ontwikkelingen in de zorgverwachtingen en zorgopvattingen van de oudere ouders (G1) 
en hun kinderen (G2). Daarna (10.4) bespreek ik de zorgpraktijk in de bedlegerigheidsfase 
van de oudere ouders (G1). Uiteraard rond ik het hoofdstuk af met conclusies (10.5).  

10.1 Normatieve ideaalbeeld van zorg voor ouderen  
De vraag hoe te zorgen voor ouderen, is onderdeel van een groter cultureel systeem met 
opvattingen over verwantschap, taakverdeling tussen mannen en vrouwen en gezagsverhou-
dingen binnen families. Binnen dit systeem is het normatieve ideaalbeeld van zorg voor 
Turkse ouderen: samenwonen van zorgafhankelijke ouderen met (liefst: oudste) zoon & 
gelin en door hen worden verzorgd.  
De eerste generatie migranten (G1) zijn in het land van herkomst opgegroeid binnen de 
grootfamilie: meerdere generaties via de mannelijke lijn wonen onder hetzelfde dak of op 
hetzelfde erf. Dat ideaal van familiezorg wilden deze oudere ouders (G1) ook in Nederland 
realiseren. De eerste generatie ouderen (G1) heeft niet alleen actief gewerkt aan de vorming 
van grootfamilies in Nederland, maar ook aan het tot standbrengen van etnische netwerken 
in bepaalde wijken. Dit alles mede met het oog op hun toekomstige zorgafhankelijkheid. Bij 
25 van de 30 families39 zijn zonen en hun gelin (G2) na hun huwelijk bij de (schoon)ouders 
(G1) ingetrokken, zodat – (lang) voordat sprake is van zorgafhankelijkheid – ook in Neder-
land meerdere generaties (enige tijd) onder één dak wonen. Ook wonen veel volwassen 
kinderen en andere verwanten in dezelfde wijk als de eerste generatie Turkse Nederlanders.  

Zorg voor eigen ouders door eerste generatie mannen (G1) 

Bij de komst van de eerste generatie mannen in Nederland hadden hun eigen ouders in 
Turkije nog geen zorg nodig. Toen hun verblijf in Nederland langer duurde dan verwacht en 
deze ouders (G0) zorgafhankelijk werden, waren de mannen (G1) genoodzaakt oplossingen 
te bedenken om zorg te kunnen geven: 

• De mannen lieten hun vrouw achter in Turkije om zorgtaken binnen de familie te kunnen 
uitvoeren tot het overlijden van de (schoon)ouders.  

• Een aantal mannen (G1) heeft zijn ouders naar Nederland gehaald om hier de ideale zorg 
te geven.  

• Door de meeste families is de zorg voor de ouders (G0) uitbesteed aan achtergebleven 
broers, ongetrouwde zussen of andere verwanten in Turkije. Deze verwanten werden 
door de mannen (G1) vanuit Nederland economisch ondersteund.  

• Als er geen verwanten waren om zorg te geven, werd iemand uit het dorp ingehuurd.  
 
De meeste oudere ouders (G1) hebben schuldgevoelens, omdat zij niet (helemaal) hebben 
kunnen voldoen aan hun zorgplicht. Zij hebben het gevoel gefaald te hebben ten opzichte 
van hun ouders, wat zij vaak niet emotioneel hebben verwerkt. De verwachtingen van de 
oudere ouders (G1) met betrekking tot het normatieve ideaalbeeld hebben hierdoor vaak al 
een eerste deuk opgelopen.  

                                                      
39 Daarvan waren in slechts 28 families één of meer zonen aanwezig, en daarmee de mogelijkheid een 
patriliaire extended family te vormen. 
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Zorgverwachtingen oudere ouders (G1) van hun kinderen (G2) 

Alle ouderen van de eerste generatie (G1) zeggen dat zij – wanneer zij zorgafhankelijk 
worden – het cultureel-normatieve zorgideaal gerealiseerd willen zien. Om dit ideaal te 
kunnen realiseren, is het krijgen van zonen belangrijk. Ook is het belangrijk dat de oudste 
zoon trouwt met een vrouw die bij de verwachtingen van de ouders en de familie past (de 
ideale schoondochter) en daarom ook wil samenwonen met de oudere ouders (G1).  
Om de normatieve ideale zorg te realiseren, moet de zoon trouwen. Zodra de eerste zoon de 
huwbare leeftijd heeft bereikt, wordt door de ouders gezocht naar een geschikte huwelijks-
partner. Uit mijn onderzoek blijkt dat de eerste generatie ouders (G1) de voorkeur heeft voor 
een huwelijkspartner voor de zoon vanuit de familie, het liefst een neef-nicht huwelijk40.  
De helft van de kinderen (G2) van de eerste generatie mannen is getrouwd met een verwant: 
een neef, een nicht of een ver familielid. De andere helft van de kinderen (G2) is getrouwd 
met personen uit het netwerk van de ouders of uit de regio in Turkije waar de ouders  
vandaan kwamen (meestal een partner uit het dorp van de ouders).  
 
Opvallend is dat in de onderzoeksgroep van 30 families41 de neef-nichthuwelijken bij de 
kinderen (G2) van de eerste generatie ouderen zijn toegenomen in vergelijking met de 
generatie van de ouders zelf (G1). Hier speelt de migratiesituatie een belangrijke rol. De 
eerste generatie mannen en vrouwen wilden niet alleen arme familieleden in Turkije in 
economisch opzicht ondersteunen, maar hebben ook geprobeerd meer zekerheid te realiseren 
ten aanzien van de eigen toekomstige zorg in de zorgafhankelijkheidsfase. Een nichtje als 
schoondochter moet die zekerheid bieden. De oudere ouders (G1) verwachten dat een nichtje 
zich goed kan aanpassen aan de familie en in staat én bereid zal zijn om ideale zorg te geven. 
Indien er geen geschikte partner is binnen de familie, wordt gezocht naar een huwelijkspart-
ner uit de streek in Turkije waar men vandaan komt. Enkele ouderen (G1) die ontevreden 
waren met de schoondochter van buiten de familie, hebben hun zoon laten scheiden en zijn 
opnieuw op zoek gegaan naar de ideale gelin. Huwelijken van zoons met iemand uit een 
ander etnische groepering zijn ongewenst, omdat van deze gelin geen zorg wordt verwacht.  

Welke zorg willen kinderen (G2 en G3) geven aan oudere ouders (G1)? 

Bijna alle geïnterviewde kinderen (G2 en G3) (zonen, (schoon)dochter(s), schoonzoons en 
kleinkinderen) geven aan in de zorgafhankelijkheidsfase bakım dan wel yardım te willen 
geven aan hun (schoon/groot)ouders (G1). De zonen en schoondochters (G2) zien het als hun 
plicht bij zorgafhankelijkheid voor hun (schoon)ouders te zorgen.  
 
De dochters (G2) zien – in tegenspraak met de traditie – ook een taak voor henzelf bij de 
zorg voor hun oudere ouders (G1). In de praktijk doen de dochters vóór de zorgafhankelijk-
heidfase meer voor hun ouders dan hun broers. Ze vinden het jammer dat ouders niet inzien 
dat dochters meer en betere zorg kunnen bieden dan zonen. Veel dochters geven aan in 
principe zorg (yardım of bakım) te willen geven aan hun ouders bij zorgafhankelijkheid.  
 
Zowel inwonende als uitwonende kinderen (G2 en G3) doen al vóór de zorgafhankelijk-
heidsfase veel voor hun ouders: administratieve werkzaamheden, tolken, vervoer en zorg-
taken (boodschappen en huishoudelijke zorg).  

                                                      
40 Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.8.2.  
41 De onderzoeksgroep kan niet als representatief worden gezien voor de totale populatie van Turken 
in Nederland.  
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Verwachtingen van zorg door professionele zorginstellingen 

Oudere ouders (G1) maken onderscheid tussen zorg om medische redenen, zoals door 
huisarts en ziekenhuis, en zorg door verzorgingshuizen. Het ontvangen van zorg vanwege 
medische redenen wordt gezien als noodzaak en geaccepteerd. Instellingen zoals verzor-
gingshuizen worden niet geaccepteerd als goede voorziening voor het aanbieden van zorg 
voor ouderen. Deze instellingen zijn volgens hen bedoeld voor 'mensen zonder hoop', 
bijvoorbeeld ouderen die geen kinderen hebben of alleen kinderen die niet voor hen willen 
zorgen. Over het algemeen zijn de ouderen (G1) slechts zeer beperkt geïnformeerd over 
zorginstellingen.  
Net als de eerste generatie ouderen (G1) hebben ook hun kinderen (G2) in de fase vóór 
zorgafhankelijkheid weinig kennis van zorginstellingen. Ze maken onderscheid op basis van 
de plek waar de zorg wordt gegeven: thuis of in een instelling. De helft van de kinderen staat 
positief tegenover professionele zorg voor hun ouders (G1) in het eigen huis, ofwel thuis-
zorg. Het gevoel van veiligheid in de eigen omgeving en de (medische) deskundigheid van 
professionals spelen hierbij een belangrijke rol.  
Er zijn verschillen tussen de kinderen (G2) in acceptatie van thuiszorg. Schoondochters, die 
meestal met de uitvoering van de zorg zijn belast, staan veel positiever tegenover thuiszorg 
dan zonen en dochters. Zij verwachten dat in de zorgafhankelijkheidsfase de zwaarte van de 
zorgtaken zal toenemen en dat zij deze zullen moeten uitvoeren. Thuiszorg is hierbij een 
goede aanvullende hulp. De andere kinderen, vooral zonen, willen geen gebruik maken van 
thuiszorg in de zorgafhankelijkheidsfase. De zonen (G2) vinden dat zorgen voor de ouders 
een plicht is van de kinderen. Verzorging van de ouders buiten het eigen huis, zoals opname 
in een verzorgingshuis, is voor de meeste kinderen (G2) onacceptabel.  
 

10.2 Next best-oplossingen binnen normatieve kader 
 
Als een echtpaar geen kinderen kan krijgen of geen zonen heeft, wordt het paar gedwongen 
een keuze te maken die afwijkt van het normatieve ideaalbeeld. Onder dit soort omstandig-
heden laat het normatieve kader ruimte voor next best-oplossingen.  
Bij onvruchtbaarheid zijn verschillende oplossingen mogelijk. Adoptie van een kind is 
volgens het cultureel-normatieve kader acceptabel zowel bij onvruchtbaarheid van de man 
als van de vrouw. Bij onvruchtbaarheid van de vrouw mag ook een tweede vrouw worden 
gezocht. Bij één familie in mijn onderzoek is een tweede vrouw uit Turkije ingeschakeld, die 
na het baren van haar kind zonder dit kind naar Turkije is teruggestuurd. Deze aanpak is bij 
onvruchtbaarheid van de man niet acceptabel.  
 
Als er geen zonen zijn, kan de zoon niet verantwoordelijk worden gesteld voor de zorg. Dat 
geldt ook voor een gehandicapte zoon. In deze situatie is er een traditionele next best-
oplossing voorhanden, namelijk de iç güvey: een schoonzoon die met de dochter bij de 
schoonouders intrekt. Deze next best-oplossing leidt echter vaak tot spanningen binnen de 
familie, omdat de schoonvader moeite heeft zijn schoonzoon in de rol van 'verantwoordelijke 
voor de zorgpraktijk' te accepteren: een positie die de schoonzoon meer zeggenschap geeft 
dan hij anders binnen de familieverhoudingen zou hebben gehad. De schoonzoon komt in 
een lastige positie, omdat zijn handelwijze (intrekken bij zijn schoonouders) afwijkt van de 
traditionele familieverhoudingen.  
Voor pendelende oudere ouders (G1) zonder zonen in Nederland wordt van eventuele zonen 
in Turkije zorg verwacht zodra de oudere ouders (G1) in Turkije zijn.  
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Wanneer de mannen van de eerste generatie (G1) geen partner hebben vanwege overlijden of 
scheiding, willen zij over het algemeen meteen hertrouwen. De mannen zien hertrouwen als 
een manier om de traditionele partnerzorg te garanderen tijdens (maar ook vóór) de zorgaf-
hankelijkheidsfase. Vier mannen uit onderhavig onderzoek (G1) zijn vanuit deze overweging 
hertrouwd. In tegenstelling tot de mannen vinden vrouwen (G1) hertrouwen bij overlijden 
van hun partner of na echtscheiding geen 'passende' oplossing. Veel vrouwen verwachten te 
kunnen intrekken bij één van de kinderen (G2). 

10.3 Zorgpraktijk in eerste zorgafhankelijkheidsfase 
 
Van de 30 families hebben er 25 ervaring met zorgafhankelijkheid van oudere ouders (G1). 
In 16 families ging het hierbij om een oudere man; bij 9 families om een oudere vrouw.  
Van alle mogelijke zorgpartijen zijn er volgens de traditie drie als 'hoofdverantwoordelijken' 
bij de zorg betrokken: man (G1), vrouw (G1) en inwonende zoon plus gelin (G2). Zij nemen 
daarmee een sleutelpositie in bij de zorg. De overigen zijn volgens de traditie niet 'hoofdver-
antwoordelijk' en bezetten daarin dus een afwijkende positie – al dan niet in een next best-
oplossing – indien zij wél het leeuwendeel van de zorg op zich nemen. De vier posities zijn: 

1. man (G1) 
2. vrouw (G1) 
3. inwonende zoon en gelin (G2) 
4. andere personen, zoals: inwonende (klein)kinderen (G2 en G3), uitwonende 

(klein)kinderen (G2 en G3), buren of zorginstellingen, en combinaties hiervan. 

Zorgpraktijk en cultureel-normatieve ideaalbeeld  

Uit het onderzoek blijkt dat bij een (grote) minderheid van de families (10 van de 23 families 
met gezonde volwassen zonen) de zorg in de zorgafhankelijkheidsfase geheel is gegeven 
volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld: bakım door inwonende zoon en gelin, aange-
vuld met bakım door de eigen partner. In de overige families ontvingen de meeste zorgaf-
hankelijke ouderen hoofdzakelijk partnerzorg. Het maakt verschil of de man (G1) of de 
vrouw (G1) zorgafhankelijk is. De families waarin de zorg in de praktijk grotendeels buiten 
het cultureel-normatieve kader valt, proberen het normatieve ideaalbeeld alsnog te realiseren 
of te kiezen voor een next best-oplossing die zo dicht mogelijk ligt bij hun cultureel-
normatieve kader. 
 
Zorg voor zorgafhankelijke mannen (G1)  

Bij zorgafhankelijkheid van de mannen (G1) wordt (groten)deels zorg gegeven volgens het 
cultureel-normatieve kader, wat in de praktijk inhoudt dat de zorgtaken voor de zorgafhanke-
lijke man worden uitgevoerd door (1) de gelin (G2) en/of (2) de partner (G1).  
Van de 16 zorgafhankelijke mannen (G1) wonen in deze fase 7 mannen (G1) samen met 
zoon, gelin en eventuele kleinkinderen. Twee van deze 7 oudere mannen (G1) zijn weduw-
naar. Deze 7 mannen zijn tevreden over de zorg van hun zoon en gelin, omdat deze zorg 
geheel voldoet aan het cultureel-normatieve ideaalbeeld. Belangrijk detail: bij deze inwo-
nende zonen en hun gelins is in bijna alle gevallen sprake van een neef-nichthuwelijk. 
 
De overige 9 zorgafhankelijke mannen (G1) wonen samen met hun vrouw (G1) en ontvan-
gen hoofdzakelijk van haar zorg. Binnen het cultureel-normatieve kader wordt bakım door de 
partner als 'vanzelfsprekend' beschouwd. Over deze zorg zijn zij dan ook tevreden. Toch 
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ervaren de oudere mannen (G1) hun zorgsituatie als negatief. De ouderen (G1) hadden 
gehoopt dat hun zoons en gelins (G2) bij hen zouden inwonen en aan hen bakım zouden 
geven. Het gescheiden wonen van ouders (G1) en kinderen (G2) is vaak ontstaan na een 
langdurig proces met conflicten tussen oudere ouders en hun kinderen. Volgens enkele 
zorgafhankelijke ouderen en hun partner (G1) zijn de kinderen (G2) verhuisd vanwege 
verschillen van mening over de te geven zorg en de te krappe woonruimte voor het drukke 
gezinsleven van een driegeneratiegezin. Sommige uitwonende gelins geven nog steeds veel 
hulp (yardım), maar dat verzacht de pijn niet. Een aantal oudere mannen (G1) is nog steeds 
bezig voorwaarden te scheppen voor de realisering van de ideale zorg voor nu en in de 
toekomst. Bijvoorbeeld door een zoon die een relatie heeft met een gelin of Nederlandse 
vriendin die niet wil zorgen dan wel 'slechte zorg' geeft, ertoe te bewegen te hertrouwen.  
Als next best-oplossing binnen het normatieve kader zijn twee zorgafhankelijke mannen 
(G1) na het overlijden van hun vrouw hertrouwd.  
 
Zorg voor zorgafhankelijke vrouwen (G1) 

Van de 9 zorgafhankelijke vrouwen (G1) hebben 5 vrouwen een partner. De overige vrou-
wen zijn weduwe of gescheiden en willen niet hertrouwen, dit in tegenstelling tot mannen 
van wie de vrouw is overleden.  
3 zorgafhankelijke vrouwen ontvangen normatief-ideale zorg van hun inwonende gelin en 
zoon. Zij zijn tevreden en hopen dat deze zorg wordt gecontinueerd bij bedlegerigheid.  
5 van de 6 overige zorgafhankelijke vrouwen (G1) hebben uitwonende zonen (G2). Deze 
vrouwen (G1) zijn ontevreden: ze hadden gehoopt samen te wonen met een zoon en gelin, 
hun cultureel-normatieve ideaal is niet gerealiseerd. 3 van deze 6 zorgen hoofdzakelijk voor 
zichzelf. Nu kunnen zij zich, met hulp, nog net redden, maar zij maken zich zorgen over de 
toekomst, als hun gezondheid verslechtert en zij geen bakım van zoon en gelin ontvangen.  
Voor de overige 3 zorgafhankelijke oudere vrouwen (G1) wordt gezorgd door een inwonen-
de dochter (G2). Deze inwonende dochters (G2) hebben hun huwelijk uitgesteld, omdat hun 
oudere ouders (G1) de iç güvey geen passende next best-oplossing vinden (in 2 families zijn 
er zonen die zouden kunnen zorgen). De oudere ouders (G1) hopen dat hun dochters zullen 
trouwen, zij zien hen niet graag als 'achterblijvers'. Maar wie zal dan in de bedlegerigheids-
fase voor hen zorgen als de dochter trouwt en het huis verlaat? Als het traditionele patroon 
wegvalt, heb je geen andere keus dan terug te vallen op de meest intieme relatie die je hebt: 
dat blijkt de moeder-dochterrelatie te zijn. En dus accepteren de oudere ouders (G1) noodge-
dwongen de keuze van hun dochters (G2). 
 
Next best-oplossing: wel of niet binnen normatieve kader? 

Het uitstellen door dochters van hun huwelijk in het kader van de zorg voor zorgafhankelijke 
ouders is, als er geen zonen zijn, een next best-oplossing binnen het normatieve kader vanuit 
het oogpunt van de zorg voor ouderen. De keuze 'zorg door ongehuwde dochter' staat echter 
haaks op de normatieve opvattingen over verwantschapssystemen en de dááraan gekoppelde 
ideaalbeelden, die voorschrijven dat meisjes vroeg moeten trouwen, omdat van uitstel vaak 
afstel komt. Als er zonen zijn die zouden kunnen zorgen, dan beschouw ik het zorgen door 
ongehuwde inwonende dochters als een oplossing buiten het cultureel-normatieve kader.  

Zorgverwachtingen van oudere vrouwen (G1) 

Sommige oudere vrouwen (G1) weten inmiddels dat in de toekomst de zorg voor hun man 
(G1) dan wel henzelf (G1) door hun zoon en gelin (G2) waarschijnlijk niet haalbaar is. Voor 
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een flink deel van de oudere vrouwen (G1) geldt, dat zij andere verwachtingen hadden 
vóórdat hun partner of zijzelf zorgafhankelijk werden.  
In afwijking van het cultureel-normatieve ideaal verwachten sommige vrouwen (G1) veel 
hulp (yardım) te krijgen van hun dochters, ook als zij zonen en gelins hebben. Volgens deze 
vrouwen (G1) zijn dochters in Nederland beter in staat hun ouders te helpen dan zonen. De 
relatie tussen moeder en dochter is hechter geworden in Nederland. De meisjes zijn hier 
'machtiger': ze hebben meestal een baan en kunnen daardoor in principe zelf bepalen waar zij 
willen wonen en hoe zij hun leven willen inrichten. Dit levert wel een spanningsveld op. 
Aan de ene kant zeggen moeders (G1) dat ze hun dochters (G2) hebben opgevoed voor 'die 
andere familie'. Anderzijds komen dochters (G2) bij hun moeders prominent naar voren als 
zorggeefsters. In principe verwachten de oudere vrouwen (G1) bij zorgafhankelijkheid bakım 
van hun zoon en schoondochter (G2). Als de gelin niet (meer) loyaal is aan de schoonmoe-
der, wordt soms expliciet een beroep gedaan op dochters (G2). Maar ook als de gelin zich 
wel aan de traditionele zorgplicht houden, komen dochters nadrukkelijker in beeld.  

