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6 TURKSE OUDEREN EN HUN KINDEREN:  
DRIE VERHALEN OVER ZORG 

 
Dertig families zijn vanuit onderzoeksstrategische overwegingen geselecteerd en geordend in 
drie categorieën: geen zorg, zorgafhankelijk en bedlegerig. Tegelijkertijd zijn het dertig 
unieke familiegeschiedenissen. In dit hoofdstuk laat ik u nader kennismaken met drie 
families, uit elke categorie één. Dat ik de geïnterviewden vrij uitgebreid laat vertellen, doe ik 
vanuit de overweging dat juist subtiele verschillen in woordkeuze de ambivalentie kunnen 
verraden die voorbode is van veranderend gedrag.  
In de eerste casus besteed ik extra aandacht aan die aspecten van het leven van de ouderen 
uit de onderzoekspopulatie waarin zij sterk overeenkomen, zoals: leefsituatie in Turkije, 
opleiding, migratiegeschiedenis, werk, gezinshereniging, huwelijkssluiting, familiebetrek-
kingen en sociale netwerken. Het betreft ook de casus van een familie, die nog geen ervaring 
heeft met zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1). In de volgende twee casussen is 
dit wel het geval. In de tweede casus is sprake van beginnende zorgafhankelijkheid en in de 
derde casus is er sprake van bedlegerigheid. Hoewel ieder indelingscriterium onvoldoende 
recht doet aan de veelkleurige en complexe werklijkheid, laat de mate van de zorgafhanke-
lijkheid bij de geselecteerde casussen zien hoe groot de invloed hiervan is op de cultureel-
normatieve ideaalbeelden, zorgverwachtingen en zorgpraktijken.  

6.1 Murtaza en Binnaz: geen ervaring met zorgafhankelijkheid 
 
Murtaza en zijn vrouw Binnaz (G1) zijn ouderen die ten tijde van de interviews nog geen 
zorg nodig hebben. Zij wonen samen met hun zoon Cumhur en zijn vrouw Saadet (G2). 

Murtaza (68) 

Ik ben de oudste zoon en woonde tot het overlijden van mijn vader met mijn ouders en twee 
jongere broers in ons dorp in Turkije. Het was een leuke en gezellige tijd.  
Mijn ouders hadden als enige bezit een huis: zij waren erg arm, we hadden geen land en ook 
geen vast inkomen. Ik heb al jong allerlei soorten werk moeten doen en heb veel gewerkt 
voor anderen als herder en dorpswachter. Wat ik verdiende, was vaak het enige inkomen 
voor ons allemaal! Mijn vader is overleden toen ik twintig was. Als oudste zoon moest ik 
daarna voor mijn moeder en broertjes zorgen. 
Ik ben uitgehuwelijkt door mijn ouders toen ik zeventien was. Ik kende het meisje niet, maar 
had haar wel eens in het dorp gezien. Mijn ouders hebben een goede keuze gedaan: ik was en 
ben nog steeds blij met mijn vrouw. Zij was heel loyaal aan mijn ouders en heeft goed voor 
hen gezorgd. Toen ik op achttienjarige leeftijd in militaire dienst moest, bleef mijn vrouw bij 
mijn ouders achter. Zij zorgden voor haar en mijn vrouw hielp hen in het huishouden. 
Na het overlijden van mijn vader was ik ook verantwoordelijk voor de toekomst van mijn 
broers. Ik heb de oudste broer uitgehuwelijkt aan de zus van mijn vrouw. Zij stond in het 
dorp bekend als een keurig meisje. Mijn andere (jongste) broer heb ik uitgehuwelijkt aan een 
buurmeisje. Zij zijn nu allemaal gelukkig. Later zijn mijn broers verhuisd naar een huis dat 
ik had gebouwd op het erf van mijn vader, naast ons ouderlijk huis.  
In Turkije ben ik een paar jaar naar de basisschool gegaan, maar ik heb de school niet 
afgerond. Ik kan wel Turks lezen en schrijven. In die tijd was opleiding niet belangrijk. 
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We moesten werken om te kunnen rondkomen. Mijn vrouw heeft geen enkele opleiding 
gevolgd in Turkije. Als meisje was dat in die tijd niet gebruikelijk, zelfs de basisschool niet. 
Meisjes bleven thuis en hielpen in het huishouden.  
 
Besluit tot migratie 

In 1966 besloot ik naar Europa te gaan. Ik wilde daar een aantal jaren werken en met het verdiende 
geld in ons dorp een huis bouwen en een goede toekomst voor mijn kinderen creëren. Er waren al 
mensen vóór mij naar Europa gegaan. In die tijd was men erg bang voor dit 'land van de gavur' 
(ongelovigen); later wende men eraan. Ook mijn familie maakte zich zorgen, maar uiteindelijk 
stemden ze in met mijn plannen. 

Ik heb niet bewust voor Nederland gekozen. Wij moesten ons inschrijven bij het arbeids-
bureau voor rekrutering naar Europa. Daar bepaalde een commissie naar welk West-
Europees land (Duitsland, Nederland, België of Frankrijk) wij zouden gaan. Zij selecteerden 
op basis van behoefte bij bedrijven en landen, en vervolgens keek men welke mannen 
daarvoor geschikt waren. Ik kreeg bericht van het arbeidsbureau dat men mij voor Nederland 
had geselecteerd.  
Sommige mensen uit mijn dorp hadden zich ook ingeschreven, maar ontvingen een afwijzing. Het 
arbeidsbureau vond hen te oud. Sommigen verlaagden hun leeftijd wel met zes jaar en waagden met 
succes een nieuwe kans. Het was toen vrij gemakkelijk in Turkije om je leeftijd te verlagen.  
Nadat ik positief bericht had ontvangen, moest ik naar Ankara voor een medische keuring. Eerst werd 
ik door een Turkse arts onderzocht, daarna door een Europese arts met een tolk erbij. We waren in 
totaal met zes mensen in de wachtkamer. We moesten allemaal onze kleren uitdoen en daarna 
begonnen zij ons te controleren: benen, armen, anus en penis et cetera. Ik schaamde me heel erg toen 
ze naar mijn anus keken: ik had dat niet verwacht en niemand had ons daarover ooit iets verteld. Wij 
hebben achteraf wél aan andere mensen verteld dat bij iedereen de geslachtsdelen werden gecontro-
leerd. Ik begrijp nog steeds niet waarom ze dit deden.  
Ik werd goedgekeurd. Het was 1967, ik was toen 31 jaar oud. Kennelijk was ik geschikt om naar 
Europa te gaan. Ik kreeg wat geld en moest na drie dagen weer terugkomen om met de bus naar het 
vliegveld te gaan. Het geld heb ik aan mijn moeder en mijn vrouw gegeven.  
In Ankara begeleidden de mensen van het arbeidsbureau onze groep naar het vliegtuig. Wij werden 
gastarbeiders genoemd. We kregen een kaart met de naam van het bedrijf waar we zouden komen te 
werken. 
 

Aankomst in Nederland 

Op Schiphol waren de chef van het bedrijf en een tolk aanwezig om ons op te vangen; de chef haalde 
ons met de auto af. In die tijd hadden ze meer respect voor ons. Ze brachten ons naar een restaurant 
waar we iets hebben gegeten; daarna gingen we naar het pension, waar we zouden slapen. Het pension 
lag naast de fabriek. We mochten een paar dagen uitrusten. De chef haalde ons daarna op en bracht 
ons naar de fabriek om ons rond te leiden. Ze lieten ons zien waar we moesten werken.  
Ik was erg nieuwsgierig naar Nederland. Ik zag overal water, de Nederlanders waren blond en lang. 
Toch zag ik weinig verschil tussen ons en Nederlanders. De Nederlanders waren ook nieuwsgierig. 
Wij hadden als Turkse mannen meestal een snor en zwart haar, dat vonden die Nederlanders leuk. Zij 
waren toen erg vriendelijk.  
In het pension woonden zo'n 200 mensen afkomstig uit Turkije en Marokko. De Turken woonden 
apart van de Marokkanen. Wij aten in de kantine, waar het eten voor ons werd klaargemaakt. Ook de 
was werd door het bedrijf gedaan. Ons leven bestond uit werken, eten en slapen. We hadden geen 
contact met de buitenwereld. In het pension verbleven vijf of zes mannen op één kamer. Per week 
ontvingen wij 150 gulden (75 euro), 50 gulden werd door het bedrijf van ons salaris afgetrokken voor 
slaapplaats, eten et cetera. 
We konden niet zelf koken. We mochten niet zomaar naar de keuken komen of het gasfornuis 
gebruiken. Als wij een gast op bezoek kregen, moesten we dat melden aan de fabriekschef, en 10 
gulden betalen voor het slapen en 10 gulden voor het mee-eten van de gast.  
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In 1971 ben ik samen met een kennis uit ons dorp in een particulier pension (pension niet gebonden 
aan een bedrijf) gaan wonen. We huurden daar een kleine kamer waarin we alles deden: koken, eten, 
kleren wassen, douchen en slapen.  
 

