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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.  



13 
 

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. 
 
 