Professionele zorg bij toekomstige bedlegerigheid  

Drie echtparen (G1) met uitwonende zonen willen – in afwijking van het cultureel-
normatieve ideaal – niet alleen afhankelijk zijn van hun kinderen (G2) en geven om deze 
reden aan (eventueel ook) verzorgd te willen worden in professionele instellingen als zij 
bedlegerig zouden worden. Opvallend hierbij is dat het gaat om ouderen die zelf niet de 
ideale zorg hebben kunnen leveren aan hun ouders (G0). Voor hen betekenen de zorginstel-
lingen een 'zorggarantie'. Voor de overige ouderen (G1) blijft een zorginstelling een nood-
oplossing die buiten het cultureel-normatieve kader valt en daarmee 'afkeurenswaard'.  
Tegenover thuiszorg bij bedlegerigheid staat het merendeel van de ouderen (G1) minder 
afwijzend. Zij accepteren het als een vorm van 'noodhulp' die hen in staat stelt thuis te 
blijven wonen als de zorg voor de kinderen (G2) te zwaar wordt.  
 
De helft van de schoondochters en dochters (G2) vindt opname in een verzorgingshuis een 
alternatief bij zware zorg voor oudere ouders (G1). Ook volgens drie van de vier geïnter-
viewde schoonzoons (G2) dienen hun schoonouders, wanneer er geen zonen zijn die bij 
bedlegerigheid willen zorgen, te worden opgenomen in een verzorgingshuis.  
 

10.4 Zorgpraktijk bij bedlegerigheid ouderen (G1) 
 
Bedlegerigheid verwijst naar structurele zorgafhankelijkheid van anderen voor de verrichting 
van zorgtaken als huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg. Kan bij lichte 
zorgafhankelijkheid er nog van worden uitgegaan dat bakım door de gezonde partner vol-
doende verzorging biedt, bij bedlegerigheid is de verzorging vaak dermate intensief dat de 
noodzaak van inwoning door zorgende kinderen heel sterk wordt gevoeld.  
 
In 13 van de 30 families is sprake van een bedlegerige oudere, van wie 8 mannen (G1) en 
5 vrouwen (G1). De bedlegerige ouderen en hun partners (G1) hebben vóór hun zorgafhan-
kelijkheid getracht bij bedlegerigheid de normatief-ideale zorg te ontvangen. Ofwel: ze 
hebben geprobeerd een situatie te creëren waarbij een inwonende zoon en gelin voor hen 
zullen zorgen. Zijn zij daarin geslaagd? Ik zocht het antwoord op de volgende vragen: 
• Hoeveel ouderen ontvangen zorg volgens het normatieve ideaalbeeld in de  

bedlegerigheidfase? Welke strategieën hebben zij hiertoe gehanteerd? 
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• Welke next best-oplossingen binnen het normatieve kader hebben sommige ouderen 
(G1) tijdens/met het oog op deze fase gekozen?  

• In hoeverre is bij bedlegerigheid van ouderen (G1) sprake van zorgpraktijken die buiten 

het cultureel-normatieve kader vallen? 

Zorg volgens normatieve ideaalbeeld 

In 3 van de 13 bedlegerige families is zorg gerealiseerd volgens het normatieve ideaalbeeld: 
bakım door een inwonende zoon en gelin.  
De drie ouderen – 1 bedlegerige man en 2 bedlegerige vrouwen (G1) – hebben samen met 
hun partner in een eerdere fase hun zonen doelbewust uitgehuwelijkt aan nichtjes of aan 
iemand uit het Turkse geboortedorp. Ze wonen bovendien dicht bij hun andere kinderen en 
verwanten, namelijk in een wijk met een sterk Turks sociaal netwerk. De ouderen (G1) 
krijgen regelmatig bezoek van Turkse kennissen en buren en waarderen de emotionele 
ondersteuning die zij van hen ontvangen.  

Next best-oplossingen binnen normatieve kader 

Door objectieve omstandigheden gedwongen (zoals kinderloosheid of overlijden van de 
partner) hebben 4 ouderen (G1) gezocht naar next best-oplossingen voor het realiseren van 
de zorg zo dicht mogelijk bij het normatieve ideaalbeeld. Zoals: partnerzorg na mislukte 
adoptie van een kind vanwege kinderloosheid; partnerzorg omdat gehandicapte zoon niet kan 
zorgen, gevolgd door opname in een verpleeghuis; hertrouwen na overlijden van de partner.   

Zorg die afwijkt van cultureel-normatieve ideaalbeeld 

In 6 van de 13 families met bedlegerige ouderen, van wie 3 vrouwen (G1) en 3 mannen (G1), 
is sprake van een afwijking van de normatief-ideale zorg bij bedlegerigheid. Ondanks de 
theoretische mogelijkheid – er waren getrouwde zonen die (eerst) samenwoonden met de 
ouders (G1) – is deze cultureel-normatieve (ideale) zorg niet gerealiseerd.  
 
Familie-oplossingen buiten normatieve kader 

Bij 2 bedlegerige mannen (G1) wordt de zorg hoofdzakelijk gegeven door hun vrouw (G1). 
Hoewel bakım door de oudere partner valt binnen het cultureel-normatieve kader, wordt deze 
zorg nadrukkelijk niet als 'ideaal' beleefd. Beide mannen (G1) hebben zoons, die zij hebben 
uitgehuwelijkt aan een vrouw uit het eigen sociaal-etnische netwerk. De ene bedlegerige man 
(G1) heeft jarenlang zorg gehad van zijn zoon/gelin. Toen zijn vrouw (G1) ook zorgafhanke-
lijk werd, zijn zoon en gelin (G2) stiekem verhuisd, omdat de zorg voor de gelin te zwaar 
werd. De zorgafhankelijke vrouw (G1) wordt bij de zorg voor haar bedlegerige man (G1) nu 
geholpen door uitwonende dochters (G2). De andere bedlegerige man (G1) is er vanaf het 
begin niet in geslaagd om samenwonen met zijn uitgehuwelijkte zoon en gelin (G2) te 
realiseren. Deze zoon en gelin geven wel yardım.  
Partnerzorg als enige bakım in de bedlegerigheidsfase bij 'beschikbaarheid' van zonen, noem 
ik een oplossing buiten het cultureel normatieve ideaal beeld, aangezien het gehele systeem 
van zorg er nu juist op is gericht om een dergelijke zware belasting van de partner te voor-
kómen. 
 
2 bedlegerige vrouwen (G1) worden verzorgd door inwonende dochters (G2) (zie 10.3, 
pag. 213). De dochters (G2) hebben inmiddels besloten om tot het overlijden van hun 
moeder de verantwoordelijkheid voor de zorg op zich te nemen. De zonen en gelins (G2) die 
bij het begin van de zorgafhankelijkheidsfase van hun (schoon)ouders (G1) zijn verhuisd, 
laten door non-verbaal gedrag zien dat zij nog steeds geen bakım willen geven.  
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Beide bedlegerige vrouwen (G1) hebben het aanbod van een aangepaste seniorenwoning 
afgewezen. Deze seniorenwoningen zijn zó klein dat er geen plek is voor hun inwonende 
dochters. Bovendien zou de verhuizing het verlies van hun sociale netwerk hebben betekend.  
Ook deze zorg door inwonende ongehuwde dochters noem ik een oplossing buiten het 

normatieve kader. 
 
Professionele zorg: verpleeghuis 

2 bedlegerige ouderen (G1) – een man en een vrouw – zijn opgenomen in een verpleeghuis. 
De kinderen (G2) waren niet bereid om (voldoende) zorg te geven aan hun bedlegerige vader 
(G1) of moeder (G1). Bij de bedlegerige man (G1) verklaart de familie aan de buitenwereld 
vanwege schaamte dat de man is opgenomen 'vanwege medische redenen', een geaccepteer-
de vorm van zorg binnen de Turkse gemeenschap. Over de opname in het verpleeghuis van 
de bedlegerige vrouw (G1) wordt binnen het sociale netwerk veel geroddeld. Besproken 
wordt dat de zonen (G2) niet voor hun moeder willen zorgen.  
 

10.5 Conclusies 

Versterkte inzet op cultureel-normatieve ideaalbeeld zorg bij Turkse migranten 

Hoewel vóór de zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) de zorgverwachtingen van 
hen en hun kinderen (G2) nog goeddeels overeenstemden met het cultureel-normatieve 
ideaalbeeld, bestond bij de eerste generatie migranten (G1) twijfel aan de haalbaarheid 
hiervan, met name als het hen – als gevolg van hun migratie – niet was gelukt de zorg voor 
hun eigen ouders (G0) in overeenstemming te brengen met het cultureel-normatieve zorg-
ideaal. De migratiesituatie gaf hun wel een extra impuls om na te denken over hoe zij voor 
zichzelf de zorg op hun oude dag zouden kunnen realiseren. Al heel lang vóór hun feitelijke 
zorgafhankelijkheid waren de ouderen (G1) daarom bezig met het creëren van voorwaarden 
voor de zorg op hun oude dag overeenkomstig dit cultureel-normatieve ideaal. 
 
Het arrangeren van de huwelijken van hun kinderen (G2) zagen de ouderen (G1) als een 
belangrijke voorwaarde voor het continueren van het cultureel-normatieve zorgsysteem. 
De gelin moest bij voorkeur afkomstig zijn uit het patriarchaal-hiërarchische verwantschaps-
systeem. Ook besteedden zij bij de opvoeding van de kinderen (G2) extra veel aandacht aan 
de traditionele arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen, de zorgopvattingen van de 
oudere ouders en het voordeel van neef-nichthuwelijken. Tot slot werkten zij hard om in 
materieel opzicht in hun kinderen te kunnen investeren (erfenis in ruil voor zorg).  
 
Bij mijn onderzoek naar de zorgopvattingen en zorgverwachtingen in de fase vóór zorgaf-
hankelijkheid heb ik weinig verschil aangetroffen in opvattingen en verwachtingen tussen 
oudere ouders (G1) en hun kinderen (G2). Het traditionele ideaalbeeld van zorg voor oude-
ren was bij beiden het vertrekpunt. Om het cultureel-normatieve ideaalbeeld te realiseren, 
blijken de oudere ouders (G1) zoals hierboven geschetst allerlei strategieën te hebben 
gehanteerd, met name het arrangeren van neef-nichthuwelijken. In eerste instantie vaak met 
succes, zoals blijkt uit het vormen van grootfamilies. Anderen zijn door omstandigheden 
(kinderloosheid, geen zonen, verlies van partner) bij voorbaat al op zoek gegaan naar 
next best-oplossingen binnen het normatieve kader, zoals adoptie, samenwonen met een 
iç güvey, pendelen, hertrouwen. Deze next best-oplossingen zijn door een aantal oudere 
ouders (G1) gerealiseerd.  
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Concrete zorgsituatie Turkse ouderen in Nederland 

Tijdens de fase van zorgafhankelijkheid kennen 10 van de 25 families (i.e.: 23 met gezonde 
zonen) met een zorgafhankelijke oudere (G1) een zorgsituatie die geheel overeenkomt met 
het cultureel-normatieve ideaal, namelijk zorg door een inwonende zoon en gelin42.  
Bij zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) groeit de complexiteit van de familiezorg 
en de taakverdeling tussen de kinderen. De meest traditionele vorm van bakım (namelijk 
door zoon en gelin) neemt af, de afhankelijkheid van de oudere (G1) van partnerzorg neemt 
toe en meer familieleden raken betrokken bij het geven van yardım. Ook wordt in een aantal 
situaties een beroep gedaan op buren en zelfs professionele zorg. De druk om next best-

oplossingen te realiseren die in hun vorm weliswaar 'traditioneel' zijn maar tegelijkertijd 'niet 
nodig zouden moeten zijn', neemt in deze fase eveneens toe. Dergelijke afwijkende zorgop-
lossingen komen nu vaker in beeld, zoals zorg door inwonende en uitwonende dochters en 
een enkele keer inschakeling van de thuiszorg.  
 
De gesignaleerde ontwikkelingen tijdens beginnende zorgafhankelijkheid zetten zich als 
gevolg van de verzwaring van de zorg versterkt door in de bedlegerigheidsfase. Nu worden 
nog slechts 3 van de 13 bedlegerige ouderen (G1) door een inwonende zoon en gelin ver-
zorgd. Twee bedlegerige mannen (G1) zonder kinderen/zonen hebben een beroep gedaan op 
partnerzorg en zorg door het verpleeghuis. Gezien hun objectieve omstandigheden valt deze 
zorg in hun geval binnen het cultureel-normatieve kader. 
De overige 8 bedlegerige ouderen (G1) hebben zoons en gelins die zouden kunnen zorgen, 
maar de zorg die zij ontvangen, wijkt toch af van dit cultureel-normatieve ideaal. De geko-
zen oplossingen zijn dezelfde oplossingen die voorhanden zijn als door objectieve omstan-
digheden geen zonen kunnen zorgen. De ouderen vallen geheel terug op partnerzorg (4), 
hoewel dit eigenlijk te zwaar is voor hun echtgenote (G1), of worden verzorgd door inwo-
nende ongehuwde dochters (2). In uiterste noodzaak zorgt het verpleeghuis (2).  

Discrepantie zorgverwachting en zorgpraktijk 

Het cultureel-normatieve ideaalbeeld van de zorg voor ouderen was zoals gezegd in de 
zorgverwachtingen en -opvattingen van de oudere ouders (G1) en de kinderen (G2) vóór 
zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) gemeengoed. Gewijzigde familiepatronen, 
veranderde arbeidsomstandigheden en de toenemende zorgafhankelijkheid van de oudere 
ouders (G1) zijn van invloed op de verdere ontwikkeling van de zorgopvattingen van oudere 
ouders (G1), kinderen (G2) en kleinkinderen (G3). De grootfamilies ontwikkelden zich 
steeds meer in de richting van kerngezinnen. Wel hebben de meeste oudere ouders (G1) nog 
altijd (klein)kinderen (G2 en G3) in de fysieke nabijheid wonen.  
 
De behoefte aan privacy (eigen woonruimte) bij de kinderen (G2) en hun onvermogen om – 
naast de zorg voor het eigen gezin en de eigen baan – aan de oudere ouders (G1) zorg met 
een steeds grotere zorgzwaarte te blijven geven, leidt tot een bijstelling van zorgopvattingen 
en zorgverwachtingen. Dit geldt nog het minst voor de oudere mannen (G1) en de zonen 
(G2). De openheid bij vrouwen voor andere zorgoplossingen, zowel binnen als buiten het 
cultureel-normatieve ideaal, is groter. Als uitvoerders van de familiezorg wordt door hen de 
urgentie en de noodzaak van alternatieven veel sterker ervaren. Desondanks speelt bij de 
zorg voor de meeste oudere ouders (G1) de familie nog altijd een centrale rol. In eerste 

                                                      
42 Van de oorspronkelijke 25 grootfamilies in Nederland (op 28 families met gezonde, huwbare zonen, 
ofwel 89%) zijn er nu nog 10 (op 23 families, ofwel 43,5%) over. 
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instantie worden oplossingen gezocht binnen de eigen woning en woonomgeving van de 
oudere ouders (G1). Door inschakeling van in- en uitwonende dochters en schoondochters, 
buren en thuiszorg wordt getracht de familiezorg in goede banen te leiden. Met name binnen 
de zorgverwachtingen van de schoondochters krijgt de thuiszorg een steeds belangrijkere 
plaats. In de zorgpraktijk van de onderzochte families werd de thuiszorg echter nog zelden 
ingeschakeld. 
Wat ongewijzigd blijkt, is de taakverdeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van 
huishoudelijke zorg, voedselzorg en lichamelijke zorg. Zowel de oudere ouders als hun 
kinderen voelen de druk die uitgaat van de sociale controle door de Turkse gemeenschap om 
de zorg overeenkomstig dit cultureel-normatieve ideaal in stand te houden. 

Familierelaties onder druk 

De veranderingen in de vormgeving van de zorgpraktijk beïnvloeden de relatie tussen oudere 
ouders (G1) en hun kinderen (G2) en tussen de kinderen onderling. Hoewel tussen ouders en 
kinderen over de zorgpraktijk niet direct wordt gecommuniceerd, wordt door beiden wel op 
de toenemende zorgafhankelijkheid van de oudere ouders geanticipeerd, met name als 
duidelijk is dat de zorg niet volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld kan/zal worden 
gerealiseerd. Vaak leiden deze 'alternatieve zorgpraktijken' tot veel problemen.  
Oudere ouders, die ontevreden zijn als hun zoon/gelin geen bakim willen geven. Dit speelt 
vooral als de gelin een nicht is. Problemen tussen broers bij de taakverdeling van de zorg 
voor hun ouders. Veel zorg gevende in- en uitwonende dochters, die in de praktijk veel meer 
doen dan hun broers, maar door hun ouders niet als zorggever worden gezien en teleurge-
steld zijn over hun ouders. Om deze zorg te realiseren, hebben sommige dochters zelfs hun 
huwelijk(svorming) uitgesteld.  
De geschetste conflicten en confrontaties binnen de familie vinden over het algemeen in het 
verborgene plaats. Zo zijn er inwonende zonen en gelins die tijdens het verblijf van de 
oudere ouders (G1) in Turkije 'stiekem' verhuizen.  
 
Wel komt duidelijk uit mijn onderzoek naar voren, dat de relaties tussen moeders en volwas-
sen dochters in Nederland veel intenser zijn dan gebruikelijk was in Turkije, en dat bij 
sommige oudere vrouwen (G1) in hun zorgverwachtingen de dochters in beeld zijn.  

Invloed sociaal-culturele veranderingen op zorgopvattingen kinderen (G2) 

Tijdens de opvoeding hebben de kinderen de zorgcultuur van hun ouders geïnternaliseerd. 
In de zorgpraktijk speelt dit nog altijd een belangrijke rol. De migratie naar Nederland heeft 
echter geleid tot een veranderde sociaal-culturele en economische positie van zowel oudere 
ouders (G1) als hun kinderen (G2 en G3). Mannen en vrouwen hebben in de samenleving 
een economische positie die geen direct onderdeel is van de patrilineaire extended family. 
Ouderen ontvangen (deels) AOW en/of pensioen. Hun zonen én (schoon)dochters zijn in 
staat zich een inkomen te verwerven onafhankelijk van het beroep van hun ouders. De 
machtsverhoudingen tussen oudere ouders en hun volwassen kinderen zijn hierdoor veran-
derd. Kinderen zijn financieel onafhankelijk van hun ouders. De grootfamilie heeft haar 
legitimatie van economische noodzaak verloren en kan, indien gewenst, worden opgedeeld 
in een aantal kerngezinnen met eigen inkomsten. Bij toenemende zorgafhankelijkheid van de 
oudere ouders (G1) wordt hun zorgbelang door de kinderen (G2), met name de gelin, steeds 
vaker afgewogen tegen het belang van het eigen gezin (G2) en de eigen baan. Het traditio-
nele zorgpatroon staat door deze ontwikkelingen onder druk. Zoals ik heb laten zien, leidt dit 
in de praktijk tot een grote(re) variëteit aan zorgpatronen. In deze lijn past ook dat de tweede 
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generatie ouders (G2) van hun eigen kinderen (G3) weinig bakim, maar méér yardim ver-
wachten. Bij dit laatste speelt het wederkerigheidsprincipe nog steeds en opnieuw een 
belangrijke rol.  
De mix die zo ontstaat van enerzijds een stevige traditie van zorg door het eigen netwerk en 
daarnaast oog voor het individuele belang van familieleden, zorgbelasting en praktische 
uitvoerbaarheid, sluit vooralsnog aan bij de Wmo (Wet op de maatschappelijke ondersteu-
ning), waarin zelfzorg, mantelzorg en netwerkontwikkeling binnen de zorg centraal staan en 
waarin de zorginstellingen als een vangnet worden gezien voor noodsituaties.  



220 
 

11 TRADITIE, ZORGVERWACHTINGEN EN 
ZORGPRAKTIJK 
 
Mijn slothoofdstuk valt uiteen in drie delen. Ik begin met een samenvatting van het onder-
zoek. Eerst bespreek ik kort de onderzoeksopzet en wijze van materiaalverzameling. Vervol-
gens beschrijf ik het traditionele ideaalbeeld van zorg voor Turkse ouderen. Daarna vat ik de 
onderzoeksresultaten samen wat betreft de zorgopvattingen en verwachtingen van Turkse 
ouderen en hun kinderen alsmede de in de onderzochte families waargenomen zorgpraktij-
ken. 
In het tweede deel ga ik na in hoeverre het traditionele Turkse verwantschapssysteem onder 
druk van de migratie naar Nederland wijzigingen heeft ondergaan en of er fundamentele 
veranderingen zijn aan te wijzen in de manier waarop Turkse families in Nederland de zorg 
voor ouderen vormgeven. Tot slot zal ik mijn bevindingen bespreken in het licht van de 
eerder door mij bestudeerde visies zoals ontwikkeld in de wetenschapsgebieden culturele 
antropologie en sociale gerontologie.  
 

11.1 Samenvatting van het onderzoek  

11.1.1 Onderzoeksopzet en wijze van materiaalverzameling 
In het onderzoek zijn de tradities, zorgverwachtingen en zorgpraktijken bij oudere Turkse 
migranten en hun kinderen in kaart gebracht. De probleemstelling voor dit onderzoek heb ik 
als volgt geformuleerd: 
 
 
 
 
 
Ik heb een kwalitatief onderzoek met een beschrijvend karakter uitgevoerd bij 30 Turkse 
families. De geselecteerde families zijn allemaal afkomstig van het platteland in Turkije. 
Door de selectie van deze cultureel homogene groep kan ik de gevolgen van de migratie 
goed zichtbaar maken. De resultaten van dit onderzoek zijn daarmee echter niet generali-
seerbaar naar de totale populatie van Turkse afkomst in Nederland. Dat was ook niet de 
bedoeling. Het hoofddoel was inzicht te verschaffen in de vraag welke sociaal-culturele 
veranderingen in de zorgopvattingen van Turkse migranten aanwijsbaar zijn en welke sociale 
mechanismen een rol spelen in de zorg voor Turkse ouderen in Nederland.  
 
