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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) 



 47 

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. 
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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) 


