
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Tradities in de knel: Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen en
hun kinderen in Nederland

Yerden, İ.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Yerden, İ. (2013). Tradities in de knel: Zorgverwachtingen en zorgpraktijk bij Turkse ouderen
en hun kinderen in Nederland. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/tradities-in-de-knel-zorgverwachtingen-en-zorgpraktijk-bij-turkse-ouderen-en-hun-kinderen-in-nederland(016d016c-7a96-42e7-8dba-2b2ac6a1675a).html


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