Bij de 30 onderzochte families heb ik de zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgprak-
tijken van de oudere ouders (de eerste generatie migranten, aangeduid met G1), van hun 
kinderen (de tweede generatie, G2, vaak nog geboren in Turkije) en van sommige van hun 
(in Nederland geboren) kleinkinderen (G3) in kaart gebracht. Daarbij heb ik getracht de 
ontwikkelingen te betrekken, die de Turkse oudere ouders (G1) in Nederland als individu, in 
hun gezin/familie, binnen de Turkse gemeenschap en in de Nederlandse samenleving hebben 
doorgemaakt.  
 

Hoe verhouden de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse families over zorg voor 
ouderen zich tot de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke Turkse ouderen in Nederland?  
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Om de sociaal-culturele veranderingen in zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgprak-
tijken te kunnen 'betrappen' en beschrijven, heb ik vijf meetpunten onderscheiden, waarbij 
ten aanzien van de periodes vóór het feitelijke onderzoek de respondenten is gevraagd de 
onderzoeksvragen in retrospectief te beantwoorden: 
1. de zorgopvattingen en zorgverwachtingen van de oudere ouders vóór migratie 

(ideaalbeeld van de patrilineaire extended family); 
2. de zorgpraktijk die de eerste generatie (G1) ten aanzien van hun eigen ouders (G0) in de 

eerste decennia na de migratie (wel/niet) heeft kunnen realiseren;  
3. de zorgopvattingen en zorgverwachtingen die alle onderzochte 30 families koesterden, 

zo'n 30 à 40 jaar na hun komst naar Nederland, vóórdat sprake is van zorgafhankelijk-

heid van de oudere ouders binnen deze families. 
4. de zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgpraktijken van de oudere ouders (G1) en 

hun (klein)kinderen (G2 en G3) op het moment dat sprake is van beginnende zorgafhan-

kelijkheid van de eerste generatie ouderen (G1). 25 families hebben daarmee inmiddels 
ervaring opgedaan, ofwel ten tijde van het onderzoek dan wel enige tijd daarvóór.  

5. de zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgpraktijken van de oudere ouders (G1) en 
hun (klein)kinderen (G2 en G3) ten tijde van het onderzoek op het moment dat sprake is 
van bedlegerigheid. Dit laatste is het geval in 13 families.  

Voor alle duidelijkheid: 5 onderzochte families hadden dus nog geen ervaring met zorgaf-
hankelijkheid of bedlegerigheid van de oudere ouders (G1) ten tijde van het onderzoek.  
 
In totaal zijn binnen deze 30 families 117 personen geïnterviewd. Van deze personen beho-
ren er 54 tot de eerste generatie: 26 mannen en 28 vrouwen. De andere geïnterviewden zijn 
51 kinderen (G2) en 12 kleinkinderen (G3). Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een 
middelgrote stad in Nederland in de periode 1997–2003. Tijdens mijn onderzoek ben ik in 
een buurt met een grote Turkse gemeenschap gaan wonen om de ontwikkelingen op de voet 
te kunnen volgen. Door deze strategische keuze ben ik in staat geweest om deze families en 
personen gedurende langere tijd te observeren, ook nadat het 'officiële' onderzoek was 
afgerond. 
 
Bij mijn onderzoek heb ik gebruikgemaakt van halfgestructureerde interviews en participe-
rende observatie.  

Onderzoeksgroep nader bezien 

Het onderzoek heeft betrekking op een specifieke doelgroep, namelijk laag opgeleide 
mannen van het platteland in Turkije. Deze 'gastarbeiders' zijn in de periode 1960–1973 naar 
Nederland gekomen. Hun leeftijd ten tijde van de komst naar Nederland was maximaal 
35 jaar. Zij werden opgevangen in goedkope pensions en woonoorden in de nabijheid van de 
bedrijven waar zij gingen werken: overwegend als fabrieksarbeider in de metaal-, hout- en 
textielindustrie. De gedachte was – zowel bij de migranten als in de Nederlandse samenle-
ving – dat zij een paar jaar hard zouden werken om vervolgens terug te keren naar het land 
van herkomst.  
 
De echtgenotes en kinderen van deze gastarbeiders werden bij hun vertrek achtergelaten bij 
de ouders of andere familieleden. De bedoeling was om met het spaargeld het huis in Turkije 
te vergroten of daar een eigen bedrijf op te zetten. In 1973 werd officieel de werving van 
contractarbeiders stopgezet. Vanaf die tijd kwam de gezinshereniging op gang. Terugkeer 
was vanwege de instabiele economische situatie in Turkije voor veel migranten inmiddels 
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geen optie. Onder degenen die zich met hun gezin 'definitief' in Nederland vestigden, nam de 
gemeenschapsvorming sterk toe. Deze Turkse gemeenschap werd zich bewust van haar 
positie als etnische minderheid binnen de Nederlandse samenleving. De vorming van deze 
Turkse gemeenschap vond plaats op alle niveaus. Op macroniveau (landelijk) maakten zij 
deel uit van de Turks-etnische minderheid binnen de Nederlandse samenleving. Op meso-
niveau organiseerden zij zich binnen belangenverenigingen met maatschappelijke en religi-
euze thema's. Op microniveau vormden zich familienetwerken en netwerken van mensen 
afkomstig uit dezelfde streek in Turkije binnen de eigen directe woonomgeving. 

11.1.2 Traditionele ideaalbeeld van zorg voor ouderen 
Wat zijn de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse migranten over zorg voor 
ouderen ten tijde van hun migratie naar Nederland? Bij de beantwoording van deze vraag 
zijn vier elementen van belang: de patrilineaire extended family; de status van ouderen in het 
patrilineaire familiesysteem; de rolverdeling en verantwoordelijkheid bij de zorg voor 
ouderen en de man-vrouwrelaties binnen dit familiesysteem, en tot slot de rol van het sociale 
netwerk.  

Patrilineaire extended familiy als context 

De Turkse patrilineaire grootfamilie (aile) is ontstaan in een agrarische omgeving waarin 
landbouw als bron van inkomsten en grondbezit belangrijk zijn. Deze grootfamilie als 
hiërarchisch systeem van verwantschapsrelaties, gestructureerd volgens de mannelijke lijn, is 
een politieke, economische, religieuze en sociale eenheid met een seksespecifieke rol- en 
taakverdeling. 
De verantwoordelijkheid voor de grootfamilie als geheel ligt bij de mannen; hun activiteiten 
vinden meestal buitenshuis plaats. Vrouwen zijn verantwoordelijk voor de activiteiten 
binnenshuis (huishouden) en de opvoeding van de kinderen. De oudste man beheert geld en 
bezit en delegeert taken aan zijn zoons en zijn vrouw. De oudere vrouw heeft gezag over hun 
ongehuwde dochters en de schoondochters, die door hun huwelijk tot de familie zijn gaan 
behoren. Gehuwde dochters 'verhuizen' naar de patrilineaire verwantschapgroep van hun 
echtgenoot. 
Voor de instandhouding en continuïteit van de patriarchaal georganiseerde grootfamilie is 
het krijgen van zonen belangrijk. Ook de huwelijksvorming van deze zonen krijgt veel 
aandacht: het moet een vrouw zijn die past binnen de familiecultuur en waar mogelijk – door 
de 'koppeling' van families – de economische slagkracht van de grootfamilie versterkt. De 
voorkeur gaat daarom uit naar neef-nichthuwelijken (liefst) binnen de mannelijke lijn. 
'Tweede keus' zijn huwelijken met overige verwanten dan wel iemand uit het eigen sociale 
(streek)netwerk. 

Status en macht van ouderen 

Turkse ouderen op het platteland hebben veel kennis van de gewoonten, rituelen en beroeps-
praktijken waaruit hun families dagelijks putten voor hun voortbestaan. Tot op hoge leeftijd 
hebben ouderen de leiding in het (agrarische) bedrijf en zijn hun kinderen van hen afhanke-
lijk. Ouderen werken door totdat zij daartoe fysiek niet meer in staat zijn. De uitvoering van 
al deze rollen – leidinggevende, deskundige, raadgever, eigenaar van het familiebezit – geeft 
ouderen een hoge status. Ouderen maken dan ook aanspraak op loyaliteit en respect van hun 
kinderen. Deze aanspraken maken deel uit van de traditionele cultuur en de intergeneratio-
nele overdracht. De macht van Turkse ouderen is gebaseerd op (de toekomstige overdracht 
van) kennis en eigendom. De ouderen hebben geïnvesteerd in huisvesting (voor hun kinde-
ren) en grond. Zij hebben hun kinderen grootgebracht, hun huwelijk geregeld en bijgedragen 
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aan een toekomstperspectief van de volgende generatie. Kinderen dienen daarom, als hun 
oudere ouders zorgbehoeftig worden, voor hen te zorgen.  

Rolverdeling en verantwoordelijkheid bij zorg voor ouderen 

De rolverdeling en verantwoordelijkheid bij de zorg voor oudere ouders is geheel ingebed in 
het systeem van de patrilineaire extended family. De taakverdeling is seksegebonden. 
Binnen de familie zijn de mannen eindverantwoordelijk voor de zorg. De uitvoering van de 
zorg berust bij de vrouwen. Optimale vervulling van de traditionele zorg aan Turkse ouderen 
vindt plaats als deze ouderen met een (bij voorkeur: de oudste) zoon en gelin samenwonen. 
De inwonende zoon draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg (bakım) voor zijn ouders. 
Het leeuwendeel van de praktische zorg wordt verleend door de inwonende gelin, die bij de 
uitvoering van de zorgtaken door haar schoonmoeder wordt aangestuurd.  
De hulp van overige kinderen en verwanten en/of leden van het sociale netwerk wordt 
aangeduid met de term yardım. Deze yardım kan omvangrijk zijn, maar wordt beleefd als 
meer 'vrijblijvend' van karakter. Ook hier vormt wederkerigheid in de relatie de basis van de 
verwachte en/of verleende hulp. 
 
Reciprociteit ouders-kinderen en man-vrouw 

De zorgverlening aan oudere ouders door kinderen wordt als een morele plicht gezien, die 
tegelijkertijd status geeft binnen de gemeenschap. Tijdens de socialisatie van de kinderen 
ontwikkelen zich de emotionele banden tussen ouders en kinderden waarin zorgzaamheid 
vooropstaat en als een belangrijke waarde wordt overgedragen. De zorggevende kinderen 
krijgen complimenten vanuit de directe sociale omgeving en worden door anderen ten 
voorbeeld gehouden aan hun eigen kinderen. Zorgverlening wordt hierdoor plezierig en niet 
enkel als een last beschouwd. De zorg voor ouderen is binnen het aldus georganiseerde 
verwantschapssysteem vanzelfsprekend. Gesproken kan hier worden van het principe van 
verplichte reciprociteit.  
Ook partnerzorg (eveneens aangeduid met bakım) is een verplichting, bij de huwelijksslui-
ting aangegaan en geldig tot aan de dood. In het huwelijksritueel wordt reciprociteit vormge-
geven. Mannen zien het als een ereplicht goed voor hun vrouw te zorgen; wanneer zij daarin 
tekortschieten, worden zij door de sociale omgeving als niet-eerbare mannen beschouwd. 
Van vrouwen wordt verwacht, dat zij volledig loyaal zijn aan hun man en alle vrouwelijke 
taken op een goede manier vervullen.  
 
Geen kinderen, geen zonen 

Wanneer zorg volgens het ideale patroon vanwege objectieve omstandigheden niet kan 
worden gegeven, kent elk cultureel-normatief systeem daarvoor een geaccepteerde next best-
oplossing. Kenmerkend voor next best-oplossingen is de sterke relatie met het cultureel-
normatieve ideaal: geprobeerd wordt zo dicht mogelijk bij de traditionele zorgpraktijk te 
blijven.  
Objectieve omstandigheden die maken dat de zorg volgens het normatieve ideaalbeeld niet 
gerealiseerd kan worden, zijn: de ouders hebben a) geen kinderen (onvruchtbaarheid); alleen 
gehandicapte kinderen; b) geen zonen, maar wel dochters. Het cultureel-normatieve zorg-
kader biedt hiervoor de volgende next best-oplossingen: a) adoptie bij kinderloosheid; b) 
zorg door een inwonende dochter en schoonzoon (iç güvey) als ouders geen zonen hebben 
(bij voorkeur dient deze iç güvey een neef te zijn vanuit de mannelijke lijn (dezelfde achter-
naam).  
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Reciprociteit speelt ook hier een centrale rol. Het geadopteerde kind wordt onderhouden en 
zal de erfenis ontvangen in ruil voor zorg in de ouderdomsfase van zijn adoptief-ouders. De 
iç güvey ontvangt eveneens de erfenis als ruilmiddel voor de zorg die dochter en schoonzoon 
bij zorgafhankelijkheid van de (schoon)ouders zullen verlenen.  
Een derde next best-oplossing, zorg door inwonende ongehuwde dochters, komt ook voor, 
maar deze oplossing wordt vooral als tijdelijk gezien. Deze laatste next best-oplossing staat 
namelijk op gespannen voet met het cultureel-normatieve ideaal van een huwelijk op jonge 
leeftijd en brengt de huwelijkskansen van deze dochters in gevaar.  
 
Man-vrouwrelaties en zorg 

Een belangrijk onderdeel van zorg bij voortschrijdende ouderdom vormt de lichamelijke 
zorg. Het huwelijk is de enige relatievorm waarbinnen de schaamte ten aanzien van de eigen 
c.q. elkaars lichamelijkheid tussen mannen en vrouwen 'volledig' is opgeheven. Binnen het 
huwelijk zijn er dan ook geen taboes tussen de partners bij de lichamelijke verzorging. In 
alle andere relaties tussen mannen en vrouwen, zowel in de informele als de formele sfeer, 
speelt bij de lichamelijke zorg schaamte een (meer of minder) grote rol.  
 
Binnen de familie zijn alle aspecten van zorg uitgewerkt in een stelsel van seksespecifieke 
zorgtaken, waarvan de lichamelijke zorg gericht op de schaamdelen een essentieel onderdeel 
uitmaakt. Dit stelsel van seksespecifieke zorgrelaties bepaalt wie welke zorg mag geven aan 
wie. Om goede zorg te kunnen krijgen, zijn ouders eigenlijk al vanaf de geboorte van hun 
kinderen bezig voor hen goede huwelijkspartners te zoeken. Een gelin die tevens familielid 
is, heeft de voorkeur, (mede) omdat de schaamte bij lichamelijke zorg dan minder sterk 
wordt ervaren. Volgens de seksespecifieke taakverdeling moet de gelin in principe alle zorg 
op zich nemen, met uitzondering van de fysieke zorg voor de schoonvader.  
 
Schaamte heeft gevolgen voor de zorgpraktijk wanneer de eigen partner niet meer in staat is 
de noodzakelijke (intieme) lichamelijke zorg te geven. In die situatie is het uitgangspunt dat 
zorg gegeven wordt door mensen van hetzelfde geslacht. Deze schaamtegevoelens manifes-
teren zich vooral bij oudere mannen. De consequenties van schaamte voor situaties waarin 
de man-vrouwrelatie door overlijden is afgebroken, zijn voor mannen en vrouwen dan ook 
verschillend. De (oudere) mannen noemen als belangrijkste oplossingen: lichamelijke zorg 
door de (oudste) zoon en/of hertrouwen.  
Bij hertrouwen verzekert de (oudere) man zich van een 'gegarandeerde zorgverlening' door 
de nieuwe echtgenote, echter een onbezorgde toekomst krijgt hij daarmee niet: de relatie met 
de eigen zonen wordt nu extra belast, doordat de erfenis in eerste instantie naar de nieuwe 
vrouw gaat.   
Vrouwen zijn in het algemeen minder kwetsbaar dan mannen bij verlies van hun partner. De 
lichamelijke zorg wordt soms al door andere vrouwen binnen de familie, zoals de gelin, 
gegeven en kan bovendien eenvoudiger door hen worden overgenomen. Ook bij de andere 
basale zorgtaken, zoals voedselbereiding en zorg voor het huishouden (een taak voor vrou-
wen), zijn vrouwen niet direct afhankelijk van hun partner. 

Sociale netwerken  

De eerste generatie migranten (G1) zijn in Turkije opgegroeid in hechte dorpsgemeenschap-
pen, waarin allerlei verwantschapsrelaties zijn verweven. Instandhoudingsmechanismen als 
sociale controle en diverse vormen van ruil zorgen ervoor dat de leden van deze gemeen-
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schappen zich 'verzekerd' voelen van steun en zorg bij ziekte en ouderdom, niet alleen van 
hun directe familie, maar ook van het sociale netwerk buiten de familie.  
Binnen deze netwerken is men zich sterk bewust van het cultureel-normatieve ideaal van 
familierelaties en zorg voor ouderen. Afwijkingen van het ideaalbeeld worden 'geregistreerd' 
en besproken. Indien ouderen (G1) als gevolg van het ontbreken van bakım door zoons en 
gelins moeten worden opgenomen in zorginstellingen, leidt dit dan ook niet alleen tot 
spanningen binnen de familie, maar ook tot geroddel binnen de Turkse gemeenschap. De 
zonen (G2) worden scherp bekritiseerd omdat zij hun zorgplicht ten opzichte van hun oudere 
ouders (G1) niet nakomen.  
Het systeem van onderlinge betrokkenheid en yardım van 'buren en kennissen' bestaat niet 
alleen uit het het bieden van gezelligheid en emotionele ondersteuning en het vieren van 
religieuze feestdagen en belangrijke levensgebeurtenissen, maar ook uit praktische onder-
steuning bij allerlei vormen van tegenslag en ziekte, zoals helpen bij de maaltijdbereiding, 
het huishouden en zelfs – indien nodig – hulp bij lichamelijke zorgtaken.  

11.1.3 Zorgverwachtingen en zorgpraktijk 
Hoe zien de zorgidealen en zorgverwachtingen van de eerste generatie Turkse ouderen (G1) 
en hun (klein)kinderen (G2 en G3) eruit? Ik zal kort de zorgverwachtingen en -opvattingen 
van de 30 families bespreken, zoals waargenomen vanaf het moment dat de ouders (G0) van 
de eerste generatie zorgafhankelijk werden (meetpunt 2) tot aan de bedlegerigheidsfase van 
oudere ouders (G1) in Nederland (meetpunt 5). Daarna laat ik zien in hoeverre tijdens de 
verschillende fasen van zorg(on)afhankelijkheid aan deze verwachtingen werd voldaan. Tot 
slot bespreek ik kort de bekendheid met en rol van zorgvoorzieningen en professionele zorg 
binnen Turkse families die geconfronteerd worden met zorgafhankelijkheid. 

Cultureel-normatieve ideaalbeeld als uitgangspunt (vraag 1) 

De oudere ouders (G1) hebben binnen de patriarchale extended family geleerd 'hoe dingen 
dienen te gebeuren'. Dat na migratie de cultureel-normatieve ideaalbeelden over familierela-
ties en zorg voor ouderen leidraad zijn bij denken en handelen, blijkt uit hun inspanningen 
om hun familie- én sociale netwerken in Nederland vorm te geven overeenkomstig deze 
cultureel-normatieve ideaalbeelden. Niet alleen hebben zij geprobeerd in Nederland zo veel 
mogelijk verwanten en dorps- en streekgenoten 'om zich heen te verzamelen' in dezelfde stad 
of buurt. Ook hebben zij bewust hun kinderen met familieleden laten trouwen. Dit blijkt uit 
het percentage neef-nichthuwelijken onder Turkse Nederlanders van de tweede generatie, dat 
niet alleen aantoonbaar hoger is dan onder de eerste generatie migranten, maar percentueel 
ook hoger dan bij leeftijdgenoten in Turkije. Deze huwelijken dienden niet alleen ter onder-
steuning van familieleden in de vorm van een bestaan in het rijke Nederland, maar ook als 
manier om de zorg voor henzelf bij toekomstige zorgafhankelijkheid veilig te stellen.  
Sommige oudere ouders (G1) hebben in verband daarmee zelfs geprobeerd voorgenomen 
huwelijken van hun zonen (G2) te blokkeren of reeds gesloten huwelijken te ontbinden als 
zij geen goede zorgverwachtingen van de gelin hadden.  
 
Next best-oplossingen binnen normatieve kader  

De ouderen (G1) zonder (gezonde) kinderen c.q. zonen uit mijn onderzoek hebben allen 
vroegtijdig getracht één van de hierboven genoemde traditionele next best-oplossingen – 
adoptie en/of uithuwelijking van hun dochters aan een neef, gevolgd door inwoning van 
dochter en schoonzoon (iç güvey) – te realiseren.  
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Zorg voor eigen ouders (G0) (vraag 2) 

Traditionele ideaalbeelden van zorg, zorgverwachtingen en zorgpraktijken veranderen niet 
van de ene dag op de andere. Veranderingen worden pas afgedwongen door gewijzigde 
omstandigheden. Een belangrijk en invloedrijk eerste moment vormen de ervaringen die de 
oudere ouders (G1) met de zorgafhankelijkheid van hun eigen ouders (G0) hebben opgedaan. 
Als gevolg van de migratie was zorg volgens het ideaal-normatieve patroon (inwoning in het 
ouderlijk huis in Turkije) niet of nauwelijks mogelijk. Voor de oudere migranten (G1) was 
dit een harde confrontatie met het feit dat traditionele zorgverwachtingen wel eens niet 
gerealiseerd kunnen worden. Vooral (oudste) zonen (G1) hebben het er moeilijk mee. Niet 
verrassend, omdat zij traditioneel immers een grotere verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor hun ouders dragen dan tweede of derde zonen. Bij de oudere ouders (G1) die de 
traditionele zorg aan hun ouders niet hebben kunnen geven, leidde hun 'falen' tot sterke 
schuld- en schaamtegevoelens. Tegelijkertijd was een extra aansporing zich voor te bereiden 
op hun eigen ouderdomsfase en/of hun verwachtingen van zorg door hun eigen kinderen te 
temperen. 