Gezinshereniging 

Ik werkte bij een glasfabriek. Ik heb erg hard gewerkt: soms werkte ik wel veertien uur per dag en ook 
vaak in de weekenden. Als ik thuiskwam, moest ik nu zelf koken, kleding wassen en het huis 
schoonmaken. Toen besloot ik mijn vrouw naar Nederland te halen, een paar jaar allebei te werken en 
geld te sparen en daarna terug te keren naar Turkije. Ik had mijn vrouw en drie kinderen in Turkije 
achtergelaten bij mijn moeder, waar zij samenwoonden met mijn broers en hun gezinnen op het erf 
van mijn overleden vader. Mijn broers waren nu verantwoordelijk voor mijn kinderen en beschermden 
hen. Ik stuurde regelmatig geld naar mijn broers en moeder.  
In de stad waar ik nu woon, wonen veel mensen uit ons dorp en uit de streek waar ik vandaan kom. 
Via hen heb ik werk gevonden in deze stad en ook die kamer gehuurd. Daar ben ik toen met mijn 
vrouw en oudste zoon gaan wonen. Voor de twee jongste kinderen was nog geen plek. Pas na de dood 
van mijn moeder, die voor hen zorgde, heb ik mijn twee andere kinderen naar Nederland gehaald.  
In 1984 werden veel mensen ontslagen omdat er geen werk meer was. Ook ik werd ontslagen. In 
totaal heb ik 17 jaar gewerkt bij verschillende fabrieken: een glasfabriek, plastic fabriek, metaalfa-
briek et cetera. Nu ontvang ik een AOW-uitkering van € 600. 
 
Ik heb mijn oudste zoon uitgehuwelijkt aan een dochter van mijn broer. Mijn jongste zoon is getrouwd 
met een dochter van een buurman uit het dorp in Turkije. Mijn dochter is getrouwd met de zoon van 
de broer van mijn vrouw. We hebben onze kinderen niet verplicht om met hen te trouwen, maar we 
hebben wel aan hen uitgelegd waarom we deze huwelijkspartner voor hen hebben gekozen. Een 
huwelijk met een kind van iemand die wij niet kennen, kan relatieproblemen doen ontstaan tussen de 
families. Deze families kennen wij goed en we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Het is 
niet alleen goed voor ons geweest, maar ook voor de ouders van onze gelins en schoonzoon, die 
hierdoor economisch worden ondersteund.  
 

Huidige woonsituatie 

In 1975 heb ik een huis gekocht. Het is een oud huis. In die tijd kon je geen huis krijgen via de 
gemeente als je gastarbeider was. Ik woonde hier eerst met mijn twee zoons en een dochter, vervol-
gens trokken ook de echtgenotes van mijn zonen bij ons in. Mijn dochter is na haar huwelijk verhuisd 
naar een woning in dezelfde straat. Mijn jongste zoon is later verhuisd naar een andere woning, maar 
wel erg dichtbij. Momenteel woon ik samen met mijn oudste zoon, zijn vrouw en kinderen, en mijn 
vrouw.  
In mijn buurt wonen veel Turken. We bezoeken elkaar vaak. Ik spreek slecht Nederlands en heb 
weinig contacten met Nederlanders. Met mijn Turkse buren heb ik juist veel contact. Ik kijk veel naar 
Turkse zenders en ga naar de moskee en de Turkse vereniging. Ik doe boodschappen bij Turkse 
winkels en maak daar een babbeltje met Turkse mensen.  
Elk jaar ga ik in april met mijn vrouw naar Turkije en blijf daar tot ongeveer begin november. Daar 
heb ik een mooi huis met een grote tuin en ben ik samen met mijn verwanten. Ik voel me daar goed; 
het weer is er ook mooi. In de winter kom ik terug naar Nederland omdat de medische zorg van artsen 
en ziekenhuizen hier beter is. Daarnaast heb ik kinderen en kleinkinderen in Nederland die ik mis.  
 

Zorgsituatie 

Gelukkig heb ik nog geen gezondheidsproblemen en zijn mijn vrouw en ik niet afhankelijk van onze 
kinderen. Wij doen alles zelf in huis, we doen onze eigen boodschappen en we kunnen zelfstandig 
uitgaan.  
De zorg voor ouderen is erg belangrijk. Ouders doen alles voor hun kinderen om hun een toekomst te 
bieden. Daarvoor ben ik naar Nederland gekomen! En zo hebben mijn ouders ook voor mij en mijn 
broers gezorgd. Zij regelden onze huwelijken, betaalden hiervoor alle kosten en hebben ons opgevoed. 
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Ik ben altijd erg loyaal geweest aan mijn ouders, ik heb hen nooit gekwetst en deed wat zij mij 
vroegen.  
Mijn vrouw was ook een goede gelin voor mijn ouders. Ze deed alles voor hen: het huis schoonma-
ken, eten klaarmaken, de was doen et cetera; en zij luisterde altijd naar hen. 
Mijn vrouw bleef bij mijn moeder wonen, totdat ik haar naar Nederland heb gehaald. Daarna hebben 
mijn broers en hun vrouwen, die naast mijn moeder woonden, voor mijn moeder gezorgd. Maar ik heb 
altijd geld gestuurd. Tijdens de vakantie bracht ik altijd kleding en spullen mee voor mijn moeder. Ik 
heb erover gedacht mijn moeder naar Nederland te halen, maar zij was tevreden met haar leven in 
Turkije. Ik heb haar gevraagd: 'Wil je meegaan naar Nederland', maar zij wilde niet. Toch heb ik er 
spijt van dat ik niet met haar heb kunnen samenwonen en voor haar heb kunnen zorgen toen zij oud 
was. Ik denk daar vaak aan.  
 

Zorgverwachtingen van kinderen 

Als mijn vrouw en ik niet meer voor onszelf kunnen zorgen, verwachten wij dat onze kinderen dit 
zullen doen. Ik verwacht dat mijn zoon en gelin alles doen wat ik nodig heb als ik bedlegerig word, 
zoals zorgen voor de huishouding en onze lichamelijke verzorging. Ik ben erg tevreden met mijn 
gelin: zij heeft respect voor mij en mijn vrouw. Zij doet het hele huishouden en maakt het eten klaar. 
Zij is geen 'vreemde' gelin, maar een nichtje van mij.  
Ik hoop dat mijn kinderen voor mij en mijn vrouw zullen zorgen tot onze dood. Ik hoop dat ik niet 
bedlegerig word en zo lang mogelijk gezond blijf. Nu kunnen mijn vrouw en ik ons goed redden; we 
doen zelf boodschappen en kunnen alles doen, zoals een douche nemen en wandelen. In de toekomst 
zou ik nooit opgenomen willen worden in een verzorgingshuis. Ik heb niet voor niets zo hard gewerkt 
en voor mijn kinderen gezorgd. Als zij niet zouden zorgen, kan ik hen niet verplichten, maar het zou 
wel een schande zijn. Dan gaan de mensen praten over mijn kinderen: dat ze ons in de steek hebben 
gelaten. Later zullen hun kinderen dan ook niet voor hen willen zorgen.  

Binnaz (58) 

Mijn man haalde mij en mijn oudste zoon in 1973 naar Nederland. Hij was daar toen al zes jaar. We 
wilden een paar jaar in Nederland werken en daarna teruggaan naar Turkije om daar een huis te 
kopen. Inmiddels zijn we oud geworden in Nederland. Nu hebben we zelfs meer dan één huis in 
Turkije en geld gespaard, maar we kunnen nog steeds niet terug.  
Ik heb niet op school gezeten en kan dus niet lezen of schrijven. Ik spreek geen Nederlands. Er was 
geen taalcursus voor ons, ik heb alleen een paar woorden geleerd. 
Ik heb overal gewerkt, in een fabriek, in een grote wasserij, als schoonmaakster en in een tuincentrum. 
Ik probeerde zo veel mogelijk te werken en geld te sparen. 
De kinderen weten niet hóe hard wij hebben gewerkt en hoe wij onze huizen hebben gekocht. We 
woonden lange tijd op één kamer om geld te sparen en een goede toekomst te bieden aan de kinderen. 
Voordat ik hier kwam, kon mijn man helemaal geen geld sparen. Toen begonnen we ermee. Nog 
steeds besteed ik geld aan mijn kinderen. Elk jaar spaar ik een bedrag van € 5.000. Dit jaar gaf ik 
€ 2.000 aan mijn zoon en € 1.750 aan mijn man, die naar Mekka gaat. Wat overblijft, besteed ik aan 
ons huis in Turkije. Ik vroeg mijn zoon en gelin eens: 'Geef mij wat geld, dan zal ik een muur om het 
huis laten bouwen', maar zij zeiden: 'We hebben geen geld'. Ik begrijp niet waarom ze het niet geven. 
Als wij overlijden, krijgen zij alles! Mijn zoon en gelin sparen niet, terwijl zij elke maand € 500 opzij 
zouden kunnen leggen: dan hadden ze elk jaar € 6.000 gespaard. Mijn man en ik hebben tot nu toe 
alles aan onze huizen betaald; mijn zoon en gelin niets. 
In Turkije hebben wij een auto gekocht en ik heb in Ankara een huis gekocht plus grond waarop je 
later een huis kunt laten bouwen. Bovendien hebben we grond gekocht in ons dorp plus een huis van 
beton. (Zij haalt meteen een foto uit haar tas: "Kijk, dit is ons huis!" en vertelt uitgebreid over de 

indeling van het huis).  
Elk jaar wonen we zes à zeven maanden in het dorp. Ik heb een hele grote tuin met tomaten, sla, 
aardappelen, snijbonen, uien et cetera. Ik ben daar de hele dag bezig en geniet. In ons dorp heb ik 
nooit hoofdpijn. Ik ben vroeg wakker en dan ontbijten we op het balkon, de mensen komen langs en 
maken een praatje en 's avonds gaan wij bij hen op bezoek. 
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Relatie schoonmoeder-gelin 

