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5 VERWANTSCHAPSRELATIES EN CULTUREEL-
NORMATIEVE IDEAALBEELDEN OVER ZORG 

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

5.1 Antropologische kijk op verwantschapsrelaties 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Geçiçi 

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

4. Parça-

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

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

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

Kenmerken grootfamilie (Timur en Kongar) 

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

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

Kenmerken kerngezin (Timur en Kongar) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
    Mannelijke lijn        Vrouwelijke lijn 

 
 
   Hala Amca          Dayı    Teyze 

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

 
 
 
 
 

          Ego 
 
 
 
 

  (1) Amca çocukları      (3) Dayı çocukları 

 
 
 (2) Hala çocukları        (4) Teyze çocukları 
 

Legenda  

 = man  
 = vrouw 

= broers en zussen van elkaar 
 
= verbonden door huwelijk     

Va = vader 
Mo = moeder 

                                                      
11 Emiroğlu 2003 

 
Er zijn vier verschillende soorten neven en nichten: 

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

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

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

5.4 Rolverdeling binnen grootfamilie als ideaal-typisch 
verwantschapssysteem12 

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

Rolverdelingen volgens mannelijke lijn 

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

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

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

Rolverdelingen volgens vrouwelijke lijn 

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

Man-vrouwverhoudingen  

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

Ouder–kindrelatie  

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

Dede en ebe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grootfamilie ‘Kerngezin’ Wisselende familie Totaal 

23 5 2 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ouders met getrouwde 

kinderen (2 generaties) 

Ouders met getrouwde 

kinderen en kleinkinderen 

(3 generaties) 

Ouders met getrouwde 

kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen  

(4 generaties) 

Totaal 

2 22
14

 1 25 

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

Ouders met getrouwde 

kinderen (2 generaties) 

Ouders met getrouwde 

kinderen en kleinkinderen 

(3 generaties) 

Ouders met getrouwde 

kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen (4 

generaties) 

Totaal 

4 5 1 10 

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

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

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

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

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

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

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

Ouderen wonend  

zonder kinderen 

Ouderen wonend met 

ongetrouwde kinderen 

Totaal 

12 8 20 

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

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

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

5.8 Huwelijksvorming onderzoeksgroep 

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

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

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

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

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

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

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

Neef/nicht 

(34) 

Schoonzus/ 

tante* 

(3) 

Ver familielid 

(28) 

Uit 

hetzelfde 

dorp 

(39) 

Uit 

dezelfde 

regio 

(16) 

Uit een 

andere 

regio 

(8) 

Partner met 

andere 

etnische 

achtergrond 

(3) 

 

Mannelijke 

lijn 

Vrouwelijke 

lijn 

Mannelijke 

lijn 

Mannelijke 

lijn 

Vrouwelijke 

lijn 

     

 

Amca Hala Dayı Teyze Yenge*        

Partnerkeuze  

G1 

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

Partnerkeuze  

G2 

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

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

Partnerkeuze  

G3 

Kleinzoon    1  1  2    4 

 Kleindochter      2      2 

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

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

 
 

Neef/nicht Verre 
familie 

Subtotaal 
Familie 

Geen familie 
Turks 

Geen familie  
niet-Turks 

Totaal 

 M V M V     

G1 6
16

 1 5 2 14 16  30 

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

Totaal 37 28 65 63 3 131 

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

Huwelijksvorming onderzoeksgroep: conclusie 

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

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

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

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

Huwelijkse leeftijd 14 15 16 17 18 20 22 23 Totaal 

Mannen   1 17 5 1 1 1 26 

Vrouwen 1 3 15 7 2    28 

Totaal 1 3 16 24 7 1 1 1 54 

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

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

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

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

 

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

Ideaaltypische zorgdefinities door onderzoeksgroep  

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

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

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

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

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

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

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

Uitvoerende taken 

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

Zorg als ruil 

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

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

Ook de erfenis wordt vaak genoemd als ruilmiddel voor zorg, opnieuw vooral door de 
mannen (G1). Ouders voelen zich verplicht een erfenis voor hun kinderen, met name voor 
hun zonen, achter te laten. Hierbij kan worden gedacht aan huizen, land en geld. Deze erfenis 
dient door hun kinderen (G2) te worden gewaardeerd. Dit kunnen zij tonen door de erfenis te 
behouden en erin te blijven investeren.  
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Ik heb voor de toekomst van mijn kinderen gezorgd. Ik heb voor hen een huis ge-
kocht. Alle investeringen in Turkije en Nederland zijn voor hen en ze betalen geen 
huur aan ons. Tot nu toe heb ik voor hen gewerkt. Op hun beurt moeten zij weer 
voor mij en mijn vrouw zorgen. (MÜNEVVER) 

Verzorgen van eigen zorgbehoeftige ouders:  

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

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

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

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

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

5.9.4  Conclusie 
In dit hoofdstuk is het verwantschapssysteem binnen de patrilineaire grootfamilie geschetst, 
de taakverdeling binnen dit systeem en daarbij behorende zorgpraktijken, te weten bakım en 
yardım. Bakım heeft betrekking op eindverantwoordelijkheid voor de zorg door de 
zoon/gelin, maar betreft ook de feitelijke dagelijkse verzorging van de ouderen, te weten 
huishoudelijke verzorging, voedselzorg en lichamelijke verzorging. Yardım kan zowel door 
verwanten als buren worden gegeven. Het betreft hulp en ondersteuning bij praktische taken 
als boodschappen doen, financiële zaken regelen, tolken, maar ook om emotionele en finan-
ciële ondersteuning, zonder dat er eindverantwoordelijkheid is voor deze zorg  
De oudere ouders zijn binnen dit systeem in het land van herkomst opgegeroeid en hebben 
de 'zorgsystemen' geinternaliseerd.  
 
De 'kerngezinnen' die na de gezinshereniging in Nederland ontstonden, zijn aanvankelijk 
uitgegeroeid tot grootfamilies. In de opvoeding van de kinderen is door de oudere ouders 
veel nadruk gelegd op de overdracht van de traditionele waarden. Belangrijk hierbij was om 
het traditionele zorgsysteem voor de toekomst veilig te stellen. Ook de beïnvloeding van de 
huwelijksvorming van de kinderen stond voor een groot deel in dit teken. Gezocht werd 
daarom naar huwelijkspartners uit eigen kring, die ook waren opgegroeid en vertrouwd zijn 



103 
 

met de traditionele waarden. Dit vormt een belangrijke oorzaak van de vele neef-
nichthuwelijken. 
De ontwikkeling van sociale netwerken binnen de eigen Turkse gemeenschappen in Neder-
land houdt eveneens nauw verband met hun belangrijke rol bij de zorg voor Turkse oudere 
ouders, ofwel de noodzaak tot uitwisseling van yardım. 
 
Vanaf hoofdstuk zes wordt nagegaan in hoeverre de verwantschapssystemen, de cultureel-
normatieve ideaalbeelden over zorg en de daarbij bijhorende zorgpraktijken in Nederland 
overeind gebleven zijn.