Zorgverwachtingen vóór zorgafhankelijkheid (vraag 3) 

Migratie betekende na de gezinshereniging in Nederland een overgang van extended family 
naar kerngezin. De oudere ouders (G1) hebben echter geprobeerd in Nederland hun gezin uit 
te breiden tot een grootfamilie, hierin extra aangespoord door hun ervaringen met de zorg 
voor hun eigen ouders (G0). In eerste instantie met succes: op enig moment hadden 25 van 
de 28 ouderparen (G1) met zonen inwoning van een getrouwde zoon en gelin (G2) en 
22 daarvan woonden zelfs met drie generaties (G1, G2, G3) in één huis.  
In de periode (vlak) vóór zorgafhankelijkheid zeggen zowel de eerste als tweede generatie 
migranten (G1 en G2) er nog grotendeels vanuit te gaan dat de zorg volgens het ideaalbeeld 
zal verlopen. Dit geldt ook voor de (vele) families waarin inmiddels al geen zoon en gelin 
(G2) meer bij de oudere ouders (G1) inwoont.  
 
Samenwonen van ouders en volwassen kinderen blijkt in Nederland problematischer dan 
gedacht. De te krappe woonruimte voor twee- of driegeneratiegezinnen én behoefte aan 
privacy zijn voor een flink aantal kinderen (G2) redenen om – ruim vóór zorgafhankelijkheid 
van hun ouders – een eigen woning te zoeken. De ouders hopen dat bij zorgafhankelijkheid 
één zoon en gelin alsnog weer zullen intrekken; de kinderen zelf benadrukken hun 'goede 
intenties'.  
Ook in de Nederlandse situatie bepaalt de mate van nabijheid van hun kinderen (G2 en G3) 
of de oudere ouders (G1) hen wel of niet in staat achten bakım dan wel yardım te geven. Het 
'woonpatroon', het al dan niet samenwonen of deel uitmaken van het familienetwerk in de 
directe woonomgeving, weerspiegelt daarmee niet alleen de organisatie van de rollen tussen 
de generaties binnen families, maar ook of de ouderen met een gerust hart hun ouderdom 
tegemoet kunnen zien.  
 
Fysieke en emotionele nabijheid ouders–kinderen 

De nabijheid tussen ouders (G1) en volwassen kinderen (G2) varieert ten tijde van het 
onderzoek van samenwonen tot wonen in dezelfde straat, in dezelfde buurt, andere steden in 
Nederland of wonen in Turkije. De eerste drie vormen van fysieke nabijheid bieden kinderen 
(G2) in principe de mogelijkheid (vrijwel) elke dag 'dingen voor hun oudere ouders (G1) te 
doen'. Uit mijn onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kinderen van de onderzochte 
families in de fysieke nabijheid van hun ouders woont. Daarmee kunnen zij in praktisch 
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opzicht zeer veel zorg bieden, een situatie die een weerspiegeling vormt van het verwant-
schapsnetwerk waarmee ouderen op het platteland in Turkije zijn omgeven.  
Maar natuurlijk is niet alleen de fysieke en ruimtelijke nabijheid c.q. afstand van belang, ook 
de mate van emotionele nabijheid en betrokkenheid. Veel kinderen die zelfstandig gaan 
wonen, geven aan bewust dichtbij de ouders te blijven. Dit geldt voor de zonen, maar zelfs 
nog sterker voor de dochters (G2). Hun oudere ouders (G1) hebben nog steeds elke dag 
contact met deze volwassen kinderen.  
De meeste oudere ouders (G1) wonen na hun werkzame leven afwisselend in Nederland en 
Turkije; het verblijf in hun geboorteland variert van één tot negen maanden per jaar. De 
ouderen (G1) rekenen op bakım van hun in Turkije wonende zonen en op yardım van de 
overige kinderen en verwanten tijdens hun jaarlijkse verblijf. Bij bedlegerigheid vervalt 
meestal de mogelijkheid tot pendelen tussen Nederland en Turkije en dus ook de (mogelijk-
heid tot) verzorging door kinderen in Turkije. 

Cultureel-normatieve zorg in de praktijk (vraag 4)  

Bij beginnende zorgafhankelijkheid wonen nog slechts 10 van de 25 onderzochte families 
(waarvan 23 met gezonde volwassen zonen) met meerdere generaties in één huis. Daarmee 
wordt in 43,5% van de families waarbij die mogelijkheid bestaat, bakım gegeven door zoons 
en gelins overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaal.  
In de overige families is het – bij zorgafhankelijkheid van de man – de vrouwelijke partner 
(G1) die bakım geeft. Haar bijdrage past bij het normatief-ideale zorgpatroon, toch ervaren 
de ouderen (G1) in deze families de zorgsituatie als niet-ideaal. De bezorgheid van veel 
ouderen (G1) neemt tijdens deze fase toe. Zal één van de uitwonende zonen alsnog (weer) bij 
zijn ouders intrekken als partnerzorg niet meer toereikend is?  
 
Afwijkingen van normatieve ideaalbeeld 

Wanneer het eenmaal zover is dat zorg moet worden verleend, blijkt de verleende zorg vaker 
wel dan niet af te wijken van het cultureel-normatieve ideaalbeeld van bakım door zoon en 
gelin. Bij zorgafhankelijkheid van de man (G1) wordt dit nog grotendeels opgevangen door 
de traditionele partnerzorg. Bij zorgafhankelijkheid van de vrouw (G1) blijft de oudere 
vrouw (G1) deels zelf verantwoordelijk voor huishouden en maaltijden. In een paar families 
nemen inwonende ongehuwde dochters (G2) deze taken over.  
De druk op de oudere generatie (G1) om hun zorgverwachtingen en/of zorgopvattingen bij te 
stellen, neemt toe. Uit mijn onderzoek blijkt dat – naar verhouding – de oudere vrouwen 
(G1) daartoe beter in staat zijn dan de oudere mannen (G1). Bij de laatsten overheerst de 
teleurstelling dat hun zorgideaal ondanks al hun inspanningen niet wordt gerealiseerd.  
De oudere vrouwen (G1) zijn zich er over het algemeen van bewust dat zij, ondanks het 
ontbreken van de traditionele bakım, veel yardım ontvangen van hun – zelfstandig maar 
dichtbij wonende – kinderen (inclusief de hulp van uitwonende gelins). De oudere moeders 
(G1) realiseren zich beter hoe druk deze tweede generatie het heeft met gezin, werk en kleine 
kinderen. En dankzij hun goede band met hun dochters (G2) hebben zij in de Nederlandse 
situatie opvallend vaak zorgverwachtingen van hun uitwonende gehuwde dochters (G2). 
Sommigen van deze dochters zijn getrouwd met een neef of andere verwante uit Turkije en 
hebben in de eerste periode na hun huwelijk met hun ouders (G1) samengewoond; de neef 
werd daarmee (tijdelijk) iç güvey. Veel dochters (G2 en G3) geven zelf aan graag hun ouders 
(G1) bij zorgafhankelijkheid te willen ondersteunen, hoewel zij dit volgens de traditie niet 
hoeven.  
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Bedlegerigheid: zorgideaal onder druk (vraag 5) 

Als gevolg van de voortschrijdende zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) en 
verzwaring van zorgtaken maakt een aantal – tijdens de zorgafhankelijkheidsfase – inwo-
nende kinderen (G2) in de bedlegerigheidsfase van de oudere ouders (G1) alsnog de keuze 
de ouderlijke woning te verlaten, zodat nu slechts 23% van de oudere ouders (G1) bakım van 
zoon en gelin ontvangt. 
In geen enkele familie is tijdens de zorgafhankelijkheidsfase en/of bedlegerigheidfase van de 
oudere ouders (G1) een aanvankelijk uitwonende zoon met zijn vrouw teruggekeerd naar de 
ouderlijke woning. De zorgen van de oudere ouders (G1) in eerdere fasen van zorg(on)af-
hankelijkheid worden in die zin dus bewaarheid: verzorging volgens het cultureel-
normatieve ideaalbeeld neemt bij toenemende zorgafhankelijkheid eerder af dan toe.  
 
Oplossingen buiten normatieve kader  

In situaties waarin geen enkele zoon en gelin de traditionele zorg (via inwoning) aan hun 
oudere ouders bieden en daarmee 'verzaken' aan het cultureel-moratieve ideaal, grijpen de 
ouderen uit mijn onderzoek (G1) als alternatief vaak naar de next best-oplossingen die 
kinderloze echtparen of echtparen zonder zonen nastreven.  
Ook partnerzorg als enige bakım valt buiten het cultureel-normatieve kader, aangezien het 
systeem er nu juist op is gericht een dergelijke zware belasting bij ouderdom te voorkómen. 
Toch ontvangt 30% van de bedlegerige mannen (G1) uitsluitend bakım van hun partner. 
Voor bedlegerige oudere vrouwen (G1) is partnerzorg als enige bakım geen optie als gevolg 
van de strikte sekse-georiënteerde taakverdeling. Twee bedlegerige vrouwen (G2) worden 
daarom verzorgd door inwonende ongehuwde dochters (G2)  
In een aantal families wordt deze 'alternatieve' bakım aangevuld met (veel) yardım door de 
uitwonende kinderen. In één familie moest de bedlegerige man (G1) uiteindelijk worden 
opgenomen in het verpleeghuis, nadat de partnerzorg niet langer voldoende bleek. Aangezien 
dit echtpaar alleen een gehandicapte zoon en een uitwonende dochter (gehuwd met een 'niet-
Turk') had, was dit in de ogen van de ouderen (G1) én die van hun sociale omgeving een 
'aanvaardbare' noodoplossing.  
Dat geldt niet voor de verpleeghuisopname van een bedlegerige weduwe (G1) met twee 
zonen (G2). Deze worden hevig bekritiseerd omdat zij geen bakım geven. 

Professionele zorg en zorgvoorzieningen voor ouderen 

Niet alleen de ouderen (G1) maar ook hun kinderen (G2) blijken vaak slecht op de hoogte 
van de zorgvoorzieningen die in Nederland beschikbaar zijn.  
Zoals de mogelijkheden tot woningaanpassing en het bestaan van seniorenwoningen. Vaak 
horen ouderen (G1) hierover pas voor het eerst iets bij de huisarts of specialist. Uiteindelijk 
is in ruim een kwart van de 25 huishoudens waarin sprake is van (ernstige) zorgafhankelijk-
heid van de ouderen (G1) op één of andere wijze de woonsituatie daaraan aangepast. Soms 
worden pogingen ondernomen om dergelijke voorzieningen te realiseren, bijvoorbeeld een 
aangepaste (andere) woning, maar strandt dit doordat de aangeboden woning niet in de eigen 
wijk ligt, waar het verwantschaps- en sociale netwerk binnen handbereik is. Of de nieuwe 
woning is slechts groot genoeg voor het oudere echtpaar (G1), zodat bakım door inwonende 
kinderen niet langer mogelijk zou zijn. 
De diverse vormen van professionele zorg voor ouderen, zoals thuiszorg, dagopvang en 
verzorgingshuis/verpleeghuis, passen nadrukkelijk niet in het cultureel-normatieve kader dat 
familiezorg voorschrijft. In de 25 families die werd gevraagd naar de zorg tijdens de zorgaf-
hankelijkheidsfase, ontvangen alleen twee gescheiden zorgafhankelijke vrouwen (G1) 
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thuiszorg als aanvullende zorg in het huishouden. Eén zorgafhankelijke weduwnaar (G1) 
gaat een paar keer per week naar de dagopvang. Tijdens de bedlegerigheidsfase worden twee 
partners van oudere bedlegerige mannen (G1) ondersteund door huishoudelijke hulp van de 
thuiszorg. In totaal drie ouderen (G1), twee mannen en één vrouw, zijn uiteindelijk opgeno-
men in een verpleeghuis. In de overige families wordt de benodigde zorg geheel verleend 
door familieleden en het sociale netwerk. 

Zorg voor ouderen (G1): continuïteit en verandering 

Het cultureel-normatieve ideaalbeeld van zorg voor Turkse ouderen in Nederland laat bij de 
verschillende generaties (G1, G2 en G3) een tamelijk grote continuïteit zien. De praktijk van 
de zorg voor ouderen (G1) die zorgafhankelijk zijn geworden, toont echter een divers beeld. 
Een deel van de zorgafhankelijke ouderen (G1) ontvangt de in hun ogen ideale zorg van de 
personen van wie ze dat verwachtten. Er is een groter deel, dat heeft moeten strijden voor, 
conflicten is aangegaan over, water bij de wijn heeft moeten doen en 'nieuwe' oplossingen 
heeft moeten accepteren voor hun zorgfhankelijke situatie. Een flink aantal ouderen (G1) 
heeft niets gekregen van wat hun voor ogen stond toen zij zich lang geleden probeerden voor 
te bereiden op hun ouderdomsfase.  
 
De spanning tussen normatieve idealen over zorg aan ouderen en de zorgpraktijk, gecombi-
neerd met de conflicten die daaruit voortkomen tussen generaties, alsook de gedwongen 
explicitering in woord en/of daad vormen de belangrijkste motor van veranderingen in 
opvattingen over zorg en de daaraan ten grondslag liggende bredere thema's van verwant-
schaprelaties, huwelijksvorming en man-vrouwverhoudingen.  
 

11.2 Veranderingen in verwantschapsrelaties en zorg voor ouderen 
 

Ik wil hier reflecteren over de effecten van migratie op de zorgopvattingen van en zorgprak-
tijk rond de eerste generatie Turkse migranten en de door hen gevormde families in Neder-
land in relatie tot de verwantschapsrelaties van deze families. Ik bespreek eerst kort de 
ontwikkelingen in de Turkse patrilineaire extended familie en de invloed van de Nederlandse 
samenleving hierop. Is onder invloed van migratie sprake van veranderingen in de wijze 
waarop Turkse families in Nederland functioneren en/of worden vormgegeven? Vervolgens 
ga ik na welke verschuivingen zichtbaar zijn in de zorgopvattingen en zorgpraktijken van de 
oudere ouders en hun kinderen. Ik besteed speciaal aandacht aan de conflicten/spanningen 
die zich hierbij voordoen, omdat ik deze beschouw als bron van sociaal-culturele verande-
ringen.  

11.2.1 Migratie en reciprociteit in verwantschapsrelaties  
De Turkse patrilineaire extended family als economische en sociale eenheid biedt sociale 
zekerheid en vervult belangrijke functies in de voortbrenging van het nageslacht, de (religi-
euze) opvoeding en zorg voor de kinderen, als feest- en rustplaats en in de zorg voor oude-
ren.  
De belangrijkste bindingsfactor binnen de extended family, waarin de migranten van de 
eerste generatie opgroeiden, is hun economische eenheid op basis van landbouw en de 
middelen die daarvoor nodig zijn. Binnen de grootfamilie verzamelt één persoon (de oudste 
man) alle inkomsten en bepaalt vrijwel alle uitgaven. Als het gemeenschappelijke bezit niet 
in de behoeftes van de leden kan voorzien, raken de relaties tussen de verwanten losser en 
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meer verbrokkeld. Maar ook als familieleden als 'kerngezin' gaan wonen, wordt dit (in 
Turkije anno 1972) toch vooral gezien als toevalligheid; de grootfamilie blijft ideaal en 
referentiekader (hoofdstuk 5, pag. 75).  
 
De eerste generatie migranten verhuisde weliswaar naar Nederland, maar aanvankelijk bleef 
de oorspronkelijke economische eenheid in Turkije grotendeels bestaan. Pas na de dood van 
de eigen ouders (G0) was de eerste generatie migranten volledig in staat aan eigen bezits-
vorming én vorming van een eigen grootfamilie te werken. In verschillende opzichten met 
succes. 

Macht in ouder-kindrelatie 

De verwachtingen van de eerste generatie migranten (G1) ten opzichte van hun kinderen 
(G2) zijn nog steeds gebaseerd op de reciprociteitsrelatie tussen ouders en kinderen zoals 
vormgegeven door de patrilinaire extended family. Daarbij is sprake van 'gegeneraliseerde 
wederkerigheid' (Wentovsky, hoofdstuk 2, pag. 19). Over deze verwachtingen hoefde in 
Turkije niet te worden gesproken. Ouders hadden macht over hun kinderen, die economisch 
van hen afhankelijk waren. Kinderen verwierven pas eigen inkomsten en/of bezit na de dood 
van hun ouders.  
In Nederland hebben hun kinderen (G2 en G3) al vroeg een eigen inkomen en zijn in staat 
zichzelf een huis te verwerven. De toekomst van de kinderen is min of meer 'verzekerd' los 
van de positie van de ouders. De oudere ouders (G1) realiseren zich wel dat ze financieel 
veel minder invloed hebben op hun kinderen (G2), maar hun onroerend goed (huizen en 
grond) in Turkije en Nederland geeft hun soms 'het gevoel van invloed'.  
 
De traditionele machtsverhoudingen binnen families en de grondslagen van de status van de 
oudere ouders (G1) – met de oudere als eigenaar van het familiebezit en in de rol van 
leidinggevende, deskundige en raadgever – zijn aldus in de migratiecontext binnen de 
Nederlandse samenleving steeds meer onder druk komen te staan. Het relatieve gewicht van 
de verschillende machtsbronnen en vormen van ruil waarop de reciprociteitsrelatie tussen 
ouders en kinderen is gebaseerd (waarden en normen; economische middelen; emotionele en 
sociale afhankelijkheid; kennis), is aan het verschuiven.  
De kinderen (G2) zijn niet alleen economisch onafhankelijk, maar hebben ook meer kennis 
over de Nederlandse samenleving, meer opleiding, en werk dat de ouders vaak onbekend is. 
Bovendien geldt met name voor de tweede en derde generatie, dat vaak zowel man als vrouw 
(deels) buitenshuis werken. De traditionele hiërarchische relatie tussen man en vrouw is als 
gevolg van de grotere economische en sociale onafhankelijkheid van de vrouwen (G2 en G3) 
– zowel tussen als binnen de generaties – aan spanningen onderhevig. De vrouwen (G2 en 
G3) zijn zich sterker bewust van hun individuele belangen en behoeften. Dit blijkt onder 
andere als de taakverdeling tussen man en vrouw binnenshuis ter sprake komt, maar ook bij 
de verdeling van zorgtaken tussen familieleden onderling.  

Verschuivende belangen in ouder-kindrelatie 

Vanuit het gezichtspunt van de sociaal-gerontologie zijn verschuivingen in de onderlinge 
machtsverhoudingen tussen ouders en kinderen een 'natuurlijk' onderdeel van het ouder-
domsproces. Dat stellen de developmental stake-theorie en het roltheoretisch model van 
Knipscheer (zie hoofdstuk 2, pag. 21 e.v.). Een familie is een proces, niet een gegeven 
structuur. Zij benadrukken de verschuivende belangen tussen de jongste en de oudste 
generatie en de asymmetrie in de relatie tussen oudere ouders en hun volwassen kinderen, 
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met name in de situatie dat er van zorgafhankelijkheid en bedlegerigheid sprake is. Voor de 
ouders groeit het belang van een goede relatie met de kinderen, zodat het machtsevenwicht 
verschuift naar de kinderen.  
Doel van een gedeeld waarden- en normensysteem is om deze verschuivingen 'beheersbaar' 
te maken, zodat de intergenerationele solidariteit in stand blijft (Luscher et al. 2003, zie 
hoofdstuk 2, pag. 20).  
 
Deze 'natuurlijke processen' van verschuivende belangen in de relatie ouders–kinderen 
gelden ook voor Turkse families in Nederland. De machtsverhoudingen binnen Turkse 
extended families zijn echter anders dan in westerse gezinnen. Ook volwassen kinderen 
dienen zich te voegen naar het gezag van hun ouders. Op basis daarvan proberen Turkse 
oudere ouders (G1) ook in de zorgafhankelijkheids- en bedlegerigheidsfase hun positie als 
familiehoofd te doen gelden. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met het feit dat hun 
traditionele machtsbronnen grotendeels zijn weggevallen.  

11.2.2 Migratie en familiezorg voor Turkse ouderen 
Zorgafhankelijkheid heeft behalve een lichamelijke ook een sociaal-culturele dimensie. Uit 
onderzoek van Tonkens e.a. (2009) blijkt dat bij autochtone ouderen autonomie een belang-
rijke waarde is. Autochtone ouderen streven ernaar om zelfstandig en zelfredzaam te blijven. 
Voor Turkse oudere ouders (G1) is zelfredzaamheid een minder belangrijke notie. Vanuit 
het perspectief en de verwachtingen van Turkse ouderen krijgen autonomie en zelfstandig-
heid een andere betekenis. Turkse oudere ouders (G1) leggen een sterkere nadruk op het 
continueren van familiebelangen en familiezorg dan op de individuele belangen van ouders 
en kinderen. Dat Turkse mannen al 'zorgafhankelijk' zijn als ze lichamelijk nog niets manke-
ren, komt eveneens voort uit sociaal-culturele opvattingen, i.e. de sekse-specifieke taakver-
deling tussen man en vrouw.  

Waarden en normen 

Dat ouderen (G1) zich bewust zijn van de veranderde machtsverhoudingen, blijkt als zij – 
vóórdat de feitelijke zorgafhankelijkheid zijn intrede heeft gedaan – hun bezorgdheid uiten 
over hun toekomstige zorgafhankelijkheid en het waarden- en normenstelsel van hun kinde-
ren. Ze spreken over schoondochters die zich niet zo dienstbaar opstellen als 'hoort' (en de 
oudere vrouwen zelf hebben gedaan); kinderen die in Nederland (te) onafhankelijk zijn 
geworden; kinderen die een eigen gezinsleven hebben; de aanwezigheid van zorginstellingen 
waardoor kinderen misschien 'de makkelijkste weg kiezen'; kinderen die geen interesse tonen 
voor de bezittingen die hun ouders hebben vergaard. 