Als wij naar Turkije zijn, gaat mijn gelin vaak met haar man naar haar familie. Mijn zoon luistert naar 
zijn vrouw. Als onze gelin bij haar ouders is, geeft ze hun stiekem geld; ik ben niet gek, dat heb ik 
gehoord. Ik heb tegen mijn gelin gezegd: "Dat is wel jouw familie, maar je hoort nu bij ons, je bent 
getrouwd met mijn zoon. Waar ik tot nu toe voor gewerkt heb en wat ik gekocht heb, is allemaal voor 
jullie. Jullie moeten ook geld besteden aan ons huis, want het huis is van jullie." Maar ze waarderen 
het niet.  
Ik maakte eten klaar voor het hele gezin. Ik waste alle kleren op de hand. Ik waste mijn zwagers, 
behalve de oudste. Als gelin kun je wel kleine jongens wassen, maar niet de grotere. Ik heb mijn 
kaynana (schoonmoeder) gewassen en haar bed opgemaakt en verschoond. Hun schoonmoeder 
wassen doen gelins nog steeds; mijn schoondochter wast mij ook altijd. 
Mijn schoonmoeder bepaalde alles en zei wat ik doen moest. Ik mocht mijn mond niet open doen; als 
je dat toch deed, was je brutaal. Je moest meer via lichaamstaal spreken. Ik moest altijd 'ja' zeggen: 
gelinlik etmek (= een schoondochter moet respect hebben voor de hele familie, ook de verre familie, 
en dus rustig en bescheiden zijn en dienstbaar aan iedereen). Als een schoonmoeder vroeger boos 
werd, sloeg ze erop. Mijn schoonmoeder heeft mij ook wel geslagen. Maar de tijden zijn veranderd. 
De gelin van nu treedt op als kaynana en kaynana als gelin. Een schoonmoeder kan soms liefde 
geven, maar soms ook slaag; dat ligt aan de situatie.  
Mijn gelin wast mij, zij doet het huishouden en maakt eten klaar. Mijn zoon heeft mijn gelin zelf 
gekozen. Zij is een  familielid van mijn man. Ik sla haar nooit. Wij wonen al twintig jaar samen en ik 
heb nog nooit druk op haar uitgeoefend. Als dat wel geweest zou zijn, zouden wij niet twintig jaar 
hebben samengewoond.  
Ik weet niet precies of deze verandering goed of slecht is. Mijn moeder mocht pas gaan slapen als 
iedereen naar bed was; zij moest opstaan vóór de anderen om ontbijt klaar te maken. In mijn tijd was 
het wel iets afgezwakt, maar ik was toch nog bang voor mijn kaynana; als ik hoorde dat zij binnen-
kwam, moest ik al voor haar klaarstaan. Je moest hun schoenen klaarzetten en soms de voeten van je 
schoonvader wassen. Nu is alles veranderd, hier in Nederland. Vroeger had men tenminste respect 
voor elkaar; ook op straat moest je als vrouw een man uit respect vóór laten gaan. Nu denken ze daar 
niet aan. 

Mijn man kan niet koken of huishoudelijke taken doen. Zulke dingen mag hij niet doen, dat 
is werk voor vrouwen! Een man moet buitenshuis geld verdienen.  
Ik ben de hele dag thuis. Zoals je ziet, ben ik aan het breien. Soms ga ik naar de markt, hier in de 
buurt. Soms ga ik naar de buren. Het is ramadan en straks om half vijf komt mijn man thuis, dan gaan 
we eten; dus nu moet ik het eten voorbereiden. 
 
Zorgverwachtingen van kinderen 

Ik heb als gelin voor mijn schoonouders gezorgd en nu verwacht ik dat mijn zoon en gelin voor mij 
zullen zorgen wanneer ik zorgafhankelijk word. Zo hoort het volgens onze traditie. We hebben 
geïnvesteerd in de toekomst van onze kinderen en zij mogen ons op onze oude dag niet in de steek 
laten. Van mijn dochter verwacht ik geen zorg, haar man zal dat ook niet goed vinden. Zij heeft haar 
eigen schoonouders voor wie zij moet zorgen. 

Cumhur (40), zoon, inwonend 

In l973 haalde mijn vader mijn moeder en mij naar Nederland. Ik was toen 14 jaar. 
Ik woon samen met mijn ouders, omdat dit moet volgens onze cultuur. Na mijn huwelijk is mijn 
vrouw bij ons ingetrokken. Zij heeft veel geleerd van mijn moeder. Als gelin moet zij respect tonen 
voor mijn ouders.  
 

Zorgverwachtingen 
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Mijn ouders hebben nu geen zorg nodig, misschien als ze ouder zijn. Dan zal ik dat moeten geven, ik 
kan hen niet op straat zetten! Als zoon ben ik verantwoordelijk voor mijn ouders. De zorg voor ouders 
kan niemand doen behalve de eigen kinderen. Anderen kunnen alleen hulp geven.  
Maar als man kan ik geen huishoudelijke taken verrichten, zo heb ik het geleerd van mijn ouders en 
mijn Turkse omgeving. Mijn vrouw doet het huishouden. Ik breng mijn ouders, wanneer zij af en toe 
ziek zijn, naar de huisarts of naar het ziekenhuis en ik tolk voor hen. 
Als mijn ouders bedlegerig zijn en niet meer kunnen lopen, dan zal ik hen ook naar de wc brengen. 
Wij zijn Turken, 85% zorgt helemaal voor zijn ouders. Het maakt niet uit of het mijn vader of moeder 
is, als je een mens bent, moet je dat doen. Natuurlijk zullen er wel schaamtegevoelens zijn, zowel bij 
kinderen als ouders. Mijn ouders schamen zich niet voor elkaar als het gaat om lichamelijke verzor-
ging, tussen man en vrouw is er geen schaamte.  
Ik kan mijn ouders niet naar een verzorgingshuis laten gaan. Volgens onze gewoontes moeten ouders 
en kinderen samenwonen. Weet je wat de omgeving zou zeggen als je dat niet zou doen? "Die zoon 
zorgt niet voor zijn ouders; hij stuurt ze naar het bejaardenhuis." Ik wil niet dat iedereen over mij 
praat. Als ze hier in huis zelfstandig willen wonen, is het wat anders. Dat kan wel. Dan zullen wij 
daarover praten. Er zijn veel mensen die dat doen. In hoeverre krijgen ze in een verzorgingshuis een 
goede verzorging? Dit is een 'warm huis'. 
Als mijn vrouw en ik niet meer voor mijn ouders kúnnen zorgen, dan moet ik wel hulp vragen aan de 
thuiszorg: hun bed moet immers worden verschoond en zijzelf moeten gewassen geworden. Het maakt 
mij niks uit of de medewerker van de thuiszorg van Turkse of Nederlandse afkomst is. Zij oefenen hun 
beroep uit en Nederlanders maken geen onderscheid tussen de verschillende groeperingen. Ik zie ook dat 
jonge mensen in het ziekenhuis zowel mannen als vrouwen verzorgen en hun bedden verschonen.  

Saadet (35), schoondochter, inwonend 

Ik ben 35 jaar en geboren en opgegroeid in Turkije. Eigenlijk ben ik in l963 geboren, maar mijn vader 
heeft mij een jaar later pas laten inschrijven bij het bevolkingsregister, dus officieel ben ik 34 jaar.  
In l978 ben ik na mijn huwelijk naar mijn man in Nederland gekomen. Ik verwachtte niets speciaals 
van Nederland. Mijn man wilde met mij trouwen en heeft zijn ouders naar mijn ouders gestuurd. Ik 
ben getrouwd volgens görücü usulu (uithuwelijking): ze hebben mijn ouders om mijn hand gevraagd 
en mijn ouders vroegen aan mij of ik ermee instemde. Ik was 15 jaar toen ik trouwde. Het was de 
gewoonte in die tijd in onze dorpen om op die leeftijd te trouwen; als je ouder was dan l6 of l7 jaar, 
zeiden ze: "Je bent evde kalma" (= een thuisblijver) en waren er geen kandidaten meer. Nu denk ik dat 
het niet goed is om zo jong te trouwen. Als je op jonge leeftijd trouwt, kunnen ze je makkelijk onder 
druk zetten. Mijn man is familie van mij: mijn vader was de oom van mijn schoonvader; de moeder 
van mijn schoonvader was familie van mijn vader. In die tijd moesten ouders voor het huwelijk zorgen 
en zij moesten altijd toestemming geven. Nu is dat veranderd; de jongeren bepalen dat meestal zelf.  
Ik werk al l7 jaar bij een tuinbouwbedrijf. Ik heb de basisschool afgemaakt in Turkije en kan dus 
Turks lezen en schrijven. Ik heb eenmaal van een Nederlandse vrouw een cursus gehad, verder niet. 
Op mijn werk spreek ik meestal Turks, omdat er veel Turkse vrouwen zijn. Met mijn chef kan ik nu 
alleen een paar woorden Nederlands wisselen.  
 

Relatie met schoonouders en opvattingen over zorg 

Ik woon dus al twintig jaar met mijn schoonouders samen, met mijn man en drie kinderen (twee zoons 
en één dochter). Het is een huis van drie etages. Overdag zijn wij allemaal beneden. 's Avonds gaan 
mijn schoonouders en mijn kinderen naar boven om te slapen.  

