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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 
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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?  
 