Van huis- naar buurtgenoten 

Dat veel zonen (G2) niet bij hun ouders (G1) (blijven) wonen, maar zich als 'kerngezin en 
zelfstandige economische eenheid' in de buurt van hun ouders vestigen, vergroot hun  
bezorgdheid. Deze verhuizingen zijn vaak de uitkomst van een moeizaam proces, dat 
gepaard gaat met (veelvuldig: onuitgesproken) spanningen en conflicten tussen ouders (G1) 
en kinderen (G2). Deze kinderen breken met de norm van het 'samenwonen'. Vaak niet 
omdat zij per se een andere norm daartegenover willen stellen, maar mede doordat Neder-
landse woningen (voor mensen met een kleinere beurs) niet zijn berekend op meergeneratie-
huishoudens. Veel kinderen (G2) maken in woord (tegenover de interviewer) en daad (op 
zich nemen van zorgtaken) kenbaar zich sterk betrokken te voelen bij de zorg voor hun 
steeds ouder wordende ouders (G2) en benadrukken (in de onderzoeksinterviews), dat zij 
zich niet aan hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun ouders willen onttrekken. Je 
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zou kunnen zeggen dat de patrilineaire (extended) family als 'mentale eenheid' bij hen nog 
steeds aanwezig is.  
Het feit dat sommige kinderen zich genoodzaakt voelen 'stiekem' uit de ouderlijke woning te 
verhuizen als de (inmiddels zorgafhankelijke) ouders gedurende de zomer in Turkije verblij-
ven, laat eveneens zien hoe sterk kinderen (G2) zich bewust zijn van de traditionele normen 
en hoeveel moeite zij hebben zich aan de gezagsrelatie met hun ouders te onttrekken.  

Tussen zorgoplossing en zorgconflict  

Communicatie (in woorden) over zorgverwachtingen tussen oudere ouders (G1) en hun 
volwassen kinderen (G2) blijkt vrijwel te ontbreken. Hoe moeilijk dit – vanuit hun fysiek 
afhankelijke positie én in de migratiesituatie – voor zorgafhankelijke ouders is en hoe 
kwetsbaar zij zich voelen, wordt treffend verwoord door deze oudere vrouw (G1):  

Kinderen kunnen alles tegen hun ouders zeggen; de ouders accepteren dat wel. 
Maar ouders kunnen niet alles tegen hun kinderen zeggen en dat durven wij ook niet. 
Ik kan niet tegen mijn kinderen – zoons of dochters – zeggen dat wij jarenlang goed 
voor hen hebben gezorgd en dat zij nu voor ons moeten zorgen. (GÜLSÜM) 

De oudere ouders (G1) maken hun verwachtingen en onvrede vooral kenbaar via lichaams-
taal. En bijna alle familieleden (G1 en G2) anticiperen in hun zorggedrag en individuele 
keuzes op het gebied van huisvesting en netwerkvorming op de ontwikkelingen binnen de 
fasen van zorgafhankelijkheid en bedlegerigheid van de oudere ouders (G1).  
 
Kinderen vinden het – vanuit hun traditioneel 'ondergeschikte positie' – ook lastig om 
openlijk de cultureel-normatief bepaalde wensen in een gesprek met hun ouders te bespre-
ken. Maar kinderen onderling (G2) hebben eveneens moeite met praten over de zorgverde-
ling. Schoondochters geven tijdens de interviews aan dat zij wel vaker een beroep zouden 
willen doen op thuiszorg als aanvullende zorg en/of (bij bedlegerigheid) opname in een 
verpleeghuis als gespecialiseerde instelling voor fysiek of geestelijk sterk zorgafhankelijke 
ouderen, maar zeggen tegelijkertijd dat zij dit niet openlijk kunnen vóórstellen. De zonen 
(hun echtgenoten) zijn het meest gekant tegen inschakeling van professionele zorg. En 
uitwonende zonen (G2) houden elkaars bijdragen aan de zorg soms nauwlettend in de gaten.  
Dochters (G2) ergeren zich, dat zij in hun wens veel zorg te geven aan hun oudere ouders 
(G1) niet serieus worden genomen – met name door hun vaders (G1) – of dat hun omvang-
rijke bijdrage aan de zorgverlening wordt gebagatelliseerd.  
In het algemeen kan worden gezegd dat vrouwen (G1 en G2), die in de praktijk het meest 
met de uitvoering van de zorg zijn belast, sneller bereid zijn om 'alternatieve' zorgoplossin-
gen – zoals zorg (hulp) van dochters of ondersteuning door de thuiszorg – te accepteren. Dat 
leidt in een aantal gevallen tot spanningen tussen vrouwen en mannen, omdat bij vrouwen 
een goede zorgpraktijk vooropstaat en bij mannen de beeldvorming hierover binnen de 
gemeenschap. Dit levert voor vrouwen soms moeilijke situaties op.  
Aan de andere kant hebben oudere vrouwen (G1) het gemakkelijker dan oudere mannen 
(G1). Alleenstaande (zorgafhankelijke) vrouwen (G1) kunnen zonder eerverlies gaan inwo-
nen bij een reeds uitwonende zoon (G2). De (zorgafhankelijke) mannen (G1) kunnen zich 
dat niet permitteren.  
 
Uit de netwerkvorming in de woonomgeving én de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke en 
bedlegerige ouderen (G1) wordt duidelijk dat in plaats van de strak georganiseerde cultureel-
normatieve verwantschapszorg door inwoning van een zoon en schoondochter steeds vaker 
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'familiezorgnetwerken' ontstaan rond een oudere ouder (G1). Wel blijft bij de interpretatie 
van de verleende zorg bij de oudere ouders (G1) de neiging bestaan alleen de zorg die past in 
het cultureel-normatieve patroon, als 'echte' zorg te benoemen en te erkennen.  
De zonen (G2) als 'traditioneel verantwoordelijken' doen intussen hun best en schipperen 
tussen de verwachtingen van hun ouders (G1) en sociaal-etnische netwerk, de praktische 
inpassing van alle zorg in hun drukke bestaan met gezin en werk, en de toegenomen zelf-
standigheid van hun vrouwen (G2).    
Dat in een situatie van traditionele verwachtingen, gewijzigde omstandigheden door migratie 
en onbespreekbaarheid (letterlijk dan wel in emotioneel opzicht) van alternatieve zorgoplos-
singen de zorgpraktijk ook heel erg mis kan gaan, illustreert het verhaal van Cevdet (hoofd-
stuk 6, pag. 111 e.v.).  

11.2.3 Naar nieuwe zorgnetwerken 
Volgens Knipscheer (2002) maakt het Nederlandse kerngezin deel uit van een ad hoc-
familieverband. Door een huwelijk ontstaat een relatief onafhankelijke eenheid gesitueerd 
tussen de twee bloedverwantschapslijnen van de huwelijkspartners, met gelijke rechten en 
plichten ten opzichte van beide lijnen. Als grondslag voor deze ad hoc-familieverbanden 
noemt Knipscheer (2002) de vrije keuze van de huwelijkspartner, de behoefte aan indivi-
duele ontwikkeling, grotere economische zelfstandigheid als gevolg van industriële ontwik-
keling en toegenomen geografische en sociale mobiliteit. 
Uit zijn beschrijving blijkt dat hij doelt op een overgang van oorspronkelijk patrilineaire (dan 
wel matrilineaire) grootfamilies naar een bilaterale en personal kindred-georiënteerde 
organisatie van verwantschap. Een personal kindred is een open netwerk (geen groep), dat 
ego oriented is. De belangrijkste vragen met betrekking tot een kindred zijn die naar reik-
wijdte en functie: wie wordt nog als 'verwante' gezien en voor welke functie zet ego zijn of 
haar verwantschaps-relaties in? (zie hoofdstuk 5, pag. 71 e.v.). 
 
Deze laatste vragen zijn natuurlijk van belang als het gaat om familiezorg voor ouderen. Zien 
we bij Turkse families een overgang van een patriliniair verwantschapssysteem naar een 
bilateraal en open familienetwerk, waarin 'ad hoc-gezinnen' elk voor zich de spil vormen? 
 
Wanneer ik kijk naar de huwelijksvorming van de tweede generatie (G2), dan is duidelijk dat 
deze sterk is aangestuurd door hun ouders (G1). De zorgopvattingen van deze tweede 
generatie (G2) worden aanvankelijk dan ook grotendeels bepaald door de patrilineaire 
(extended) family als mentale eenheid. Ook binnen de derde generatie (G3) is deze sturing 
van de huwelijksvorming vanuit het gedachtegoed van de grootfamilie waar te nemen, al is 
de mate waarin dit gebeurt, door mij op dit moment niet vast te stellen. 
 
Wel heb ik vastgesteld dat Turkse dochters (G2 en G3) in Nederland na hun huwelijk minder 
geneigd zijn de banden met hun ouders (G1) te 'verbreken'. Hun moeders (G1) bevestigen 
deze sterkere band met hun dochters (G2).  
Veel dochters geven nadrukkelijk aan een rol te willen blijven spelen binnen de verwant-
schapsgroep van hun ouders, en hun partners (de schoonzonen) hebben daarmee vaak geen 
moeite. Dit lijkt een bevestiging van het bilaterale karakter van het door hen gevormde 
gezin, echter met de kanttekening dat hun partners soms verwanten zijn van de oudere 
ouders (G1). Ook woont de 'andere tak' (de schoonfamilie van de dochters) soms in Turkije, 
zodat de dochter (G2) vanwege de geografische afstand geen zorgplicht ten opzichte van 
haar schoonouders kan vervullen. 
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Ook heb ik vastgesteld dat zich veranderingen voordoen in de man-vrouwrelaties van de 
tweede en derde generatie (G2 en G3). Op het Turkse platteland was duidelijk dat de man het 
hoofd van de familie was, wiens gezag zich niet alleen binnenshuis maar vooral ook buiten 
de deur manifesteerde. De vrouw was binnenshuis bezig met huishouden en opvoeding van 
de kinderen.  
In Nederland hebben zowel man (G2 en G3) als vrouw (G2 en G3) een (soms goede) oplei-
ding en werken vaak beiden buitenshuis. Dat heeft langzaamaan invloed op de taakverdeling 
binnenshuis. De vrouwen (G2 en G3) zijn niet langer alleen onderdeel van de extended 

family, maar raken zich bewust van hun individualiteit. Dit leidt bij hen tot (de behoefte aan) 
een herverdeling van rollen binnen hun eigen gezin, en tot een grotere behoefte aan privacy 
en verzelfstandiging van het eigen gezin. Vaak zijn het de schoondochters (G2) die het 
gesprek starten over het verlaten van de woning van de oudere ouders (G1).  
 
En natuurlijk is de grootfamilie als economische eenheid in de migratiesituatie grotendeels 
verdwenen. Het 'poolen' van inkomens onder gezag van de (groot)vader in de patrilineaire 
extended family, komt in de huidige situatie niet meer voor. De noodzaak om andersoortige 
familierelaties te onderhouden, is hierdoor groot.  

Zorgnetwerken  

De veranderingen door migratie in de woonpatronen van families en hun verwanten hebben 
tot gevolg dat bakım zoals gedefinieerd binnen de patrilineaire extended family niet gemak-
kelijk meer uitvoerbaar is. In mijn onderzoek naar de mate van fysieke nabijheid tussen 
ouders en kinderen en de mate van contactfrequentie heb ik niet voor niets een poging 
gedaan een nieuwe definitie te formuleren voor 'fysiek in staat zijn tot het op zich nemen van 
verantwoordelijkheid voor de zorg' (bakım) dan wel 'dagelijks betrokken zijn bij de zorgver-
lening' (yardım). 'Wonen om de hoek' en 'wonen in dezelfde buurt of wijk' maken dit mijns 
inziens mogelijk.  
Maar ook als kinderen (G2) verder weg wonen, vinden zij soms creatieve wegen om bij-
voorbeeld structureel een deel van de intensieve verpleging bij bedlegerigheid op zich te 
nemen door hun bedlegerige ouder (G1) regelmatig een paar dagen bij zich in huis te nemen.  
 
Door de toegenomen territoriale spreiding en mobiliteit van familieleden kunnen zich bij 
ouderdom praktische problemen voordoen, waarvoor de nabijheid van 'helpers' buiten de 
familie is vereist. Dankzij de door hen ontwikkelde cultureel-etnische netwerken kunnen 
oudere ouders (G1) over het algemeen rekenen op (minimaal emotionele, maar vaak ook 
praktische) ondersteuning yardım vanuit hun sociale omgeving, zowel materieel als immate-
rieel, variërend van boodschappen doen, tolken, tot ondersteunen bij rouwverwerking. 

Netwerkontwikkeling 

Hoe zullen volgende generaties hun verwantschaps- en zorgrelaties vormgeven? Kenmerk 
van een familie als 'netwerk' is niet alleen dat de grenzen ervan minder scherp zijn afgeba-
kend, maar ook dat de relaties minder 'vanzelfsprekend' zijn. Ze moeten steeds opnieuw 
worden bevestigd.  
In verband met hun verwachtingen ten aanzien van hun eigen zorgafhankelijkheid geven de 
meeste kinderen (G2) aan dat zij niet zozeer bakım (inwoning en volledige verzorging), maar 
wel yardım van hun kinderen (G3) verwachten. Met andere woorden: ook zij rekenen op het 
wederkerigheidsprincipe tussen ouders en kinderen, maar lijken met het begrip yardım de 
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relatie ook 'vrijblijvender' te maken. Dat velen ook de professionele zorgvoorzieningen in 
hun toekomstverwachtingen betrekken, lijkt dit te bevestigen.  
Het zou interessant zijn om te volgen óf en op welke wijze volgende generaties (G2, G3, G4 
en verder) het onderscheid bakım en yardım blijven hanteren. Daarbij moet dan meteen 
worden gekeken naar het patrilinaire dan wel bilaterale karakter van de zorgrelaties rondom 
ouderen. 
 

11.3 Turkse ouderen in een nieuwe zorgzame Nederlandse  
samenleving 

 
Tot slot wil ik kort enkele aspecten bespreken met betrekking tot de verzorgingsstaat, de 
ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan en de positie van Turkse ouderen in deze 
zich ontwikkelende Nederlandse verzorgingsstaat.  
Daarbij stel ik drie vragen. De eerste is hoe (Turkse) ouderen worden gezien en hoe zij 
zichzelf zien. De tweede is hoe de zorg voor ouderen zich binnen families van Turkse 
afkomst ontwikkelt. En de derde is hoe deze zienswijzen en zorgpraktijk zich verhouden tot 
de recent ontwikkelingen in het Nederlandse ouderenbeleid dat zichzelf samenvat onder de 
noemer 'naar een nieuwe zorgzame samenleving'. 

11.3.1 Beleidsmatige en sociale categorisering van ouderen 
Sinds 1960 heeft Nederland zich ontwikkeld tot een verzorgingsstaat. Binnen deze verzor-
gingsstaat worden ouderen als een afzonderlijke categorie benoemd, met de toekenning van 
een basisinkomen aan elke oudere en allerlei op ouderen toegesneden verzorgingsarrange-
menten. Ook Turkse ouderen hebben in Nederland 'ouderdomsrechten' opgebouwd en maken 
gebruik van verschillende financiële regelingen en zorgarrangementen voor ouderen.  
Zo'n beleidsmatige categorisering van ouderen gaat samen met sociale categorisering van 
ouderen in de samenleving als geheel: het kijken naar en behandelen van ouderen als een 
speciale groep. Zo hanteert de samenleving en de wetenschap (in Westerse gerontologische 
theorieën) doorgaans het uitgangspunt, dat ouderen rond de 65-jarige leeftijd met pensioen 
gaan. Dit gaat gepaard met krimpende netwerken, het ontbreken van zinvolle activiteiten en 
de noodzaak om een zinvolle invulling te krijgen voor deze levensfase. Maatschappelijke 
participatie in het algemeen en deelname aan speciale (vrijetijds)activiteiten voor ouderen 
worden bevorderd. Problemen die ouderen tegenkomen op het vlak van pensionering, 
relaties met kinderen en veranderde normen en waarden, worden besproken in speciale 
tijdschriften of tv-programma's voor 'senioren'.  
De ouderen worden in deze benadering in meer of mindere mate buiten de 'actieve samenle-
ving' geplaatst en omschreven als een aparte sociale categorie die zich alleen als consument 
– en dan bij voorkeur niet van gezondheidsvoorzieningen – verdienstelijk kan maken. 
 
Zo'n beeld van ouderen heb ik bij Turkse ouderen en in de Turkse gemeenschap niet terug-
gevonden. Turkse ouderen (G1) worden van oudsher door de Turkse gemeenschap niet als 
een aparte, afgegrensde categorie geïdentificeerd. De ouders (G0) van de oudere ouders (G1) 
werkten totdat zij daartoe fysiek niet meer in staat waren en bleven de 'baas' in de familie. 
Turkse ouderen (G1) in Nederland definiëren zich nog steeds in de eerste plaats vanuit hun 
plek binnen familieverband en het sociale netwerk en niet als 'gepensioneerde' of 'bejaarde'. 
Voor de Turkse oudere ouders (G1) zijn hun sociale netwerken belangrijk, omdat deze hen 
het gevoel geven 'erbij te horen' en zij daarin als 'ervaringsdeskundige' een hoge status 
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(verwachten te) hebben. Participatie in de eigen (Turkse) gemeenschap draagt bij aan hun 
gevoelens van identiteit en zelfrespect. Daarbij hoort ook het delen van gemeenschappelijke 
ervaringen met leeftijdgenoten. Ook hechten zij belang aan relaties met jongeren uit dit 
netwerk.  
 
In de praktijk treden echter veel Turkse Nederlanders (G1 en G2) in Nederland vaak vroeg-
tijdig uit het arbeidsproces en maken daarbij gebruik van de arrangementen (sociale uitke-
ringen), die de verzorgingsstaat hun biedt. Zij gaan in Nederlandse termen gesproken 'met 
vervroegd pensioen'.  
De combinatie van verschillen in opvattingen over ouderdom en pensioen en het feit dat 
Turkse ouderen vaak vroeg uit het arbeidzaam leven (moeten) stappen, leidt tot een ander 
soort leven van Turkse gepensioneerden. Door niet meer te werken, verliezen ze veel 
contacten buiten de eigen Turkse groep. Veel Turkse ouderen, in het bijzonder de oudere 
Turkse mannen (G1), hebben bovendien geen hobby's. De mannen (G1) brengen hun tijd 
door in koffiehuizen en in Turkse zelforganisaties, waar zij vooral contacten hebben met 
leeftijdgenoten. Hun leefwereld is niet alleen kleiner, maar ook meer Turks geworden.  

11.3.2 Ontwikkelingen binnen het familieverband en familiezorg 
Turkse ouderen definiëren zichzelf vanuit hun positie binnen de familie. Het hebben van 
kinderen en kleinkinderen is voor de oudere ouders (G1) heel belangrijk. Het doorgeven van 
het familie-erfgoed (zowel materieel als immaterieel) past in hun opvattingen over continuï-
teit binnen het familieverband. De oudere ouders hechten sterk aan de bevestiging door hun 
kinderen, en in het bijzonder hun zonen, van deze traditionele opvattingen. De kinderen 
moeten blijk geven van loyaliteit en respect voor de opvattingen (én bezittingen) van de 
oudere ouders. In dit patroon past ook het verlenen van zorg door de (klein)kinderen (G2 en 
G3) bij zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1).  
In de praktijk heeft echter de komst naar Nederland en het inmiddels lange verblijf hier tot 
veranderingen in familie- en gezinsverhoudingen geleid die het realiseren van traditionele 
oplossingen bemoeilijken of in de weg staan. Zo vormen de ouderen in vrijwel alle gevallen 
geen economische eenheid meer met hun kinderen. Het gezag over kinderen en kleinkinde-
ren is afgenomen en machtsmiddelen voor uitvoering eveneens. De kennis van de samenle-
ving is bij hen vaak veel geringer dan die van hun kinderen. Bij de kinderen (G2 en G3) doet 
zich bovendien een roep om privacy voor, waarbij de 'bemoeizucht' van de oudere ouders 
(G1) steeds minder op prijs wordt gesteld. 
Er ontstaat verlies van zelfvertrouwen bij Turkse oudere ouders (G1) in Nederland wanneer 
de kinderen geen interesse tonen in de investeringen van hun ouders en de realisering van de 
verwachte zorg in de zorgafhankelijkheidsfase niet nakomen. Ook geven ouderen die 
noodgedwongen hebben moeten kiezen voor next best-oplossingen binnen hun normatieve 
kader of afwijkende oplossingen in de zorg, aan de ouderdom een minder positieve beteke-
nis. Dit geldt met name voor alleenstaande zorgafhankelijke vrouwen en zorgafhankelijke 
mannen die niet samenwonen met hun zonen.  
 
De traditionele zorgplicht van de kinderen voor hun oudere ouders (G1) is door dit alles 
weliswaar minder van zelfsprekend geworden, niettemin moeten we tegelijkertijd constate-
ren dat de informele zorg/mantelzorg bij Turkse families nog altijd heel groot is. Deze zorg 
wordt steeds meer gegeven vanuit directe emotionele betrokkenheid – getuige de groeiende 
rol van dochters in die zorg – en het principe van wederkerigheid: ouders hebben voor de 
kinderen gezorgd en nu zorgen kinderen voor hun ouders. Deze ontwikkelingen hebben 
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duidelijke raakvlakken met de ontwikkelingen die zich binnen de Nederlandse verzorgings-
taat aan het voltrekken zijn.  