's Ochtends moet ik vroeg opstaan om het ontbijt klaar te maken voor mijn schoonouders, 
man en kinderen. Daarna ga ik naar mijn werk. Als ik 's avonds thuiskom, maak ik eten voor 
iedereen, daarna was ik af, ruim ik op en zet thee en koffie. Dan is het al ongeveer elf uur 's 
avonds. Als we gasten hebben, duurt het soms wel tot twaalf uur 's nachts voordat ik naar 
bed kan gaan. Wij ontvangen vaak gasten, zoals Turkse buren en familie. Meestal heb ik in 
de ochtend en avond gewerkt aan het voorbereiden van de maaltijden. Als gelin moet ik de 
gasten laten zien dat ik bezig ben en hen bedienen met thee of koffie en Turkse zoetigheden.  
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In het weekend hoef ik niet te werken. Dan maak ik het hele huis schoon, was ik alle kleren en doe 
boodschappen. Je hebt zelf gezien hoe druk ik het iedere dag heb. Ik verwacht geen hulp van mijn 
schoonmoeder: zij is oud. Zij mag gewoon zitten en mij alles laten doen. Toen mijn kinderen klein 
waren, heeft zij voor hen gezorgd, want mijn man en ik moesten overdag werken.  
Volgens onze cultuur mag de man, als de vrouw aanwezig is, niets doen in het huishouden doen. Het 
is eigenlijk wel vreemd, want ik werk net als mijn man vijf dagen per week. Als hij thuiskomt, gaat hij 
zitten. En ik moet dan nog alles doen! Ik ben ook nog met de kinderen bezig. Soms heb ik vóór acht of 
negen uur 's avonds niet gezeten. Turkse vrouwen zie je altijd in de keuken bezig, daar word ik soms 
zo moe van. Mijn schoonouders doen wat ze leuk vinden: mijn schoonmoeder zit op de bank en mijn 
schoonvader gaat naar het café. Ik kan niet tegen mijn schoonmoeder zeggen: 'help mij', want dan zou ik 
me schamen. Als gelin voel ik me verplicht voor mijn schoonouders te zorgen. Dat is mijn taak, ik doe het 
ook graag.  
Ik ben gelovig en vast elk jaar een hele maand. Ik voel me goed als ik vast. Mijn schoonvader vast 
ook. Elke ochtend moet ik als gelin zijn ontbijt klaarmaken. Maar dat betekent wel, dat ik in de 
vastentijd al om vijf uur moet opstaan.  
Ik was mijn kaynana nu al. Als mijn schoonouders bedlegerig worden, dan zal ik dat blijven doen. 
Mijn man zou zijn vader moeten wassen, ook zijn schaamstreek. Pas als mijn man het niet kan doen, 
bijvoorbeeld omdat hij overdag werkt, dan moet ik het doen. Een vrouw kan een man ook niet naar de 
wc brengen. Mijn kaynbaba heeft één week in het ziekenhuis gelegen door een mannelijke ziekte. Ik 
weet niet wie zijn schaamstreek daarna heeft verzorgd. Zijn vrouw of mijn man? Ik heb het in ieder 
geval niet gedaan. Als de schaamstreek van een man schoongemaakt wordt door een man en de 
schaamstreek van een vrouw door een vrouw, hoeft niemand zich te schamen. Ik kan zonder schaamte 
mijn schoonmoeder van onderen wassen of daar een wond verzorgen. Als mijn schoonvader in 
eenzelfde situatie zou zijn, zou ik dat niet kunnen. Ik ga ook makkelijker om met mijn schoonmoeder 
dan met mijn schoonvader; hij is een man en autoritair.  
Zolang mijn schoonouders niet ziek zijn, kan ik niet zeggen dat ze bakɩm nodig hebben. Wat ik nu 
doe voor mijn schoonouders, is mijn gewone taak, geen bakɩm. Ze zijn nog niet ele avuca düsmek 
('in de handen van anderen gevallen' = afhankelijk geworden). Als ze bedlegerig zijn, moet ik voor 
hen zorgen, dat is onze traditie, maar dan zou ik moeten stoppen met werken. Hoe zou je naar je werk 
kunnen gaan, als je schoonouders in bed liggen? Het maakt niet uit of er één of twee personen 
bedlegerig zijn.  
 
Ik moet als gelin gehoorzaam zijn aan mijn schoonmoeder, kaynana. Ik moet haar de erkenning geven 
dat zij ouder is en ik moet steeds beseffen dat ik jong ben: iedereen moet zijn plaats weten, dat is onze 
töre (= traditie).  
Mijn schoonouders lijken als ouderen op kinderen: ze willen constant aandacht. En ik kan ze niet 
kwetsen, ze zijn nu mijn ouders geworden. Als zij mij vragen om iets te doen, kan ik geen 'nee' 
zeggen. Als je goed wilt samenleven met je familie, moet je luisteren, anders krijg je problemen. Ik 
ben bang voor ruzie. Soms stookt een schoonmoeder haar zoon op tegen haar schoondochter. Dan 
steunt zij haar zoon en niet mij, als gelin. Iedereen heeft een eigen plek in onze familie. Maar mijn 
schoonvader ondersteunt mij vaak en soms verdedigt mijn schoonmoeder mij tegen mijn man, het 
hangt dus ook van de situatie af.  
Ik voel mij als gelin wel onderdrukt. Zo zal ik mijn schoondochter niet behandelen. Als mijn schoon-
ouders in de kamer zijn, kan ik niet languit op de bank gaan liggen, dat is brutaal! Ik moet altijd letten 
op mijn kleding, mijn woorden en mijn gedrag als er ouderen aanwezig zijn. Ik heb er zelf nooit over 
gedacht om apart te wonen, dus zonder schoonouders. Maar als ik oud word, dan wil ik dat mijn 
kinderen een eigen huis hebben. Ik verwacht wel, dat zij bij mij langskomen, maar niet dat wij gaan 
samenwonen. Ik denk dat de derde generatie niet meer met hun ouders wil samenwonen. 
Ikzelf zou ook niet samen met mijn kinderen willen samenwonen. Ik haal geen 'slaven' in mijn huis, zoals 
een gelin. Ze moeten samen gelukkig zijn. Nee, ik ben geen slaaf, ik ben anders: ik ben ouderwets 
opgevoed. De jongeren van tegenwoordig zijn zelfstandig en vrij. Onze kinderen willen ook niet met ons 
samen wonen, denk ik. Misschien zijzelf wel, maar hun echtgenoten waarschijnlijk niet. 
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Als mijn zoon getrouwd zou zijn en bij mij zou wonen met zijn vrouw, zou die gelin zich niet prettig 
voelen in dit huis, omdat ik als kaynana bij hen ben. Dan moet zíj overal op letten en kan zij niet doen 
zoals 'thuis'. Wij wonen al twintig jaar met mijn schoonouders samen en mijn man en ik kunnen geen 
grapjes maken als zij erbij zijn. Hoe zou ik dat kunnen: ze zijn de ouders van mijn man, dat kan niet! Dat 
is ayip (schande). Ik moet als gelin nog beter opletten dan mijn man. Leven volgens onze cultuur is heel 
moeilijk, de Nederlandse cultuur is anders. 
 
Onze familie is een eenheid. Mijn schoonouders zijn van alle zaken op de hoogte. Wij wonen en doen 
alles samen. Tot ongeveer vijf jaar geleden hadden wij met mijn schoonouders één financiële pot. 
Mijn schoonouders haalden echter vijf á zes jaar geleden hun nichtje uit Turkije naar Nederland 
(dochter van een broer van mijn schoonvader). Om dat te kunnen doen, hadden zij het meisje officieel 
geadopteerd. Toen dacht ik: "Als mijn schoonouders overleden zijn, krijgt zij ook een erfenis." 
Daarom heb ik toen een aparte bankrekening geopend, waarop alleen mijn salaris wordt bijgeschre-
ven; tot die tijd kwam mijn salaris op de rekening van mijn man. Ik spaar niet. Van mijn salaris wordt 
ons levensonderhoud betaald, zoals huur, boodschappen et cetera. Mijn schoonouders betalen niets 
daarvoor; zij sparen hun geld en ze bepalen zelf wat ze ermee doen; meestal besteden ze het geld aan 
hun huis in Turkije. Mijn man weet wat ik op de bank heb. 
In onze Turkse gemeenschap kan een gelin niets op haar naam hebben, ook geen onroerend goed of 
spaargeld. Ik ben daar eigenlijk op tegen. Een gelin werkt ook acht uur per dag, net als een  man. 
Als een gelin iets koopt of iets op haar naam zet, wordt dat ter discussie gesteld. Als ik plotseling ziek 
of afhankelijk word, of als mijn man mij wegstuurt omdat men mij belastert (iftira), sta je als gelin op 
straat zonder iets. Wat je gespaard en gekocht hebt, blijft bij je man. Ook de kinderen blijven bij de 
man.  
Eigenlijk zouden man en vrouw ieder de helft moeten krijgen. Maar je kunt het niet verdedigen. 
(Tegen de interviewer: "Kijk jij nooit naar Turkse films? Daarin zie je dat toch ook?") Ik ben het niet 
eens met de töre (traditie), maar toch houd ik mij eraan. Misschien kan de volgende generatie dit 
veranderen. Ik zal later niet zo'n onderscheid maken in de erfenis. Wat mijn zoon krijgt, moet mijn 
dochter ook krijgen, omdat ze allebei werken. Eigenlijk werkt een vrouw/gelin meer dan een man. Als 
een man na zijn werk thuiskomt, gaat hij op de bank liggen; als een gelin/vrouw thuiskomt, is ze nog 
uren bezig. 
 
Ik heb nooit bakım  gegeven aan mijn ouders. Eerst is mijn moeder overleden, zij was 52. Mijn vader 
stierf op 75-jarige leeftijd. Ik kon niet voor mijn ouders zorgen, omdat het niet bij onze traditie past. 
Mijn vader werd verzorgd door mijn broer. Töre, töre, töre! Je kunt niet tegen de töre zijn. Je moet 
voor je schoonouders zorgen, maar niet voor je eigen ouders.  
 
Wij kunnen onze ouders niet naar een verzorgingshuis sturen, dat past niet bij Turken. Ook dat is ayip 

(schande). Mensen zullen zeggen: "Ze hebben zonen en die hebben niet eens voor hun ouders ge-
zorgd." Als dat gebeurt, krijgt de gelin alle schuld en zeggen ze: "Zie je wel, dat is een elkizi" 
('vreemd meisje' = geen familie). Ze zullen niets zeggen van de eigen dochter. Er zijn genoeg voor-
beelden van, ik hoor die elke dag. 
Jij vraagt naar thuiszorg, maar ik wist niet dat dit soort hulp bestond. Tot nu toe heb ik dat nooit nodig 
gehad. Als ik niet meer voor mijn schoonouders kan zorgen, dan ga ik zeker gebruikmaken van 
thuiszorg. Ik wil liever een vrouwelijke medewerker; daar voel ik mij prettiger bij. Maar toen ik in het 
ziekenhuis van een kind beviel, waren er mannen en vrouwen in mijn buurt. Ik had echter zoveel pijn 
dat ik daarop toen niet heb gelet. Ik ben ook gecontroleerd op vrouwelijke ziekten, die keren heb ik 
altijd gevraagd om vrouwelijke hulpverleners. 
 

6.2 Cevdet, een zorgafhankelijke weduwnaar 
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Cevdet (G1) is een zorgafhankelijke oudere weduwnaar. Hij woont samen met zijn jongste 
zoon Vahdet en diens vrouw (G2). Ik heb ook gesproken met de oudste zoon Yalçın (G2), 
die zelfstandig woont. 

Cevdet (72) 

In 1965 kwam ik op 32-jarige leeftijd als contractarbeider naar Nederland. In 1970 heb ik mijn vrouw 
en twee van mijn kinderen, een zoon en een dochter, naar Nederland gehaald. Mijn oudste zoon bleef 
achter in Turkije en kwam pas bij ons in 1980. De jongste twee kinderen zijn in Nederland geboren.  
 

Familieverhoudingen 

Mijn vrouw is twee jaar geleden overleden. Ik ben 46 jaar met haar samen geweest. Ik heb drie zoons 
en twee dochters. Mijn oudste zoon is nu 51 jaar; hij is getrouwd met iemand uit de familie van mijn 
vrouw. Hij heeft twee kinderen en woont met vrouw en kinderen in dezelfde stad als ik. Daarna komt 
mijn tweede zoon; hij is 46 jaar; getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn vrouw is de dochter van mijn 
broer. Ook hij heeft een huis gekocht in deze stad. Dan heb ik een dochter die nu 44 jaar is. Haar man 
is overleden. Zij heeft twee kinderen en woont als enige van mijn kinderen in Turkije. Mijn tweede 
dochter is 35 jaar; zij woont met haar man en twee kinderen bij ons in de buurt. Tot slot is er mijn 
derde zoon, de jongste. Hij is 31 jaar en getrouwd met iemand uit de familie van mijn vrouw; zij 
hebben geen kinderen. Hij woont met zijn vrouw bij mij in huis. 
Aan deze jongste zoon heb ik veel gegeven: mijn gespaarde geld, een huis en een stuk grond in 
Turkije, een auto. Het huis waarin wij wonen, is mijn eigen huis. Mijn jongste zoon betaalt niets voor 
huur en ook niet voor gas en elektriciteit. Ze betalen alleen hun boodschappen. Ik heb dit allemaal aan 
die zoon gegeven, omdat ik het idee had dat hij niet veel geld had. Ik wilde hem een goede toekomst 
bieden.  
Ik heb daar nu spijt van. Ik had mijn geld tot aan mijn dood zelf moeten houden, zodat zij het na mijn 
dood onderling hadden moeten verdelen. Ik had vier huizen gekocht in Ankara: één heb ik aan mijn 
dochter gegeven die weduwe is; de andere drie huizen heb ik aan mijn twee jongere zoons geschon-
ken. Alleen mijn oudste zoon heeft helemaal niets gekregen. Hij zegt dat ik hem heb gediscrimineerd. 
De kinderen laten wel merken, dat ze de gang van zaken niet goed vinden, maar ik kan het niet 
terugdraaien. Mijn oudste zoon is pas in 1980 naar Nederland gekomen. Hij verdiende zijn eigen geld 
en wilde zijn salariszelf houden. Dat vond ik niet leuk.  
Ik begrijp mijn kinderen niet. Toen ik in Turkije woonde, woonden wij met wel twintig mensen in één 
huis: mijn ouders, broers et cetera. Maar dat willen mijn kinderen niet. Vroeger hadden wij moeilijk-
heden, financieel en op ander gebied, maar wij woonden allemaal bij elkaar en wij luisterden naar 
onze ouders. Mijn kinderen zijn nu in een betere situatie, hebben meer geld, maar zij willen niet 
samenwonen. Dat begrijp ik niet.  
 
Ik heb in totaal negen kleinkinderen; twee van hen wonen in Turkije (de kinderen van mijn oudste 
dochter); de anderen wonen in Nederland. De kinderen van mijn oudste zoon komen nooit bij mij. De 
kinderen van mijn zoon van 46 jaar komen af en toe, en soms zie ik hen bij de vereniging. Maar de 
kinderen van mijn jongste dochter komen vaak.  
 

 

Gezondheid en zorgsituatie 

Ik ben niet gezond: ik ben suikerpatiënt en moet dieet houden. In verband met mijn diabetes spuit ik 
mijzelf elke dag twee keer in met een medicijn. Toen ik vorig jaar naar het ziekenhuis ging, hebben ze 
mijn linker been net onder de knie geamputeerd. Ik werd ook geopereerd aan mijn ogen. Vóór de 
operatie kon ik overal zelfstandig heen en ging ik ook vaak voor een langere periode naar Turkije, 
maar nu kan dat niet meer. Ze willen mij nu een kunstbeen geven. Op dit moment ga ik van bed naar 
rolstoel en weer terug. Als er iemand komt, word ik soms naar buiten gereden. Ik heb krukken om in 
huis te lopen, maar ik ben een keer gevallen en nu durf ik niet meer te lopen. Ik heb ook een elektri-
sche auto, maar ik weet nog niet goed hoe ik daarmee moet rijden. 
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Na mijn amputatie werd ik voor tien maanden opgenomen in een zorgcentrum. Ik lag op een grote 
kamer samen met een Nederlander. Ik had aanspraak en als ik problemen had, was het personeel er 
voor mij. Ik kon mij daar in mijn rolstoel makkelijk voortbewegen en ook kon ik heel makkelijk de lift 
in. 
In het ziekenhuis en daarna in het zorgcentrum kwamen mijn kinderen elke dag langs, net als andere 
familieleden en kennissen. Elke dag waren er ongeveer tien mensen. Ook familie-leden uit Frankrijk 
en Duitsland. Het personeel zei zelfs, dat ik te veel bezoek kreeg.  
 
Ik ben een oude man van 72 jaar. Toen ik jong was, zat ik nooit stil. Nu kan ik mij niet makkelijk 
bewegen en ik kan niet doen wat ik graag wil. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk voel ik mij 
niet goed, ik voel mij eenzaam. Ik ben afhankelijk van anderen wat betreft eten, kleding wassen et 
cetera. Ik heb zulke dingen ook nooit geleerd. Mijn vrouw deed dit altijd voor mij en de kinderen.  
Zowel mijn jongste zoon als mijn schoondochter werken overdag. Mijn zoon komt om ongeveer 17.00 
uur thuis en begint dan meteen te koken. Mijn schoondochter komt iets later. Mijn zoon doet op dit 
moment veel voor mij. Mijn schoondochter kookt ook en samen maken ze mijn huis schoon. 
Toen mijn vrouw nog voor mij kookte, lette zij erop, dat ik het dieet in verband met mijn suikerziekte 
goed volgde. Na haar dood heb ik mij daaraan helemaal niet meer gehouden, dat kostte mij mijn been. 
Mijn zoon en schoondochter letten inmiddels ook op mijn dieet. Maar 's middags eet ik meestal niet. 
Vandaag voelde ik mij bijvoorbeeld rond het middaguur niet goed; ik heb alles weer overgegeven. In 
het zorgcentrum kreeg ik 's middags eten voorgezet, net als 's avonds. Zelf kan ik geen eten klaarma-
ken, omdat de keuken in mijn huis niet is aangepast. Ik kan alleen iets pakken wat al klaar is, zoals 
yoghurt. Ik ben ook bang om te vallen, omdat er niemand thuis is om mij dan te helpen. 
Ik slaap in de woonkamer; daarvoor hebben wij een bedbank gekocht. Ik probeer wel zelf een douche 
te nemen. De douche en wc zijn aangepast aan mijn situatie. Het probleem is, dat we alleen boven een 
douche hebben. Ik kan ook moeilijk poepen, daarvoor heb ik pillen. Ik heb maar één keer in de week 
ontlasting die vanzelf komt. Met mijn rolstoel kan ik niet naar boven. We hebben wel gevraagd een 
traplift te laten maken, maar dat is niet mogelijk.  
Toen ik na die amputatie weer thuis was, bracht mijn zoon mij naar de douche. Maar nu probeer ik 
zelf naar boven te gaan door in zithouding de trap op en af te gaan. Als ik eenmaal in de douche ben, 
komt mijn zoon mijn rug wassen; vroeger deed mijn vrouw dat. 
Ik neem één keer in de week een douche. In het zorgcentrum deed ik dat elke dag; dat was prettig. Ik 
had crème gekocht voor ontharing van mijn oksels en schaamstreek. Dat smeerde ik in de douche op 
mijn huid en na enige minuten kon ik de haren eraf halen. Dat moet om de twee, drie maanden worden 
herhaald. Maar hier in huis kan ik mijn oksels en schaamstreek niet verzorgen, want wat doe ik met al 
dat haar?! Ik kan het niet zomaar weggooien, omdat mijn schoondochter het dan zal vinden. Zij is een 
'vreemde' dochter. Dit is mijn huis, maar ik kan hier niet alles doen wat ik wil, dat vind ik erg moei-
lijk. 
Ik kan wel zelf mijn gezicht scheren. Mijn haren worden altijd geknipt door mijn dochter. 
  