11.3.3 Op weg naar een nieuwe zorgzame samenleving 
De verzorgingsstaat die vanaf de jaren 1950 werd opgebouwd en uitgebreid, begon in de 
periode 1980 tot 2000 te wankelen. Steeds nadrukkelijker komt de financiële en inhoudelijke 
haalbaarheid ervan op de politieke agenda. Een belangrijke vraag is of alle professionele 
zorgarrangementen bij de toenemende vergrijzing nog wel betaalbaar zijn. En ook is onzeker 
of bij een krimpende beroepsbevolking wel voldoende zorgprofessionals beschikbaar zullen 
zijn.  
Een belangrijke ontwikkeling voor de uitvoering is de verschuiving van de verantwoorde-
lijkheid voor de zorg van de nationale overheid naar de lokale overheid en naar familiever-
banden en sociale netwerken. Hierbij speelt de Wet op de maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) een belangrijke rol. De Wmo gaat bij de ouderenzorg sterk uit van de eigen verant-
woordelijkheid van en de solidariteit tussen generaties, binnen het gezin én van leden van het 
eigen sociale netwerk. Wanneer burgers een beroep doen op ondersteuning door de lokale 
overheid, wordt derhalve gekeken of het echt nodig is dat gemeenten zorgen voor professio-
nele ondersteuning. De nadruk ligt daarbij (nog) wel op de individuele keuze van de burger. 
Broese van Groenou (2012) benadrukt in haar oratie dat toepassing van deze uitgangspunten 
een verdere uitbreiding en verzwaring van de informele zorg/mantelzorg betekenen. Zij stelt 
dan ook de vraag of zulke langdurige informele/mantelzorg wel mogelijk is en of mantelzor-
gers bereid zijn die te geven.  
 
Als het inderdaad zo is dat op deze manier in Nederland een ontwikkeling plaatsvindt van de 
'oude' verzorgingsstaat naar de 'zorgzame samenleving', waarbij reciprociteit tussen de 
generaties het uitgangspunt is, dan kunnen wij de vraag stellen hoe de huidige zorgpraktijk 
bij Turkse ouderen en het denken over zorg binnen Turkse families zich daartoe verhoudt. 
Wat betreft het denken over zorg is duidelijk dat bij Turkse ouderen – en in mindere mate 
ook bij hun kinderen – nog altijd een beeld overheerst van een Nederlandse verzorgingsstaat 
met een rijk palet aan voorzieningen waarin alle Nederlandse ouderen door instellingen 
worden 'verzorgd', een beeld dat als oplossing voor Turkse ouderen wordt afgewezen. Wat 
betreft de huidige zorgpraktijk blijkt dat de traditionele vorm ervan weliswaar aan verande-
ring onderhevig is, maar dat in de zorg voor Turkse ouderen familiezorg in oude en nieuwe 
vormen nog altijd centraal staat. Omdat binnen de Nederlandse samenleving de economische 
basis aan de Turkse grootfamilie is ontvallen, zijn zoals gezegd de gezagsrelaties tussen de 
generaties aan verandering onderhevig. De zorg voor oudere ouders verliest daarmee haar 
'automatische' karakter en doet sterker een beroep op de onderlinge solidariteit en wederke-
righeid, gemotiveerd door 'individuele keuzes'. (Gedeeltelijke) zorg door instellingen wordt 
daarbij door een deel van de tweede generatie (G2) Turkse Nederlanders inmiddels als een 
'praktische oplossing' gezien. 
 
In Turkse families zijn uiteenlopende tendensen zichtbaar. Sommige kinderen (G2 en G3) 
willen beslist zelf de regie over de zorg van hun oudere ouders houden. Aan de andere kant 
van het spectrum bevinden zich (enkele) kinderen (G2) die de zorg voor hun oudere ouders 
om uiteenlopende redenen willen overdragen aan professionele instellingen. De kinderen 
(G2 en G3) in de meeste families spannen zich in om volgens een complexe verdeling van 
zorgtaken de zorg (grotendeels) zelf te bieden. Ook het bredere sociale netwerk van deze 
families wordt daarbij veelvuldig ingezet.  
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Mijns inziens zijn er overeenkomsten tussen enerzijds de ouderenzorg die de overheid vanuit 
het concept van 'de nieuwe zorgzame samenleving' voor ogen staat en anderzijds de zorg die 
Turkse families en hun sociale netwerken op dit moment realiseren. Het zal interessant zijn 
de verdere ontwikkeling van de ouderenzorg binnen Turkse families in Nederland te volgen 
en te bezien of deze een voorbeeldfunctie kan vervullen in het nieuwe beleid voor alle 
ouderen in de Nederlandse samenleving.  
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BIJLAGE 1 WOONSITUATIE OUDERS–KINDEREN 
IN ZORGAFHANKELIJKHEIDSFASE OUDEREN 
(G1) 

 
Aan de feitelijke woonsituatie van zowel ouders als kinderen zijn allerlei beslissingen 
voorafgegaan, die al dan niet bewust zijn genomen en wel/niet in relatie staan tot de verzor-
ging van de geïnterviewde ouderen (G1). Het is echter duidelijk dat de fysieke afstand tussen 
ouders (G1) en kinderen (G2) grote gevolgen kan hebben voor de mate waarin zonen en 
dochters vanuit praktisch oogpunt bezien in staat zijn tot het verlenen van bakım of yardım.  
 
Volgens het traditionele kader verhuizen dochters na hun huwelijk naar de woning van de 
schoonfamilie. Volwassen dochters wonen daarmee 'automatisch' op grotere fysieke afstand 
van de eigen ouders dan zonen, die immers vaak in hetzelfde huis c.q. op hetzelfde erf 
blijven wonen. Ik was benieuwd of dit ook geldt voor de Nederlandse situatie. 

Onderzochte populatie 

De 30 families hebben gezamenlijk 109 kinderen (G2), van wie 59 zonen en 50 dochters. 
Twee zonen zijn echter geestelijk gehandicapt en wonen in een tehuis. Ik heb daarom van 
57 zonen respectievelijk 107 kinderen (G2) de afstand tot de woning van hun ouders (G1) in 
kaart gebracht in Tabel B1.1 t/m B1.3 (pag. 240). 
 
Woonafstand nader bekeken 
De fysieke afstand tussen ouders (G1) en kinderen (G2) heb ik geordend in verschillende 
categorieën: hetzelfde huis, dezelfde straat (5 min), dezelfde buurt (15 min), dezelfde wijk 
(30 min), dezelfde stad, hetzelfde land (dus een andere stad), in het buitenland (Duits-
land/Turkije). De meting van de fysieke (loop)afstand is een schatting en gebaseerd op de 
gesprekken met ouderen én kinderen.  
Een wijk is volgens Van Dale (Groot woordenboek der Nederlandse taal) "een gedeelte van 
een plaats dat ruimtelijk min of meer een afgesloten geheel vormt. Wijk is een ruimer begrip 
dan buurt." Een buurt is "een stadsdeel of een deel van een dorp met een zekere mate van 
sociale integratie van de bewoners."  
Deze definities heb ik in mijn indeling van Tabel B1.1 t/m B1.3 betrokken, maar ik heb ook 
rekening gehouden met de afstand tussen de woningen van ouders en kinderen. Als twee 
woningen officieel in verschillende wijken liggen, echter op vijf minuten loopstand, dan heb 
ik dit laatste de doorslag laten geven en de woonafstand aangegeven met buurt. 
 
Wonen in fysieke nabijheid 

Ik ga ervan uit, dat een kind (G2) dat op maximaal 5 minuten loopafstand ('om de hoek') 
woont, fysiek in staat is zeer intensieve zorg te geven op het moment dat ouderen (G1) 
daarvan afhankelijk zijn (bedlegerige categorie). Hoewel bij het cultureel-normatieve 
ideaalbeeld van bakım hoort dat dit zorgende kind met de ouders (G1) samenwoont, zal de 
praktische uitvoering van de zorg bij het 'wonen om de hoek' daarvan nauwelijks hoeven af 
te wijken. Kinderen (G2) kunnen bijvoorbeeld vrij eenvoudig een nachtje blijven slapen op 
het moment dat dit nodig is, zonder dat het eigen gezin daardoor sterk ontregeld raakt.  
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Voor kinderen (G2) die maximaal 30 minuten lopen (dezelfde buurt of wijk) bij hun ouders 
(G1) vandaan wonen, is de fysieke afstand geen belemmering voor het geven van vrij 
intensieve yardım. Ook in dit geval spreek ik van fysieke nabijheid van ouders en kinderen. 
Wonen kinderen (G2) meer dan 30 minuten lopen van hun ouders (G1), dan wordt het voor 
hen moeilijker zich intensief met de dagelijkse zorgproblemen van hun ouders (G1) bezig te 
houden. Natuurlijk kunnen zij hand- en spandiensten verrichten die als yardım worden 
gezien. De zorgbelasting voor de kinderen (G2) neemt op die afstand echter sterk toe evenals 
de noodzaak tot het zoeken van alternatieve zorgoplossingen (zoals professionele zorg). 

Afstand woning ouders–kinderen 

De 12 zorgafhankelijke families hebben gezamenlijk 60 kinderen (G2). Daarvan wonen er 
11 in het buitenland: Turkije (10) en Duitsland (1). Hierbij is slechts één zoon (Turkije).  
Van de 49 kinderen (G2) van zorgafhankelijke ouderen die in Nederland verblijven, woont 
88% in de fysieke nabijheid van zijn of haar ouders: 79% van de zonen (G2) en maar liefst 
92% van de dochters (G2). De overige dochters wonen dus juist op (grote) afstand: in een 
andere stad in Nederland (8%) dan wel in Turkije of Duitsland.  
 
De 13 bedlegerige families hebben met elkaar 47 kinderen (G2). Tijdens de zorgafhankelijk-

heidsfase wonen 10 kinderen (G2) in Turkije: 2 zonen (G2) en 8 dochters (G2). Van de 
overige 37 kinderen (G2) woont 70% in de fysieke nabijheid van zijn of haar ouders:  
75% van de zonen (G2) en 61% van de dochters (G2).  
 
Samengevat  

Van de 107 kinderen, waarvan 50 zonen en 57 dochters, wonen 69 kinderen (G2) in de 

fysieke nabijheid van hun zorgafhankelijke ouders. Dit geldt voor 37 zonen en 32 dochters. 
 
 
Tabel B1.1 Woonafstand ouders (G1)–zonen (G2) tijdens zorgafhankelijkheid43  

Categorie Huis Straat Buurt Wijk Fysieke 

nabijheid 

Stad Land Turkije Totaal  

zonen (G2) 

Zorgafhankelijk 5 1 9 4 19 4 0 1 24 

Bedlegerig 8 3 4 3 18 6 0 2 26 

Totaal 13 4 13 7 37 10 0 3 50 

 

Tabel B1.2 Woonafstand ouders (G1)–dochters (G2) tijdens zorgafhankelijkheid  

Categorie Huis Straat Buurt Wijk Fysieke 

nabijheid 

Stad Land Turkije Duits-

land 

Totaal  

dochters 

(G2) 

Zorgafhankelijk 1 0 15 8 24 0 2 9 1 36 

Bedlegerig 4 0 2 2 8 0 5 8 0 21 

Totaal 5 0 17 10 32 0 7 17 1 57 

 

Tabel B1.3 Woonafstand ouders (G1)–kinderen (G2) tijdens zorgafhankelijkheid  
Categorie Huis Straat Buurt Wijk Fysieke 

nabijheid 

Stad Land Turkije Duitsland Totaal  

kinderen 

(G2) 

                                                      
43 Straat = maximaal 5 minuten loopafstand; Buurt = 5-15 minuten loopafstand; Wijk = 15-30 minuten 
loopafstand. 
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Zorgafhankelijk 6 1 24 12 43 4 2 10 1 60 

Bedlegerig 12 3 6 5 26 6 5 10 0 47 

Totaal 18 4 30 17 69 10 7 20 1 107 
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BIJLAGE 2  TURKSE BEGRİPPENLİJST44 
 
 
 
Turks 
 

Nederlands Toelichting 

Aile Familie Met familie wordt niet slechts het 
kerngezin bedoeld, maar een uitgebrei-
dere verwantschapskring. Het omvat: 
opa, oma, kinderen en kleinkinderen. 
 

Almancılar  Duitsers 
 

In Europa werkende en wonende Turken. 
Uitdrukking met een enigszins negatieve 
bijklank ('voelt zich 'meer' dan de in 
Turkije wonende Turken').  
 

Almancı evi Huis van Duitsers Mooi en groot huis (vergeleken met de 
overige huizen in het dorp in Turkije), 
dat eigendom is van in Europa werkende 
en wonende Turken.  
 

Amca Oom Broer van de vader. 
 

Amca çoçukları Neven en nichten Kinderen van broers van de vader. 
 

Anne of ana 
 

Moeder  De moeder is verantwoordelijk voor het 
huishouden en de opvoeding van haar 
dochters. Haar man heeft deze verant-
woordelijkheid aan haar gedelegeerd. 
 

Anne-anne Grootmoeder  
 

Moeder van de moeder. 

Ataerkil geniş aile Patriarchale grootfamilie 
 

Dit familietype is gebaseerd op de 
verticale drie-generatielijn. Het omvat 
een familiehoofd, zijn vrouw, getrouwde 
zonen en schoondochters, en eventueel 
ongetrouwde kinderen en kleinkinderen. 
 

Ayıp Schande  Wordt gebruikt als iemand (man of 
vrouw) zich niet volgens de normen 
gedraagt.  
 

Baba Vader  De vader is de eindverantwoordelijke 
voor alle familiezaken en -gebeurte-
nissen. Hij is hoofd van het gezin. De 
man voert geen huishoudelijke taken uit 
('vrouwentaken') en is in dat opzicht 
afhankelijk van de vrouw. Als een man 
alleen komt te staan, kan hij moeilijk 
voor zichzelf zorgen. 
 

Baba-anne Grootmoeder  
 

Moeder van de vader. 

                                                      
 44 De begrippen zijn zowel letterlijk als cultureel gedefinieerd binnen het zorgkader.  
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Turks 
 

Nederlands Toelichting 

Bakım  
 

Zorg Ouders moeten voor hun kinderen 
zorgen. Zodra ze oud zijn, horen ze zorg 
te krijgen van hun kinderen: 'levenslange 
en constante zorg' door een inwonende 
zoon, waarbij de praktische uitvoering 
grotendeels berust bij de gelin (schoon-
dochter): de zorg voor huishouden en 
maaltijden, en soms ook de lichamelijke 
verzorging. 
 

Büyükbaba Grootvader  Vader van de vader. 
 

Çekirdek aile Kerngezin Man, vrouw en ongetrouwde kinderen.  
 

Dayı çoçukları Neven en nichten Kinderen van broers van de moeder. 
 

Dede Opa Aanduiding voor het hoofd van een 
familie die uit drie generaties bestaat. 
Daarnaast: raadgever voor mensen 
binnen en buiten de familie. Jongeren 
zijn hem respect verschuldigd, op basis 
van zijn leeftijd.  
 

Diyanet  Religieuze instelling Een religieuze instelling van de Turkse 
overheid. 
 

Ebe  
 
Anne-anne  
 
Baba-anne  
 

Oma 
  
Moeder van de moeder 
 
Moeder van de vader 

Ebe heeft verschillende betekenissen:  
Anne-anne en Baba-anne: zij is eindver-
antwoordelijk voor alle 'vrouwelijke' 
taken binnen de grootfamilie; onder de 
vrouwen van de familie neemt ebe een 
hoge positie in als raadgever. Als oude 
vrouw kan ze zich gemakkelijk bewegen 
in de mannenwereld: ze wordt dan 
gezien als seksueel neutraal. Een andere 
betekenis van ebe is vroedvrouw.  
 

Elkızı/Yabancı gelin Vreemde dochter 
 

Schoondochter die geen bloedverwante 
is, dus 'vreemd'. Hierdoor zal zij bepaal-
de taken niet op zich kunnen nemen, 
zoals de lichamelijke verzorging (met 
name verzorging van de schaamstreek). 
Elkızı is de meer neutrale aanduiding 
voor het feit dat de gelin niet uit de 
familie komt. Ook door haar eigen 
familie wordt deze term gebruikt om aan 
te geven dat de dochter bij een andere 
familie gaat behoren. 
 

Erkek evlat Mannelijke stamhouder De zoon is stamhouder van de manne-
lijke lijn van de familie, die het familie-
bezit moet continueren. 
 

Etek traşı Scheren van de schaamstreek 
 

Scheren van schaam- en okselhaar is een 
(vanuit de islam religieus gemotiveerd) 
gebruik bij Turken, zowel mannen als 
vrouwen. Het hebben van schaamhaar, 
wordt als 'vies' bestempeld. 



 244

Turks 
 

Nederlands Toelichting 

Gâvur  Ongelovige Gâvur is een scheldwoord voor iemand 
die buiten het normale patroon stapt. De 
oorspronkelijke betekenis is 'ongelovige', 
maar inmiddels heeft het een meer 
algemene betekenis gekregen. 
 

Gâvur ülkesi Land van ongelovigen Aanduiding van niet-islamitische landen. 
Gebruikt in de jaren zeventig door 
familieleden van Turkse emigranten, om 
hun zorgen over deze verhuizing uit te 
drukken. 
 

Geçiçi geniş aile Tijdelijke grootfamilie Aanduiding van Timur 1972 voor een 
familie van drie generaties waarbij het 
familiehoofd een weduwe of weduwnaar 
is. Zodra dit familiehoofd overlijdt, 
blijven twee generaties over en is niet 
langer sprake van een grootfamilie.  
 

Gelin Schoondochter Een getrouwde vrouw neemt afstand van 
haar eigen familie en gaat bij de familie 
van haar man horen. Zij moet loyaal en 
gehoorzaam zijn aan de familie van haar 
echtgenoot. De schoondochter is degene 
in het gezin die de praktische uitvoering 
van huishoudelijke en verzorgende taken 
op zich neemt. Zij is bij voorkeur een 
volle nicht van haar echtgenoot. Ze moet 
zich aanpassen aan de regels van de 
familie waarin zij terechtkomt, vooral 
aan de regels van haar schoonmoeder. 
 

Gelin (amca çoçu-
kları) 

Schoondochter die een nicht is 
in de mannelijke lijn  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
gelin uit de mannelijke lijn (van amca of 
hala) en die uit de vrouwelijke lijn (van 
dayı of teyze). De kinderen van de broer 
van de vader (ofwel: amca) zijn het 
meest geschikt als gelin. Die van de zus 
van de vader (hala) zijn geschikt als 
huwelijkspartner voor de familie van de 
echtgenoot van de hala (zie schema 5.1). 
 

Görücü usulu evlilik Huwelijk dat 'geschikt' is 
gemaakt 
 

Uithuwelijking. De ouders kiezen voor 
hun kinderen een toekomstige, geschikte 
huwelijkspartner.  
 

Hala 
 

Tante Zus van de vader 

Hala çoçukları Neven en nichten Kinderen van zussen van de vader  
(zie schema 5.1). Deze zijn geschikt als 
huwelijkspartner voor de familie van de 
echtgenoot van de hala (zie schema 5.1). 
 

Hemşeri Dorpsgenoot/ streekgenoot/ 
provinciegenoot 
 

Een term met een sterk 'in-group'-
karakter, die markeert wie 'erbij hoort'(en 
wie niet). Het gebruik van bijnamen die 
aangeven waar iemand vandaan komt, is 
om dezelfde reden wijdverbreid. 
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Turks 
 

Nederlands Toelichting 

İç güvey 
 

Intrekkende schoonzoon  Als ouders zelf geen zoon hebben, trekt 
de echtgenoot van hun dochter bij hen in. 
Op deze manier verzekeren de ouders 
zich van zorg op hun oude dag.  
 

İftira Belastering Roddel die meestal betrekking heeft op 
vrouwen. Wraakneming door kwaad-
sprekerij als gevolg van ruzies. Roddel 
kan grote gevolgen hebben voor de 
positie van de belasterde vrouw binnen 
de familie.  
 

Kaynana Schoonmoeder  Zorgt voor de huishoudelijke opvoeding 
van de gelin, zodat deze haar taken over 
kan nemen als de schoonmoeder dit zelf 
niet meer kan doen. De schoonmoeder 
bepaalt wat er binnen het huishouden 
gebeurt. Er bestaat een sterke hiërarchie 
tussen schoonmoeder en gelin.  
 

Kayınbaba Schoonvader 
 

 

Kılıbık 
 

Pantoffelheld Wordt gebruikt als een man te veel naar 
zijn vrouw luistert. Het woord heeft een 
negatieve lading. De mannelijkheid 
wordt aangetast. (Van Dale: 'Iemand zit 
onder de plak.') 
 

Kız kaçırma, kaçışma Schaking van een meisje Een dergelijke 'schaking' kan gebeuren 
tegen de wil van het meisje (kız kaçırma) 
of met haar toestemming (kaçışma). Een 
schaking is het enige wat overblijft 
wanneer de ouders van de jongen dan 
wel beide ouderparen tegen het huwelijk 
zijn.  
 

Köy Dorp 
 

Dorp, maar ook: geboorteplaats van 
voorouders. Köy symboliseert de liefde 
voor het vaderland 
 

Parçalanmiş aile Verbrokkelde familie Aanduiding van Timur 1972 voor 
grootfamilie (drie generaties onder één 
dak) waarbij de middelste generatie niet 
compleet is door overlijden of scheiding 
van de echtelieden. 
 

Teyze 
 

Tante Zus van de moeder. 

Teyze çoçukları Neven en nichten Kinderen van zussen van de moeder. 
(zie schema 5.1) 
 

Töre Traditie/gewoonte  
 

Utanç Schaamte Schaamte speelt een belangrijke rol 
binnen de Turkse gemeenschap. Het is 
een middel voor sociale controle. Als je 
je afwijkend van de norm gedraagt, 
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Turks 
 

Nederlands Toelichting 

wordt door de gemeenschap opgelegd dat 
je je moet schamen. Bijvoorbeeld als je 
niet op een goede manier voor je ouders 
zorgt.  
Maar ook de rolverdeling bij de lichame-
lijke verzorging wordt bepaald door wat 
wel/geen schaamtegevoelens oproept. 
Mannen kunnen zorgen voor de schaam-
streek van hun echtgenote en van andere 
mannen; vrouwen voor die van hun 
mannelijke partner en van andere 
vrouwen.  
 