Vaak kijk ik naar de Turkse zenders. Na het avondeten gaan mijn zoon en zijn vrouw naar hun eigen 
kamer op de eerste etage. Zij kijken boven naar de tv en ik hier beneden. Wat kan ik eraan doen? Het 
is mijn lot.  
Mijn dochter heeft contact opgenomen met de dagopvang voor ouderen. Twee weken geleden ben ik 
daar voor het eerst naartoe gegaan. Ik vind het wel prettig, dan ben ik niet alleen thuis en voel ik mij 
niet zo vervelend. Ze halen mij drie keer in de week 's morgens om 10.00 uur op en brengen mij dan 
's middags terug. 's Morgens ontbijt ik daar en 's middags eet ik er ook. 's Avonds eet ik thuis. Eén 
keer in de week neem ik er een douche.  
Twee keer in de week ga ik naar een andere opvang voor ouderen, waar we aan beweging doen. Dan 
word ik ook om l0.00 uur opgehaald en 's middags om 15.00 uur weer teruggebracht. Daar heb ik 
aanspraak, alleen zijn het allemaal Nederlanders. Ik zou het wel fijn vinden als er ook Turken zouden 
zijn, want dan zou ik makkelijker kunnen praten.  
Er is daar een Turkse hulpverlener die voor mij een dagopvang zal zoeken waar veel  
Turken komen. De huisarts heeft ook geholpen met de aanvraag voor de dagopvang. 
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Hier in de buurt wonen veel Turkse mensen, maar niet in deze straat. Ik heb nu niet veel contact met 
de buren, omdat ik niet naar hen toe kan. Mijn familie kwam wel naar het ziekenhuis, maar ze komen 
niet bij mij thuis. Ik weet niet waarom. Mijn twee oudste zonen kwamen in het ziekenhuis op bezoek, 
maar nu ook niet meer. Ze bellen zelfs niet. Mijn broer komt ook nooit bij mij thuis en belt evenmin. 
Hij werkt niet en zou dus vaak bij mij kunnen komen en mij in mijn rolstoel naar buiten kunnen 
brengen. Maar als hij niet uit zichzelf komt, wil ik het hem ook niet vragen.  
Mijn jongste zoon is alleen 's zaterdags thuis. 's Zondags word ik door hem soms naar de vereniging 
gebracht, waar ook mensen uit mijn dorp komen en familieleden, zoals mijn broer, broers van mijn 
vrouw en andere verwanten.  
Mijn dochter, die twee straten verder woont, komt vaak langs, soms elke dag, soms om de dag. Toen 
ik nog gezond was, had ik het idee dat het wat betreft de zorg beter is om zonen te hebben dan 
dochters. Maar nu ik afhankelijk ben, weet ik dat dit niet zo is. Mijn dochter helpt mij beter dan mijn 
zoons. Sinds mijn vrouw overleden is, neemt mijn dochter eten mee, houdt zich bezig met mijn 
problemen et cetera. Dochters zijn veel minder afstandelijk. Maar ik kan niet bij mijn dochter intrek-
ken, want haar man zal dat niet goed vinden. Ik heb geen problemen met mijn schoonzoon, maar dat 
kan toch niet. 
 
Het is moeilijk zonder vrouw. Het zou goed zijn geweest als wij tegelijk waren gestorven, of ik eerder 
dan mijn vrouw. Toen mijn vrouw pas was overleden, heb ik geprobeerd te trouwen met een Turkse 
vrouw met wie ik via de krant contact had gelegd en die in Parijs woonde. Zij kwam voor een week 
naar Nederland om kennis te maken. Maar mijn kinderen waren daar allemaal op tegen. Ze zeiden: 
"Wij willen niet dat er een tweede vrouw in hetzelfde bed ligt als waarin onze moeder heeft gelegen." 
Toen zei deze vrouw: "Jouw kinderen willen mij niet, dus kunnen we niet trouwen." Ze zei ook: "Je 
moet je zoon met zijn vrouw wegsturen, want ik wil niet met hen in één huis wonen." Maar ik kan 
mijn kinderen toch niet wegsturen?! Af en toe bel ik die vrouw op. Een man kan niet zonder vrouw 
leven. Een vrouw kan zichzelf redden, maar een man niet. Als hier een vrouw was, zou ik met haar 
kunnen praten, samen eten en zo. Nadat ik invalide was geworden, zeiden de kinderen dat ik toch zou 
moeten trouwen! Maar wie wil nu met mij, een gehandicapte, trouwen? 
 

Verborgen zorgconflict 

Mijn zoon en schoondochter hebben een huis gekocht en gaan na deze zomer verhuizen. Maar ik wil 
niet met hen mee: ik ken de buurt niet, het is een nieuwe woonomgeving.  
Na hun verhuizing zal ik helemaal alleen thuis zijn. Ik weet niet hoe ik dan zal moeten leven. Ik ga 
alle kinderen bijeenroepen voor een gesprek en zal zeggen: "Zien jullie mijn situatie? Wat gaan jullie 
daaraan doen? Iemand moet voor mij zorgen." Een eigen vrouw is beter dan kinderen, dat heb ik nu 
wel gemerkt. Mijn vrouw was constant bij mij en vroeg altijd aan mij of ik iets nodig had.  
Of zouden wij iemand moeten inhuren, die voor mij zorgt?  
Ik ben van plan bij de gemeente een seniorenwoning aan te vragen. Een huis met twee kamers, 
keuken, douche en toilet is voor mij voldoende. Dan verkoop ik dit huis en probeer ik met dat geld 
rond te komen. Dan zou ik ook willen samenwonen met deze vrouw uit Parijs, als zij dat tenminste 
nog wil. Zij heeft tegen mij gezegd, dat zij wel met mij wil samenwonen maar niet officieel trouwen, 
omdat anders haar uitkering zal stoppen. Wel zal een imam dan een religieuze inzegening geven. We 
zouden met onze twee uitkeringen wel goed kunnen leven. Als ik niet kan samenwonen met een 
vrouw of hertrouwen, dan wil ik toch in zo'n seniorenwoning en iemand inhuren om mij te verzorgen. 
Als ik een seniorenwoning heb en daarvoor 200 à 250 euro per maand huur betaal, houd ik nog geld 
voor mijzelf over. Ik kan niet in dit huis blijven wonen, het is te duur voor mij alleen.  
Mijn situatie is niet goed. Ik bid God dat hij mij gauw laat sterven. Als ik geen oplossing vind, zal ik 
pillen slikken, zodat ik doodga.  

Vahdet, jongste zoon, inwonend 

Ik ben in Nederland geboren. Ik ben nu 31 jaar. Ik ben van de tweede generatie. Mijn jongste zus is 
net als ik in Nederland geboren. 
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Na de lagere school heb ik de mavo en de meao gevolgd, daarna een marketingopleiding. Ook heb ik 
via mijn werk nog enkele interne cursussen gevolgd. Ik spreek daardoor beter Nederlands dan Turks. 
Ik heb Turks geleerd van mijn ouders en kennissen. Inmiddels werk ik vijf jaar bij de Belastingdienst. 
 

Woonsituatie en zorg voor vader 

Vijf jaar geleden hebben mijn ouders en ik het huis gekocht, waar ik nu met mijn vader en vrouw 
woon. Toen mijn moeder nog leefde, leek mijn vader niet erg zorgafhankelijk. Mijn moeder kookte, 
waste, maakte schoon, deed alles wat nodig was. Pas toen mijn moeder twee jaar geleden overleed, 
werd duidelijk dat hij zorg van anderen nodig had. Hij heeft zware suikerziekte. 
Mijn vader heeft na de amputatie van zijn been tien maanden in het verpleeghuis gewoond In die 
tussentijd hebben er woningaanpassingen plaatsgevonden: de vloer is iets opgehoogd, zodat je met de 
rolstoel zelf naar binnen kunt. De deur naar de tuin is groter gemaakt, de doorgang naar de tuin is 
afgebroken en aangepast. Het toilet heeft steunbeugels en ook de badkamer boven is aangepast en de 
toiletpot is hoger dan normaal. Nu moeten we nog wachten op een traplift. Hij slaapt op dit moment 
beneden in de woonkamer, omdat hij niet naar boven kan.  
Mijn vader wilde graag weer naar huis, maar toen hij eenmaal thuis was, wilde hij eigenlijk gelijk 
weer terug naar het zorgcentrum, omdat hij overdag de hele dag alleen is. In een bejaardenhuis of 
verzorgingshuis is het beter: daar zijn mensen die de bewoners 24 uur per dag verzorgen. Verder heb 
je ook andere mensen om je heen en er komt veel bezoek. 
Toen hij in het ziekenhuis lag, gingen wij regelmatig naar hem toe, zeker drie keer per week.  
 