Vatan Geboorteplaats of vaderland 
 

Vatan is de plek waar je begraven hoort 
te worden. 
 

Yardım Hulp Yardım betreft hulp en/of ondersteuning, 
waarbij men niet eindverantwoordelijk is 
voor deze zorg, maar vooral zorgt dat 
bepaalde zaken goed blijven lopen: 
praktische hulp, zoals boodschappen 
doen, financiële zaken regelen et cetera.  
Ook sociale en emotionele steun valt 
hieronder. Yardım kent allerlei gradaties; 
zo zal de yardım van buren anders zijn 
en worden beoordeeld dan die van een 
broer. 
 

Yaşlı Oud Kan op twee manieren worden gebruikt, 
namelijk om aan te duiden dat: 
iemand door zijn/haar leeftijd veel 
ervaring en wijsheid heeft;  
de persoon niet meer goed weet wat 
hij/zij doet. Dit laatste wordt dan met de 
verwijzing 'hij/zij is yaşlı' goedgepraat. 
 

Yenge  Tante Echtgenote van een mannelijk familielid, 
zoals de vrouw van een broer of van een 
oom. 

Gezegdes/uitdrukkingen 

 
Turks Nederlands Toelichting 

 
Anasına bak, kızını al Kijk naar de moeder, trouw 

dan met de dochter. 
 

Als de moeder bekend staat als goede 
vrouw en echtgenote, wordt door de 
toekomstige schoonfamilie aangenomen 
dat de dochter van deze vrouw over 
dezelfde vaardigheden beschikt en 
hetzelfde (rol)gedrag vertoont. 
 

Dişi kuş yuva yapar De vrouwelijke vogel maakt 
het nest. 
 

De vrouw bepaalt het lot van het gezin. 
 

Elden ayaktan düşmek Van de eigen handen en 
voeten afvallen.  
 

Gebruikt als iemand niet meer voor 
zichzelf kan zorgen. Vanaf dat moment 
wordt deze gedefinieerd als 'oudere'.  
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Ele avuca düşmek In de handen van anderen 
vallen. 

Als je 'in de handen van anderen valt', 
ben je afhankelijk en kun je niet meer 
voor jezelf zorgen.  
 

Erkek evlat ocak 
tüttürüyor 

De mannelijke stamhouder 
zorgt ervoor dat de schoor-
steen blijft roken 

Deze uitdrukking komt van het platteland 
in Turkije. Als in de winter rook uit de 
schoorsteen komt, dan gaat het goed met 
de familie: zij beschikken kennelijk over 
voldoende brandstof. Komt er geen rook 
uit de schoorsteen, dan gaat het niet goed 
en heeft de familie het koud. Als de 
vader overlijdt, moet de zoon ervoor 
zorgen dat de schoorsteen van het huis 
van de vader blijft roken. 
 

Evde kalmış Thuisblijver 
 

Trouwen op jonge leeftijd geeft met 
name voor vrouwen meer zekerheid bij 
het vinden van een huwelijkspartner. Als 
een meisje op latere leeftijd trouwt wordt 
het moeilijk om een mannelijke huwe-
lijkskandidaten te vinden. Ze wordt dan 
'thuisblijver' genoemd: een vrouw die 
niet is verhuisd naar het huis van een 
echtgenoot en zijn familie. De term heeft 
een negatieve lading. 
 

Gelinlik etmek Het 'schoondochterschap' 
uitvoeren 

Een schoondochter moet respect hebben 
voor de hele familie, ook de verre fami-
lie, en dus rustig en bescheiden zijn en 
dienstbaar aan iedereen. 
De gelin staat op de onderste sport van 
de hiërarchische ladder. 
 

Komşu komşuya 
muhtaçtır 

Een goede buur is beter dan 
een verre vriend 

Binnen het ideaaltypische dorpsnetwerk 
bestaat de sociale plicht tot 'nabuurschap' 
voor niet-verwanten. 
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SAMENVATTING 

1. Inleiding  
 
Tradities, zorgverwachtingen en zorgpraktijken bij oudere Turkse migranten en hun kinderen 
en de ontwikkelingen die zich vanaf de jaren 1960 daarin hebben voor gedaan, vormen het 
onderwerp van mijn proefschrift.  
 
De socialisatie van veel Turkse ouderen die nu in Nederland wonen, heeft plaatsgevonden in 
Turkije in een overwegend agrarische samenleving met een patrilineaire familiestructuur. 
Binnen deze structuur was ouderenzorg familiezorg, waarbij alle taken en verantwoordelijk-
heden binnen de familie geregeld waren. Nadat in Nederland bij de Turkse gastarbeiders de 
gezinshereniging en de gemeenschapsvorming op gang was gekomen, hebben zij geprobeerd 
deze patrilineaire familiestructuur ook in Nederland vorm te geven. Hun streven naar de 
grootfamilie, waarbij drie generaties onder één dak samenwonen, was daarvoor exempla-
risch. Belangrijke motivatie daarbij was om de traditionele zorgopvattingen en -praktijken 
ook in Nederland te continueren. In hoeverre zijn zij daarin geslaagd? Deze vraag leidde tot 
de probleemstelling van mijn onderzoek:  
 

Hoe verhouden de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse families over 

zorg voor ouderen zich tot de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke Turkse ouderen 

in Nederland?  

 
Uit mijn literatuurverkenning komt naar voren dat de theorievorming in de sociale geronto-
logie sterk is gebaseerd op de moderne westerse samenleving. Voor beschrijving en analyse 
van een groep ouderen die is gesocialiseerd in een overwegend agrarische samenleving met 
een patriliniaire (niet-westerse) familiestructuur, biedt dit onvoldoende houvast. Gebruik is 
daarom vooral gemaakt van theorieën en begrippen uit de culturele antropologie.  
In mijn onderzoek heb ik 30 families geselecteerd allen afkomstig van het platteland in 
Turkije. Juist deze culturele homogeniteit maakte het mogelijk de gevolgen van migratie 
voor de zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgpraktijken van de oudere ouders (de 
eerste generatie migranten), van hun kinderen (de tweede generatie, vaak nog geboren in 
Turkije) en van sommige van hun (in Nederland geboren) kleinkinderen in kaart te brengen, 
alsmede de ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan. De 30 families zijn geselec-
teerd op hun ervaring met zorg: in 5 gevallen waren de ouderen nog niet afhankelijk van 
zorg; 12 families hebben inmiddels ervaring opgedaan met zorgafhankelijkheid van ouderen 
en in13 families was één van de ouderen bedlegerig. 
 
De geselecteerde oudere mannen zijn als laag opgeleide 'gastarbeiders' in de periode  
1960–1973 naar Nederland gekomen. Hun leeftijd ten tijde van de komst naar Nederland 
was maximaal 35 jaar. De gedachte was – zowel bij deze migranten als in de Nederlandse 
samenleving – dat zij een paar jaar hard zouden werken om vervolgens terug te keren naar 
het land van herkomst.  
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De echtgenotes en kinderen van deze gastarbeiders werden in eerste instantie achtergelaten 
bij de ouders of andere familieleden in Turkije. In 1973 werd officieel de werving van 
contractarbeiders stopgezet. Vanaf die tijd kwam de gezinshereniging in Nederland op gang. 
Onder degenen die zich met hun gezin 'definitief' in Nederland vestigden, nam de gemeen-
schapsvorming sterk toe. Deze Turkse gemeenschap werd zich bewust van haar positie als 
etnische minderheid binnen de Nederlandse samenleving. De gemeenschapsvorming vond 
plaats op alle niveaus. Op macroniveau (landelijk) maakten zij deel uit van de Turks-etnische 
minderheid binnen de Nederlandse samenleving. Op meso¬niveau organiseerden zij zich 
binnen belangenverenigingen met maatschappelijke en religieuze thema's. Op microniveau 
vormden zich familienetwerken en netwerken van mensen afkomstig uit dezelfde streek in 
Turkije binnen de eigen directe woonomgeving.  
Hoe hebben zich binnen deze context de zorgidealen, zorgopvattingen en zorgpraktijken 
ontwikkeld? Hoe zag het uitgangspunt – de zorg binnen de patrilineaire extended family op 
het Turkse platteland in de jaren 1960 – eruit?  
 

2. Turkse patrilineaire grootfamilie (aile), zorgverwachtingen 
en zorgpraktijken 

 
De Turkse patrilineaire grootfamilie (aile) is ontstaan in een agrarische omgeving waarin 
landbouw als bron van inkomsten en grondbezit belangrijk zijn. Deze grootfamilie (extended 

family) als hiërarchisch systeem van verwantschapsrelaties, gestructureerd volgens de 
mannelijke lijn, is een politieke, economische, religieuze en sociale eenheid met een sekse-
specifieke rol- en taakverdeling. 
 
De zorg voor oudere ouders is geheel ingebed in dit systeem van de patrilineaire extended 

family met zijn seksegebonden taakverdeling. Binnen de familie zijn de mannen eindverant-
woordelijk voor deze zorg. De uitvoering van de zorg berust bij de vrouwen. Optimale 
vervulling van de traditionele zorg aan Turkse ouderen vindt plaats als deze ouderen met een 
zoon en gelin (schoondochter) samenwonen. De inwonende zoon draagt de verantwoorde-
lijkheid voor de zorg (bakım) voor zijn ouders. Het leeuwendeel van de praktische zorg 
wordt verleend door de inwonende gelin, die bij de uitvoering van de zorgtaken door haar 
schoonmoeder wordt aangestuurd.  
De hulp van overige kinderen en verwanten en/of leden van het sociale netwerk wordt 
aangeduid met de term yardım. Deze yardım kan omvangrijk zijn, maar wordt beleefd als 
meer 'vrijblijvend' van karakter. Ook hier vormt wederkerigheid in de relatie de basis van de 
verwachte en/of verleende hulp. 
 
De eerste generatie migranten zijn in Turkije opgegroeid in hechte dorpsgemeenschappen, 
waarin allerlei verwantschapsrelaties zijn verweven. Instandhoudingsmechanismen als 
sociale controle en diverse vormen van ruil zorgen ervoor dat de leden van deze gemeen-
schappen zich 'verzekerd' voelen van steun en zorg bij ziekte en ouderdom, niet alleen van 
hun directe familie, maar ook van het sociale netwerk buiten de familie.  
Binnen deze netwerken is men zich sterk bewust van het cultureel-normatieve ideaal van 
familierelaties en zorg voor ouderen. Afwijkingen van het ideaalbeeld worden 'geregistreerd' 
en besproken. Indien ouderen als gevolg van het ontbreken van bakım door zoons en gelins 
moeten worden opgenomen in zorginstellingen, leidt dit dan ook niet alleen tot spanningen 
binnen de familie, maar ook tot geroddel binnen de Turkse gemeenschap. De zonen worden 
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scherp bekritiseerd omdat zij hun zorgplicht ten opzichte van hun oudere ouders niet nako-
men.  
 
Het systeem van onderlinge betrokkenheid en yardım van 'buren en kennissen' bestaat niet 
alleen uit het bieden van gezelligheid en emotionele ondersteuning en het vieren van reli-
gieuze feestdagen en belangrijke levensgebeurtenissen, maar ook uit praktische ondersteu-
ning bij allerlei vormen van tegenslag en ziekte, zoals helpen bij de maaltijdbereiding, het 
huishouden en zelfs – indien nodig – hulp bij lichamelijke zorgtaken.  
 

3. Continuïteit en veranderingen in zorgverwachtingen en  
zorgpraktijken in Nederland 

 
De Turkse oudere ouders hebben binnen de patriarchale extended family geleerd 'hoe dingen 
dienen te gebeuren'. Dat na migratie de cultureel-normatieve ideaalbeelden over familierela-
ties en zorg voor ouderen leidraad zijn bij denken en handelen, blijkt uit hun inspanningen 
om hun familie- én sociale netwerken in Nederland vorm te geven overeenkomstig deze 
cultureel-normatieve ideaalbeelden. Niet alleen hebben zij geprobeerd in Nederland zo veel 
mogelijk verwanten en dorps- en streekgenoten 'om zich heen te verzamelen' in dezelfde stad 
of buurt. Ook hebben zij bewust hun kinderen met familieleden laten trouwen. Dit blijkt uit 
het percentage neef-nichthuwelijken onder Turkse Nederlanders van de tweede generatie, dat 
niet alleen aantoonbaar hoger is dan onder de eerste generatie migranten, maar percentueel 
ook hoger dan bij leeftijdgenoten in Turkije. Deze huwelijken dienden niet alleen ter onder-
steuning van familieleden in de vorm van een bestaan in het rijke Nederland, maar vooral 
ook als manier om de zorg voor henzelf bij toekomstige zorgafhankelijkheid veilig te stellen.  
De ouderen zonder (gezonde) kinderen c.q. zonen hebben allen vroegtijdig getracht één van 
de traditionele next best-oplossingen – adoptie en/of uithuwelijking van hun dochters aan een 
neef, gevolgd door inwoning van dochter en schoonzoon (iç güvey) – te realiseren.  
 
Traditionele ideaalbeelden van zorg, zorgverwachtingen en zorgpraktijken veranderen niet 
van de ene dag op de andere. Veranderingen worden afgedwongen door gewijzigde omstan-
digheden. Een belangrijk en invloedrijk eerste moment vormen de ervaringen die de oudere 
ouders met de zorgafhankelijkheid van hun eigen ouders hebben opgedaan. 
Als gevolg van de migratie was zorg volgens het ideaal-normatieve patroon (inwoning in het 
ouderlijk huis in Turkije) niet mogelijk. 
 
Gezinshereniging in Nederland betekende voor de migranten een overgang van extended 

family naar een kerngezin. De oudere ouders hebben echter geprobeerd in Nederland weer 
hun gezin uit te breiden tot een grootfamilie, hierin extra aangespoord door hun ervaringen 
met de zorg voor hun eigen ouders.  
 
Bijna alle oudere ouderparen woonden aanvankelijk met hun zoon en gelin en de kleinkinde-
ren samen. Tot aan de zorgafhankelijkheid van de oudere ouders gingen deze ouders en hun 
kinderen ervan uit dat er zorg zou worden gegeven volgens het traditionele ideaalbeeld.  
 
Samenwonen van oudere ouders en volwassen kinderen is in Nederland moeilijker. De te 
krappe woonruimte voor twee- of driegeneratiegezinnen én de behoefte aan privacy zijn voor 
een aantal kinderen reden om – ruim vóór zorgafhankelijkheid van hun ouders – een eigen 
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woning te zoeken. De oudere ouders hopen dat bij zorgafhankelijkheid één zoon en gelin 
alsnog weer zullen intrekken; de kinderen zelf benadrukken hun 'goede intenties'.  
Ook in de Nederlandse situatie bepaalt de mate van nabijheid van hun kinderen of de oudere 
ouders hen wel of niet in staat achten bakım dan wel yardım te geven. Het 'woonpatroon', het 
al dan niet samenwonen of deel uitmaken van het familienetwerk in de directe woonom-
geving, weerspiegelt daarmee niet alleen de organisatie van de rollen tussen de generaties 
binnen families, maar ook of de ouderen met een gerust hart hun ouderdom tegemoet zien.  
 
Meer dan de helft van de kinderen van de onderzochte families woont in de fysieke nabijheid 
van hun ouders. Daardoor kunnen zij in praktisch opzicht zeer veel zorg bieden. De meeste 
oudere ouders wonen na hun werkzame leven afwisselend in Nederland en Turkije; het 
verblijf in hun geboorteland varieert van één tot negen maanden per jaar. De ouderen 
rekenen op bakım van hun in Turkije wonende zonen en op yardım van de overige kinderen 
en verwanten tijdens hun jaarlijkse verblijf. Bij bedlegerigheid vervalt meestal de mogelijk-
heid tot pendelen tussen Nederland en Turkije en dus ook de (mogelijkheid tot) verzorging 
door kinderen in Turkije. 
 
Bij beginnende zorgafhankelijkheid wonen bijna de helft van de families met meerdere 
generaties in één huis. In deze families wordt bakım gegeven door zoons en gelins overeen-
komstig met het cultureel-normatieve ideaal. In de overige families is het – bij zorgafhanke-
lijkheid van de man – de vrouwelijke partner die bakım geeft. Haar bijdrage past bij het 
normatief-ideale zorgpatroon. Toch ervaren de ouderen in deze families de zorgsituatie als 
niet-ideaal. De bezorgdheid van veel ouderen over hun toekomst neemt tijdens deze fase toe.  
 
Wanneer het eenmaal zover is dat zorg moet worden verleend, blijkt de verleende zorg vaker 
wel dan niet af te wijken van het cultureel-normatieve ideaalbeeld van bakım door zoon en 
gelin. Bij zorgafhankelijkheid van de man wordt dit nog grotendeels opgevangen door de 
traditionele partnerzorg. Bij zorgafhankelijkheid van de vrouw blijft de oudere vrouw deels 
zelf verantwoordelijk voor huishouden en maaltijden.  
 
De 'druk' op de oudere generatie om hun zorgverwachtingen en/of zorgopvattingen bij te 
stellen, neemt toe. Naar verhouding zijn de oudere vrouwen daartoe beter in staat zijn dan de 
oudere mannen. Bij de laatsten overheerst de teleurstelling dat hun zorgideaal ondanks al 
hun inspanningen niet wordt gerealiseerd.  
De oudere vrouwen zijn zich er over het algemeen van bewust dat zij, ondanks het ontbreken 
van de traditionele bakım, veel yardım ontvangen van hun – zelfstandig maar dichtbij 
wonende – kinderen. De oudere moeders realiseren zich beter hoe druk deze tweede genera-
tie het heeft met gezin, werk en kleine kinderen. Dankzij hun goede band met hun dochters 
hebben zij in de Nederlandse situatie opvallend vaak zorgverwachtingen van hun uitwonende 
gehuwde dochters. Veel dochters van de tweede en de derde generatie geven zelf aan graag 
hun ouders bij zorgafhankelijkheid te willen ondersteunen, hoewel dit volgens de traditie niet 
hun verantwoordelijkheid is.  
 
Door de voortschrijdende zorgafhankelijkheid van de oudere ouders en de verzwaring van 
zorgtaken maakt een aantal – tijdens de zorgafhankelijkheidsfase – nog inwonende kinderen 
in de bedlegerigheidsfase van de oudere ouders de keuze de ouderlijke woning te verlaten. In 
geen enkele familie is tijdens de zorgafhankelijkheidsfase en/of bedlegerigheidfase van de 
oudere ouders een uitwonende zoon met zijn vrouw teruggekeerd naar de ouderlijke woning. 
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De zorgen van de oudere ouders in eerdere levensfasen worden in die zin dus bewaarheid; 
verzorging volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld neemt bij toenemende zorgafhanke-
lijkheid eerder af dan toe.  
 
In situaties waarin geen enkele zoon en gelin de traditionele zorg (via inwoning) aan hun 
oudere ouders bieden, kiezen de ouderen als alternatief vaak oplossingen die kinderloze 
echtparen en echtparen zonder zonen ook nastreven.  
Partnerzorg als enige vorm van bakım valt buiten het cultureel-normatieve kader, aangezien 
het systeem er nu juist op is gericht een dergelijke zware belasting bij ouderdom te voorkó-
men. Toch ontvangt een kleine minderheid van de bedlegerige mannen uitsluitend bakım van 
hun partner. 
Voor bedlegerige oudere vrouwen is partnerzorg als enige bakım geen optie als gevolg van 
de strikte sekse-georiënteerde taakverdeling in de zorg. Enkele bedlegerige vrouwen worden 
daarom verzorgd door inwonende ongehuwde dochters.  
In een aantal families wordt deze 'alternatieve' bakım aangevuld met (veel) yardım door de 
uitwonende kinderen.  
 
In ruim een kwart van de huishoudens waarin sprake is van (ernstige) zorgafhankelijkheid 
van de ouderen, is op één of andere wijze de woonsituatie aangepast. Het gaat dan om 
aanpassingen die passen binnen hun opvattingen over zorg. Zo dienen aangeboden senioren-
woningen wel in de zelfde wijk te liggen, waar hun verwantschaps- en sociale netwerken 
binnen handbereik zijn.  
 
De diverse vormen van professionele zorg voor ouderen, zoals thuiszorg, dagopvang en 
verzorgingshuis/verpleeghuis, passen nadrukkelijk niet in het cultureel-normatieve kader dat 
familiezorg voorschrijft. In de families die werd gevraagd naar de zorg tijdens de zorgafhan-
kelijkheidsfase, ontvangen alleen enkele gescheiden zorgafhankelijke vrouwen thuiszorg als 
aanvullende zorg in het huishouden. Eén zorgafhankelijke weduwnaar gaat een paar keer per 
week naar de dagopvang. Tijdens de bedlegerigheidsfase worden enkele partners van oudere 
bedlegerige mannen ondersteund door huishoudelijke hulp van de thuiszorg. Twee oudere 
mannen en één oudere vrouw, zijn uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis. In de overige 
families wordt de benodigde zorg geheel verleend door familieleden en het sociale netwerk. 

4. Turkse ouderen in een nieuwe zorgzame  
Nederlandse samenleving 

 
De ouders van de Turkse oudere ouders werkten totdat zij daartoe fysiek niet meer in staat 
waren en bleven de 'baas' in de familie. Turkse ouderen in Nederland definiëren zich nog 
steeds in de eerste plaats vanuit hun plek binnen het familieverband en het sociale netwerk 
en niet als 'gepensioneerde' of 'bejaarde'. Voor de Turkse oudere ouders zijn hun sociale 
netwerken belangrijk, omdat deze hun het gevoel geven 'erbij te horen' en zij daarin als 
'ervaringsdeskundige' een hoge status (verwachten te) hebben. Participatie in de eigen 
(Turkse) gemeenschap draagt bij aan hun gevoelens van identiteit en zelfrespect. Daarbij 
hoort ook het delen van gemeenschappelijke ervaringen met leeftijdgenoten. Ook hechten zij 
belang aan relaties met jongeren uit dit netwerk.  
 
In de praktijk treden veel Turkse Nederlanders van de eerste en tweede generatie in Neder-
land vroegtijdig uit het arbeidsproces en maken daarbij gebruik van de arrangementen 
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(sociale uitkeringen), die de verzorgingsstaat hun biedt. Zij gaan in Nederlandse termen 
gesproken 'met vervroegd pensioen'.  
De combinatie van verschillen in opvattingen over ouderdom en pensioen en het feit dat 
Turkse ouderen van de eerste generatie vaak vroeg uit het arbeidzaam leven (moeten) 
stappen, leidt tot een ander soort leven van Turkse gepensioneerden. Door niet meer te 
werken, verliezen ze veel contacten buiten de eigen Turkse groep. Veel Turkse ouderen, in 
het bijzonder de oudere Turkse mannen, hebben bovendien geen hobby's. De mannen 
brengen hun tijd door in koffiehuizen en in Turkse zelforganisaties, waar zij vooral contacten 
hebben met leeftijdgenoten. Hun leefwereld is niet alleen kleiner, maar ook meer Turks 
geworden. Dit laatste geldt ook voor de oudere vrouwen, zij het dat zij van oudsher het over 
grote deel van de zorgtaken voor hun rekening namen. Dit wordt ook op oudere leeftijd 
gecontinueerd en vaak aangevuld met zorg en begeleiding van kleinkinderen. In praktische 
zin ver vullen zij de centrale rol binnen het familienetwerk.  
 
De komst naar Nederland en het inmiddels lange verblijf hier hebben tot veranderingen in 
familie- en gezinsverhoudingen geleid die het realiseren van traditionele oplossingen be-
moeilijken of in de weg staan. Zo vormen de ouderen in vrijwel alle gevallen geen economi-
sche eenheid meer met hun kinderen. Het gezag over kinderen en kleinkinderen is afgeno-
men en machtsmiddelen voor uitvoering eveneens. De kennis van de samenleving is bij hen 
vaak veel geringer dan die van hun kinderen. Bij de kinderen van de tweede en de derde 
generatie doet zich bovendien een roep om privacy voor, waarbij de 'bemoeizucht' van de 
oudere ouders steeds minder op prijs wordt gesteld. 
Er ontstaat verlies van zelfvertrouwen bij Turkse oudere ouders in Nederland wanneer de 
kinderen geen interesse tonen in de investeringen van hun ouders en de realisering van de 
verwachte zorg in de zorgafhankelijkheidsfase niet nakomen. Ook geven ouderen die 
noodgedwongen hebben moeten kiezen voor next best-oplossingen binnen hun normatieve 
kader of afwijkende oplossingen in de zorg, aan de ouderdom een minder positieve beteke-
nis. Dit geldt met name voor alleenstaande zorgafhankelijke vrouwen en zorgafhankelijke 
mannen die niet samenwonen met hun zonen.  
 
De traditionele zorgplicht van de kinderen voor hun oudere ouders is door dit alles weliswaar 
minder vanzelfsprekend geworden, niettemin moeten we tegelijkertijd constateren dat de 
informele zorg/mantelzorg bij Turkse families nog altijd heel groot is. Deze zorg wordt 
steeds meer gegeven vanuit directe emotionele betrokkenheid – getuige de groeiende rol van 
dochters in die zorg – en het principe van wederkerigheid: ouders hebben voor de kinderen 
gezorgd en nu zorgen kinderen voor hun ouders. Deze ontwikkelingen hebben duidelijke 
raakvlakken met de ontwikkelingen die zich binnen de Nederlandse verzorgingsstaat aan het 
voltrekken zijn.  
 
Een belangrijke ontwikkeling is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de zorg 
van de nationale overheid naar de lokale overheid en naar familieverbanden en sociale 
netwerken. Hierbij speelt de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een belang-
rijke rol. De Wmo gaat bij de ouderenzorg sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid van 
en de solidariteit tussen generaties, binnen het gezin én van leden van het eigen sociale 
netwerk. Wanneer burgers een beroep doen op ondersteuning door de lokale overheid, wordt 
derhalve gekeken of het echt nodig is dat gemeenten professionele zorg bieden.  
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Als het zo is dat in Nederland een ontwikkeling plaatsvindt van de 'oude' verzorgingsstaat 
naar de 'zorgzame samen¬leving', waarbij reciprociteit tussen de generaties het uitgangspunt 
is, dan kunnen wij de vraag stellen hoe de huidige zorgpraktijk bij Turkse ouderen en het 
denken over zorg binnen Turkse families zich daartoe verhoudt. 
Wat betreft het denken over zorg, is duidelijk dat bij Turkse ouderen – en in mindere mate 
ook bij hun kinderen – nog altijd een beeld overheerst van een Nederlandse verzorgingsstaat 
met een rijk palet aan voorzieningen waarin alle Nederlandse ouderen door instellingen 
worden 'verzorgd', een beeld dat als oplossing voor henzelf als Turkse ouderen wordt 
afgewezen.  
Omdat binnen de Nederlandse samenleving de economische basis aan de Turkse grootfami-
lie is ontvallen, zijn zoals gezegd de gezagsrelaties tussen de generaties aan verandering 
onderhevig. De zorg voor oudere ouders verliest daarmee haar 'automatische' karakter en 
doet sterker een beroep op de onderlinge solidariteit en wederkerigheid, gemotiveerd door 
'individuele keuzes'. (Gedeeltelijke) zorg door instellingen wordt daarbij door een deel van 
de tweede generatie Turkse Nederlanders inmiddels als een 'praktische oplossing' gezien. 
Wat betreft de huidige zorgpraktijk blijkt dat de traditionele vorm ervan weliswaar aan 
verandering onderhevig is, maar dat in de zorg voor Turkse ouderen familiezorg in oude en 
nieuwe vormen nog altijd centraal staat.  
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SUMMARY 

1. Introduction 
 
Traditions, care expectations and care practices among elderly Turkish immigrants and their 
children and the developments that have taken place in this area from the 1960s onwards is 
the subject of my dissertation.  
 
Many Turkish elderly who now reside in the Netherlands were socialised in Turkey, in a 
predominantly agrarian society with a patrilineal family structure. Within this structure, care 
for the elderly was a family matter, with all care tasks and responsibilities organised within 
the family. Once family reunification and community formation began among the Turkish 
guest workers in the Netherlands, they tried to create this patrilineal family structure within 
this country as well. Their efforts to maintain the tradition of the extended family, in which 
three generations live together under one roof, is exemplary in this regard. An important 
motivation was to ensure continuance of traditional attitudes towards care and care practices, 
in the Netherlands. To what extent did they succeed? This question underlies the central 
problem statement of my research:  
 

How do Turkish families' culturally normative ideals about care for the elderly 

compare with actual care practices for care-dependent elderly Turks in the  

Netherlands?  

 
My literature survey shows that theories of social gerontology are strongly rooted in contem-
porary Western society. This renders them inadequate for describing and analysing a group 
of elderly people who were socialised in a predominantly agrarian society with a patrilineal 
(non-Western) family structure. The current study therefore draws mainly on theories and 
concepts from cultural anthropology.  
 
In my research, I selected 30 families, all originating from rural areas in Turkey. This 
cultural homogeneity made it possible to identify the consequences of migration for attitudes 
towards care, care expectations, and practices of care among elderly parents (first-generation 
migrants), their children (the second generation, often born in Turkey), and in some cases 
their grandchildren (born in the Netherlands), as well as transformations that have taken 
place in these regards. Thirty families were selected based on their experiences with care: in 
five cases, the family's elderly members were not yet dependent on care; twelve families had 
experienced care dependency of elderly members; and in thirteen families, one of the elderly 
members was bedridden. 
 
The selected elderly men came to the Netherlands as unskilled 'guest workers' in the period 
from 1960 to 1973. Their age upon arrival in the Netherlands was 35 years at most. The 
intention – of both the immigrants and of Dutch society – was that they would work hard for 
a number of years and then return to their country of origin.  
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The wives and children of these guest workers were initially left behind with parents or other 
family members in Turkey. In 1973, recruitment of contract labourers officially ended. From 
that time, family reunification in the Netherlands got under way. Among those who settled 
'permanently' with their family in the Netherlands, community formation got under way with 
increased intensity. The Turkish community gained an awareness of its position as an ethnic 
minority within Dutch society. Community formation took place at all levels. At the macro 
level (national), these migrants were part of the Turkish ethnic minority within Dutch 
society. At the meso level, they organised themselves into socially- and religiously-themed 
groups and associations. At the micro level, they formed family networks and networks of 
natives from the same region in Turkey within their residential areas. 
  
How did their ideals, attitudes, and practices with regard to care for the elderly evolve within 
this context? What were their initial expectations? That is, what was care like within the 
patrilineal extended family in rural Turkey in the 1960s?  
 

2. The Turkish patrilineal extended family (aile),  
care expectations and care practices  

 
The Turkish patrilineal extended family (aile) originated in an agrarian environment in 
which agriculture was a primary source of income and land ownership. This extended 
family, as a hierarchical system of kinship relations structured along the male line, is a 
political, economic, religious and social unit with gender-specific roles and task allocation. 
 
Care for elderly parents is completely embedded within this system of the patrilineal ex-
tended family with its gendered division of labour. Within the family, it is the men who have 
final responsibility for this care. Performance of care lies with the women. The traditional 
ideal of care for elderly Turks is fulfilled when elderly family members live together in a 
home with a son and gelin (daughter-in-law). The in-residence son bears responsibility for 
providing care (bakım) to his parents. Day-to-day care is mostly done by the gelin, who also 
lives in the home and is supervised by her mother-in-law in her performance of care tasks.  
Help from other children and relatives and/or members of the social network is referred to as 
yardım. Yardım may be extensive, but is understood to be more 'voluntary' in nature.  
Reciprocity in the relationship forms the basis of what help is expected and/or provided. 
 
The first-generation immigrants grew up in Turkey in tightly knit village communities in 
which many different types of kinship ties were woven together. Mechanisms such as social 
control and various forms of exchange enabled members of these communities to feel 
'assured' of support and care in case of sickness and old age, not only from their immediate 
family, but also from their social network outside of the family. 
  
Within these networks was a strong awareness of the culturally normative ideal image of 
family relationships and care for the elderly. Deviations from this ideal image were 'regis-
tered' and talked about. If elderly people had to be admitted to a care facility due to the lack 
of bakım from sons and gelins, that led not only to tension within the family, but also to 
gossip within the Turkish community. The sons were then sharply criticised for their failure 
to fulfil their care duty in relation to their elderly parents.  
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The system of mutual involvement and yardım for neighbours and friends goes beyond the 
provision of companionship and emotional support and the celebration of religious holidays 
and important life events, to also include practical support in the face of all manner of 
hardship and illness, such as help in preparation of meals, housekeeping and even – if needed 
– provision of physical care.  

3. Continuity and changes in care expectations and  
care practices in the Netherlands 

 
Today’s elderly Turks in the Netherlands learned within the patriarchal extended family 'how 
things are supposed to be'. They assumed that, after migration, these culturally normative 
ideal images of family relations and care for the elderly would continue to guide thinking 
and actions. This is evident in the efforts that these migrants made to create family and social 
networks in the Netherlands in line with their traditional culturally normative ideals. Not 
only did they endeavour to assemble as many relatives and fellow villagers and countrymen 
as possible near them in their destination city or neighbourhood. They also deliberately had 
their children marry relatives. This is evident in the relatively high percentages of marriages 
between cousins among second-generation Turks in the Netherlands. Not only did more 
second-generation Turks marry cousins compared to first-generation migrants, but this 
percentage is also proportionally higher than that of their peers in Turkey. These marriages 
served to support family members in making a living in the prosperous Netherlands, as well 
as – and especially – as a means of ensuring care for themselves if they became care depend-
ent in the future.  
 
Those elderly who did not have (healthy) children, or sons, all made early attempts at one of 
the traditional 'next best' solutions: adoption and/or arranged marriage of their daughters to a 
cousin, followed by the daughter and son-in-law coming to live in their home (iç güvey).  
 
Traditional ideals of care, care expectations and care practices do not change overnight. 
Changes are forced by changing circumstances. A key and influential first circumstance was 
the elderly parents' own experiences of care dependency of their parents. Due to immigra-
tion, it was impossible for them to provide care according to the ideal normative pattern (by 
living in the family home in Turkey).  
 
For migrants, family reunification in the Netherlands meant a transition from the extended 
family to a nuclear family. Nonetheless, elderly parents in the Netherlands tried to expand 
their family into an extended unit, with their own experiences in the care of their parents 
forming an added stimulus.  
 
Almost all elderly couples initially lived together with a son-gelin and grandchildren. Until 
elderly parents became care dependent, they and their children assumed that care would be 
provided according to the traditional ideal.  
 
However, living together with adult children is more difficult in the Netherlands. Housing is 
too cramped to accommodate two- and three-generation families; and a need for privacy 
induces many children to seek a home of their own – well before their parents become care 
dependent. Elderly parents hope that if they were to become dependent on care, a son and 
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gelin would as yet move back into the home; and children themselves reassure their parents 
of their 'good intentions' in this regard.  
 
Furthermore, in the Dutch situation children's proximity to their elderly parents is a key 
factor determining whether they will be able to provide bakım or yardım. The 'residential 
pattern', that is, whether they live together or are part of a family network nearby, thus 
reveals not only the how roles are divided between generations within families, but also 
whether the elderly can look to their old age with confidence.  
 
More than half of the children in the researched families lived in close physical proximity to 
their parents. This means they were, in practical terms, well positioned to offer a great deal 
of care. After their working lives, most elderly parents live alternately in the Netherlands and 
in Turkey, with their stays in their country of origin varying from one to nine months each 
year. During these annual sojourns, these elderly rely on bakım from sons who live in Turkey 
and on yardım from their other children and relatives. Becoming bedridden usually puts an 
end to their ability to shuttle between the Netherlands and Turkey, and thus also to the 
(possibility of) care provided by children in Turkey. 
 
In the early stage of care dependency, almost half of the families lived with multiple genera-
tions together in one house. In these families, bakım was provided by sons and gelins in 
accordance with the culturally normative ideal. In the other families, it was the female 
spouse who provided the bakım. Her contribution corresponds to the normative ideal pattern 
of care. Still, the elderly in these families perceive the care situation as not ideal. Many 
experience intensified concern about their future at this stage.  
 
When the time comes that care is needed, the care that is given is more likely than not to 
deviate from the culturally normative ideal of bakım provided by a son and gelin. If a man 
becomes care dependent, that care can still be provided largely in the tradition of spousal 
care. If the woman becomes care dependent, she herself remains responsible for housekeep-
ing and meals.  
 
There is increasing pressure on the older generation to modify their care expectations and/or 
attitudes toward care. Proportionally speaking, elderly women are better able to make this 
adjustment than elderly men. Among the latter, disappointment prevails that their care ideal 
has not been realised despite all their efforts.  
 
Elderly women tend to be aware that, despite the lack of traditional bakım, a great deal of 
yardım will be provided by children living independently but close by. Elderly mothers are 
better able to appreciate how busy this second generation is with family, work and young 
children. Thanks to their good relationship with their daughters, they are surprisingly likely, 
given the Dutch context, to have care expectations of married daughters who live elsewhere. 
Many second- and third-generation daughters themselves indicate a willingness to support 
their parents if they become care dependent, even though this is traditionally not their 
responsibility.  
 
The increasing dependency of elderly parents and the increased difficulty of care lead a 
number of children who still lived at home during the care dependency stage to move 
elsewhere when an elderly parent becomes bedridden. In none of the families did a son move 
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back into the parental home with his wife during the care-dependency stage or when an 
elderly parent became bedridden. Thus, the earlier concern that the elderly parents felt 
materialises in a sense: care along the lines of their culturally normative ideal becomes less 
likely rather than more likely as care dependency increases.  
 
In situations where there is no son and gelin to provide the traditional care (living in with the 
parents), the elderly often choose an alternative solution resorted to by childless couples and 
couples without sons.  
 
Spousal care as the only form of bakım falls outside of the culturally normative framework, 
since the system is in fact aimed at preventing such a heavy burden in old age. Nonetheless, 
a small minority of the bedridden men did receive bakım only from their spouse. For bedrid-
den elderly women, spousal care as the only bakım is not an option, due to the strict gender 
division of care labour. A small number of bedridden women were therefore being cared for 
by unmarried daughters who were living in the home. In a number of families, this 'alterna-
tive' bakım was supplemented by (substantial) yardım from children living independently.  
 
In more than a quarter of the households where elderly members were dependent on (exten-
sive) care, the home situation had been adapted in one way or another. These adaptations, 
however, were consistent with traditional attitudes towards care. For instance, residential 
facilities for the elderly were located in the same neighbourhood, so that their kinship ties 
and social networks were close at hand.  
 
The various forms of professional care for the elderly, such as in-home care services, day 
care facilities and nursing homes, were unquestionably incompatible with the culturally 
normative framework of the required family care. In the families that were asked about care 
during a care-dependency stage, only a small number of divorced care-dependent women 
had received in-home care from a professional service organisation, for additional assistance 
in housekeeping. One care-dependent widower went to a day-care facility a couple of times 
each week. During the bedridden stage, a number of the partners of the elderly bedridden 
men received housekeeping assistance from professional care services. Two elderly men and 
one elderly women were ultimately admitted to a nursing home. In the other families, the 
required care was provided entirely by family members and the social network. 

4. Elderly Turks in a new caring Dutch society 
 
The parents of today's elderly Turks in the Netherlands worked until they were no longer 
physically able to do so, and they remained the 'boss' of their family into their old age. 
Elderly Turks in the Netherlands still define themselves primarily in relation to their place 
within the family context and the social network, and not as 'retired' or 'aged'. Social net-
works are important to them, because they provide a sense of 'belonging'. Within their social 
networks, elderly Turks are seen as 'experts by experience' and they (expect to) have a high 
status. Participation in their own (Turkish) community contributes to their sense of identity 
and self-respect. This includes sharing common experiences with peers. They also attach 
importance to relationships with young people within this network.  
 



 277

Yet, unlike their own parents, many first- and second-generation Turks in the Netherlands 
leave the labour force early, availing of institutional arrangements (social benefits) offered 
by the welfare state. In Dutch terms, they take 'early retirement'.  
 
Their different attitudes about old age and retirement and the fact that first-generation elderly 
Turks often choose or are obliged to end their working life early, leads to another type of life 
for today’s Turkish retirees. Because they no longer work, they lose many of their contacts 
outside of their own Turkish circle. Furthermore, hobbies are rare among elderly Turks, 
especially men. The men spend their time in coffee shops and at Turkish community houses, 
where they come into contact mainly with peers. Their world not only shrinks; it also 
becomes more Turkish. That latter is also true for elderly women, though they are the ones 
traditionally responsible for doing most care tasks. This continues in old age, often with 
some additional care and support for grandchildren. In practical terms, it is they who fulfil 
the central role within the family network.  
 
Migration to the Netherlands, and the now enduring stay here, has led to changes in kinship 
ties and family relations that complicate or stand in the way of the realisation of traditional 
solutions. It is extremely rare nowadays for the elderly Turks to form an economic unit with 
their children. Authority over children and grandchildren has diminished, as has the older 
generation’s means of exercising power. Their children are usually much more know-
ledgeable about the society around them. Among second- and third-generation children, 
there is, moreover, a need for privacy, with 'interference' of the elderly parents being less and 
less appreciated. 
 
A loss of confidence develops among elderly Turks in the Netherlands when their children 
show no interest in the investments they made and they realise that the care that they had 
expected to receive in the care-dependency stage is unlikely to materialise. Furthermore, 
elderly Turks who, by necessity, had to pursue 'next best' solutions within their normative 
framework or 'deviant' solutions for care provision, view their old age in a less positive light. 
This is especially true for care-dependent women and care-dependent men who do not live in 
the same household with a son.  
 
All of this has meant that children's traditional duty of care for elderly parents is less taken 
for granted. Yet we must nonetheless acknowledge that very substantial informal care is 
still provided by Turkish families. Such care is increasingly given out of a sense of direct 
emotional involvement – as demonstrated by the growing role of daughters in this care – and 
the principle of reciprocity: parents cared for their children, and now it is the children's turn 
to care for their parents. These developments are clearly linked with ongoing developments 
within the Dutch welfare state.  
 
An important development in this regard is the shift in responsibility for care from the 
national government to local government and to the family and social networks. In this, 
Dutch social support legislation has a major role (specifically changes in the Social Support 
Act, referred by the Dutch acronym 'WMO'). The new WMO is strongly based on people's 
personal responsibility for themselves and on solidarity between generations, within the 
family and among members of one’s social network. When someone requests local govern-
ment assistance, an assessment follows of whether it is really necessary for local government 
to provide such care.  
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If in the Netherlands, a transition takes place from the 'old' welfare state to a 'caring society', 
based on the assumption of reciprocity between generations, then we might ask what this 
would mean for current care practices among elderly Turks and attitudes towards care within 
Turkish families. 
 
Regarding attitudes towards care, it is clear that among elderly Turks – and to a lesser extent 
also among their children – there is still a notion of the Dutch welfare state with wide-
ranging selection of services by which all Dutch elderly are 'cared for' by institutions; though 
this image is rejected as a option for elderly Turks themselves.  
 
Because, as stated earlier, the Turkish extended family has lost its significance as an eco-
nomic unit, relationships of authority between the generations are subject to change. Care for 
elderly parents has lost its 'automatic' character, and a stronger appeal is now made to mutual 
solidarity and reciprocity, motivated by 'individual choice'. Some second-generation Dutch-
Turks have begun to see care by institutions as a (partial) 'practical solution'.  
 
With regard to current care practices, this study found that while the traditional form of care 
is subject to change, family care – both old and new forms – remains central in care for 
elderly Turks.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 