Mijn vader is nu erg afhankelijk van mij. Hij kan zijn huis niet schoonmaken, niet zelfstandig naar 
buiten, ik moet zijn eten klaarmaken. Als je insuline gebruikt en niets eet, kun je hypo's krijgen. Twee 
weken geleden heeft hij een paar keer een hypo gehad. Gelukkig was ik thuis toen het gebeurde, 
anders had hij in coma kunnen raken. Eigenlijk moet er constant iemand bij hem zijn. Overdag werken 
mijn vrouw en ik, dus wat moet je doen? Af en toe komt één van mijn broers langs.  
Het zijn allebei eigenlijk fulltime banen: mijn baan bij de Belastingdienst en de zorg voor mijn vader. 
Als we weggaan, moet het eten klaar zijn. Wij koken voor ons drieën, maar voor hem een speciaal 
menu. De laatste tijd moet hij soms overgeven. Sinds een week gaat het weer wat beter. Als hij ziek 
wordt, moet je alles regelen: papieren invullen et cetera, dat kost zoveel tijd. Iedere keer dat hij naar 
het ziekenhuis moet, moet je vrij nemen. Ook dat soort dingen komen vaak op mij af. 
's Zaterdags breng ik mijn vader naar boven, dan gaat hij douchen, waarbij ik hem was. Hij schaamt 
zich niet erg voor mij, maar houdt wel zijn onderbroek aan. Als hij vraagt om zijn rug in te zepen, doe 
ik dat; ook scheren en dat soort dingen. Zijn okselharen heb ik tot nu toe niet gedaan. Als het moet, zal 
ik dat wel doen, maar het moet niet te moeilijk worden.  
Ik verzorg hem al zes jaar sinds het overlijden van mijn moeder. Dat was voor hem een grote klap. 
Maar mijn familie denkt dat het alleen moeilijk is voor mijn vader, ze realiseren zich niet dat het voor 
mij ook moeilijk is. Misschien zou ik wel een week met mijn vrouw op vakantie moeten gaan en hen 
vragen om die week voor mijn vader te zorgen: dan kunnen zij het zelf ervaren. Het is misschien ook 
wel de schuld van mijn vader zelf. Hij verwacht alles van mij en niets van de anderen, waarom weet ik 
niet. Als de anderen één keer in de drie jaar iets voor hem doen, denkt hij dat ze erg veel voor hem 
doen, dat is het rare. Maar ik ben hier geboren en zij in Turkije, dus zij hebben de Turkse cultuur beter 
meegekregen dan ik. Het leeftijdsverschil tussen mij en mijn vader is heel erg groot: 40 jaar, het 
verschil tussen mijn oudste broer en mijn vader is 20 jaar; zij weten eigenlijk veel meer van elkaar. 
Soms ben je uitgepraat, dan weet je niet meer wat je zeggen moet. 
 
Elke week breng ik hem naar een vereniging waar mensen samenkomen uit hetzelfde dorp, dus 
allemaal kennissen en familie. Ik voetbal 's zondags; dan kom ik moe terug van voetbal en dan moet ik 
hem naar de vereniging brengen. zo'n rolstoel is best zwaar, die moet in de auto, dat is een hele klus. 
Mijn vader vindt het leuk om daar te zijn, hij is in ieder geval van huis. Ik vind dat een ander familie-
lid ook wel zo'n dag zou kunnen regelen, maar dat doen ze niet. Ik heb een heel rare familie. Mijn 
vader zou wel eens kwaad kunnen worden en tegen de anderen zeggen: "Jullie zitten maar te kaarten 
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en die jongen komt net van voetbal: helpen jullie ook eens." Ze komen daar allemaal, alleen de oudste 
niet. Maar mijn vader durft niets tegen de anderen te zeggen, waarom weet ik niet. Misschien omdat 
mijn moeder meer de man thuis was: zij regelde alles.  
 

Verborgen zorgconflict 

Mijn vader heeft vijf kinderen. Eén zus woont in Turkije, die kan dus niet helpen. Mijn twee broers en 
één zus wonen hier. Een oppasverdeling onder de kinderen zou de beste oplossing zijn, maar als dat 
soort dingen op daden aankomt, gebeurt het niet. Ik ben de jongste zoon; volgens de Turkse gewoon-
ten zijn het de oudste kinderen die voor de ouders moeten zorgen. Misschien is dat niet gebeurd, 
omdat ik nog thuis woonde? Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de anderen niets hoeven te doen. 
Het is jammer dat ze alles van mij verwachten. Zorgen voor iemand is zwaar werk; dat is bijna niet 
vol te houden. Je komt soms moe van je werk thuis en dan denk je: 'nu even niet'. Je moet constant 
voor hem klaarstaan. Mijn broers en zusters weten uiteraard wel hoe de zaken ervoor staan, dat mijn 
vader overdag alleen is. Ze zouden meer kunnen doen, maar ze doen het niet. Voor mij is alles heel 
moeilijk en misschien houdt het ook wel eens op. Maar het blijft je vader, dus ik voel mij wel ver-
plicht, hoewel hij natuurlijk ook de vader van de andere kinderen is.  
Maar we zijn nu misschien dichtbij een oplossing, want zo gaat het niet langer. Het wordt ook 
moeilijk voor mijn vrouw. Zij heeft ook recht op een man om mee uit te gaan, uit te rusten en soms 
hardop ruzie te maken. Op een gegeven moment moet je het een beetje hard spelen, al is dat niet leuk. 
Ik ga straks verhuizen. Ik heb een huis gekocht: dat wordt nu gebouwd en het is over ongeveer tien 
maanden klaar. En dan zullen we zien wat er gebeurt.  
Ik denk niet, dat mijn vader meegaat naar het nieuwe huis, want dan moeten daar ook allerlei aanpas-
singen worden uitgevoerd. Maar daar ben ik nog niet uit. Het is niet makkelijk om zoiets te beslissen. 
Maar in ieder geval kunnen mijn broers dan niet meer denken: 'Jij kunt wel voor vader zorgen' omdat 
ik bij hem woon. In de toekomst heb ik mijn eigen huis en kan niemand zich ermee bemoeien wat ik 
voor mijn vader doe.  
Mijn vrouw wil niet dat mijn vader meegaat, want wij willen ook kinderen en als er een kind komt, 
wordt het helemaal moeilijk. Een kind is 24 uur per dag aanwezig, dan gaat het niet meer. Je raakt 
gestresst: kind, vader, je werk. Daar ga je aan onderdoor.  
 
Ik heb het er met mijn vader over gehad. Het liefst wil hij dat ik niet ga verhuizen, maar ja, het is mijn 
keus en mijn leven. Ik ben nu bijna 32 jaar. Hij heeft ook gezegd, dat hij dan misschien gaat trouwen; 
maar daar zijn we nog niet uit. Het is natuurlijk ook moeilijk om iemand te vinden. En wil hij dan 
teruggaan naar Turkije? Hij wil niet naar een bejaardenhuis of een verzorgingshuis, hoewel dat mij 
nog het beste lijkt. Hier of in Turkije, dat maakt eigenlijk niet uit, dan heeft hij in ieder geval mensen 
om zich heen. Want hier is het toch ook niet leuk voor hem, de hele dag alleen thuis, hij is zo geïso-
leerd. Het gaat niet alleen om ons, maar ook om hem natuurlijk.  
Als we gaan verhuizen, zullen de kennissen wel roddelen en zeggen, dat ik mijn vader in de steek laat. 
Maar ik weet dat ik genoeg heb gedaan. Ze mogen dat ook over mijn broers zeggen, vind ik. Ik doe 
heel veel voor hem. Nu wil ik denken aan mijn toekomst met eigen kinderen, anders gaat het helemaal 
verkeerd! Dan heb je zelfs kans op echtscheiding.  
 
We hebben inmiddels hulp gevraagd aan de thuiszorg. Maar ik weet niet wat ze zullen beslissen, 
omdat wij nu nog met hem samenwonen. De thuiszorg kan voor hem schoonmaken, afwassen, eten 
koken. Er gaat veel tijd heen met het aanvragen en er is een wachttijd van twee maanden, dus we 
moeten nog even geduld hebben.  

Yalçın, oudste zoon, uitwonend 

Ik ben in Turkije geboren en nu 46 jaar oud. Op mijn zeventiende ben ik naar Nederland gekomen, 
later dan mijn broers en zusters.  
Ik heb in Turkije de mavo niet afgemaakt, doordat ik naar Nederland ging. Hier heb ik twee jaar op 
een technische school doorgebracht. Ik beheers de Nederlandse taal niet voldoende, ik spreek beter 
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Turks dan Nederlands. In l974 moest ik voor twee jaar naar Turkije terug voor mijn dienstplicht. Hier 
in Nederland werk ik nu al 26 jaar bij Philips.  
 
Familieverhoudingen en zorgconflict 

Vroeger moest ik mijn salaris aan mijn vader geven en kreeg ik van hem zakgeld. Ik heb vijftien jaar 
samen met mijn vrouw bij mijn ouders gewoond en gedurende die tijd dus mijn salaris aan mijn vader 
gegeven, omdat ik bij hem woonde. Ik kon niet naar voren brengen dat het mijn salaris was, want in 
die tijd dacht ik: 'Als je dat zegt, heb je geen respect voor je ouders'. Ook zou de omgeving daarover 
roddelen. Pas sinds 1985, toen ik verhuisde naar een aparte woning, kon ik mijn salaris zelf houden. 
Nu heb ik spijt dat ik mijn salaris altijd aan mijn vader heb gegeven. Mijn broers en zusters hebben 
zodoende ook daarvan geprofiteerd. Mijn vader heeft zijn bezittingen en geld al over zijn kinderen 
verdeeld. Toen bleek dat de jongste broer, die nu bij mijn vader woont, veel heeft gekregen en ik vrij 
weinig. Ik heb jarenlang gewerkt en alles aan mijn vader gegeven, maar mijn andere broers hebben 
niets van hun salaris aan mijn vader afgestaan. Toch kreeg ik niets van mijn vader. Eigenlijk is al het 
gespaarde geld en ook de helft van de goederen van mij. Ik heb destijds tegen mijn vader gezegd, dat 
hij nog geen geld en goederen aan iemand van ons moest geven, omdat hij dat later zelf nodig kan 
hebben. Maar hij heeft niet naar mij geluisterd en toch bijna alles aan mijn jongste broer gegeven.  
Daarom moet de jongste zoon nu voor mijn vader zorgen. Ik hoor echter dat hij ook gaat verhuizen. 
Wat mijn vader dan gaat doen, weet ik niet. Ik voel mij niet zo prettig, omdat hij mijn vader is en 
omdat ik niet weet wie voor hem zal zorgen. Ik wil daarover ook niet met mijn vader en mijn broers 
discussiëren. Ik vind: wie geld en/of goederen heeft gekregen, moet daarvoor ook maar een oplossing 
vinden. Als mijn vader het geld niet aan één zoon had gegeven, dan hadden alle vijf kinderen wel voor 
hem willen zorgen. Als de ene persoon het niet zou doen, zou een ander het wel doen.  
Ik zorg niet voor mijn vader. Als mijn vader geld of de erfenis aan mij had gegeven, zou ik verant-
woordelijk zijn geweest voor mijn vader. Maar als mijn jongste broer hardop zegt, dat hij niet voor 
mijn vader wil zorgen, dan wil ik er wel over nadenken. 
Toen mijn vader nog gezond was, dus vóór de amputatie van zijn been, was hij altijd positief over 
mijn jongste broer met zijn vrouw. Toen hij afhankelijker werd, sprak hij niet meer zo positief. Want 
dan begint de echte zorg en die zorg gebeurt niet zoals het moet.  
Mijn vader voelt zich eenzaam. Ik woon acht kilometer van hem vandaan. Als ik hem elke dag zou 
opzoeken, zou dat mij veel benzine kosten. Hij zou mij ook geen geld geven om hem op te zoeken of 
naar buiten te brengen, dus dan heb ik een financieel probleem. Op deze manier willen de andere 
broers en zusters ook niet voor mijn vader zorgen.  
Ik ga bijna nooit bij mijn vader thuis langs, maar ik zie hem elke zondag bij de vereniging. Toen mijn 
vader in het verpleeghuis was opgenomen, ging ik om de twee dagen bij hem op bezoek en ik bracht 
hem naar buiten en weer terug. Maar nu woont hij bij mijn broer. Als ik naar hem toega, denken mijn 
jongste broer en zijn vrouw dat ik wel vaak zal langskomen en dan gaan ze wellicht over mij roddelen. 
Zo voel ik dat. Ik ga wel tijdens feestdagen naar hem toe. Mijn vader durft geen zorg aan mij of mijn 
broers of zusters te vragen, omdat hij zijn geld aan zijn jongste zoon heeft gegeven.  
 
Als in een verpleeghuis een afdeling zou zijn voor alleen Turkse ouderen, zou dat voor hem een goede 
oplossing zijn. Mijn vader vond het prettig in het zorgcentrum. 
Mijn vader vertelt mij niet over zijn problemen. Hij zegt altijd dat het goed gaat, maar ik weet dat dit 
niet waar is. Ik weet niet hoe wij het probleem van mijn vader moeten oplossen. Als hij bijvoorbeeld 
om de drie maanden bij een ander kind zou gaan wonen, is dat voor hem moeilijk. Immers, hij zou 
zich dan iedere keer weer moeten aanpassen aan een ander gezin. Mijn vader zou eigenlijk eerst zijn 
problemen met mijn jongste broer moeten bespreken voordat hij ze met de anderen bespreekt, omdat 
mijn vader met mijn jongste broer samenwoont en hem de erfenis heeft gegeven. 
 

Na het interview 

Na afloop van het interview had ik wekelijks telefonisch contact met Cevdet, de oude man 
uit deze familie. In de zomer vóór de verhuizing van zijn jongste zoon is Cevdet met hulp 
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van familie naar zijn dorp in Turkije gegaan. Hij vertelde mij dat hij niet wist wat hij moest 
doen als hij zou terugkeren naar Nederland. Zijn zoon zou immers verhuisd zijn en hij was 
afhankelijk van de zorg van anderen. Hij wilde tijdens zijn verblijf in Turkije proberen te 
hertrouwen met de vrouw uit Parijs dan wel een vrouw zoeken in het dorp. Tijdens die zomer 
in Turkije is hij overleden. Volgens de familie was de oorzaak een hartstilstand.  

6.3 Hacer, een bedlegerige vrouw, en haar man Mahmut  
 
Hacer (G1) is bedlegerig en woont samen met haar man Mahmut (G1) en twee dochters, 
waaronder Hanife (G2). Ik heb ook gesproken met uitwonende zoon Birol (G2) en zijn 
vrouw Kibariye (G2). Door haar ziekte verloopt het gesprek met mevrouw Hacer moeizaam. 
Met hulp van haar dochters en man heeft zij de vragen toch beantwoord.  

Hacer (60), vrouw, bedlegerig 

In 1979 ben ik met mijn kinderen naar Nederland gekomen in het kader van de gezinshereniging. Ik 
was toen 37 jaar oud. Ik ben analfabeet. 
Ik heb zeven kinderen: vier dochters en drie zonen. Twee dochters zijn ongetrouwd en wonen samen 
met mij en mijn man. De andere twee dochters en de drie zonen zijn getrouwd en wonen zelfstandig. 
Twee zonen wonen ongeveer anderhalve kilometer van ons vandaan, dichtbij dus. De oudste zoon 
woont tien kilometer van ons vandaan. De twee getrouwde dochters wonen in een stad op veertig 
kilometer afstand. 
 

Gezondheid en zorgsituatie 

Mijn ziekte is begonnen met hoesten en pijn in mijn benen en voeten. Ik heb een neurologische 
aandoening. Mijn zenuwcellen in de hersenen gaan snel dood. De artsen hebben er geen medicijn voor 
en 's nachts kan ik niet slapen van de pijn. Ik hoop dat ik nog beter zal worden. Ik ben bedlegerig. Ik 
kom vrijwel nooit uit bed. Ik heb veel zorg nodig. Ik kan het huis alleen verlaten in een rolstoel die 
door mijn man of mijn dochters wordt geduwd. Ik heb hulp nodig wanneer ik in de rolstoel wil 
stappen. Eigenlijk wil ik zelf eten en drinken, maar dat kan ik niet meer omdat ik te veel mors. 
Vroeger was ik een actieve vrouw; ik ging altijd boodschappen doen, naar mijn kinderen op visite en 
naar de moskee. Nu ben ik afhankelijk en kan zelf niets meer. 
 
De twee dochters die bij mij wonen en mijn man verzorgen mij. Het huis wordt door hen schoonge-
maakt. Ze zorgen ook voor de maaltijden. Boodschappen doen de kinderen.  
In huis heb ik een looprekje om bijvoorbeeld naar de wc te gaan. Mijn man gaat dan mee, soms één 
van mijn dochters. Mijn dochters wassen mij. Ik kan zelf niet mijn oksels en schaamstreek scheren; 
dat doen mijn man of dochters als ik met hen in de douche ben. 
De kinderen die niet thuis wonen, helpen ons veel. Ze brengen mij naar het ziekenhuis of naar andere 
plekken. Als de kleinkinderen op bezoek zijn, helpen zij ook. Ik ben tevreden met mijn kinderen en 
schoondochters. Iedereen is op de hoogte van mijn situatie. In onze familie probeert men zieke 
mensen te helpen. Mijn dochter uit Rotterdam heeft me vorige maand opgehaald en mij twee weken 
bij haar in huis verzorgd. Andere kinderen doen dit ook. De uitwonende kinderen zijn vorige week de 
hele tijd bezig geweest met het schoonmaken van het huis.  
 
In het begin kon ik mezelf nog wassen. Langzamerhand kon ik minder bewegen en nu wassen mijn 
man en dochters mij. Het is voor mijn man en dochters erg moeilijk om mij naar de douche te brengen 
en te wassen, ik loop heel slecht. Zij zijn ook bang dat zij mij zouden kunnen laten vallen of bezeren 
als zij mij proberen lichamelijk te verzorgen. Daarom komt nu één keer in de week een vrouwelijke 
medewerkster van de thuiszorg. Zij wast mij dan en heeft ook mijn kinderen geleerd hoe zij dat het 
beste kunnen doen. Twee keer in de week word ik door hen gedoucht. We wilden nog meer hulp 
vragen aan de thuiszorg, maar mijn man wilde dat niet. Hij wil niet zoveel vreemde mensen over de 



119 
 

vloer die zich eventueel zouden bemoeien met onze problemen. Hij ziet alles als een familieaangele-
genheid. 
 

Woonsituatie en sociale netwerk 

We wonen in een portiekflat met vier kamers op de tweede etage. Het huis is aangepast aan mijn 
situatie, met name de wc en de douche. Er zijn ook geen drempels. Het nadeel is dat wij op de tweede 
verdieping wonen. Er is geen lift en geen mogelijkheid om een traplift te maken. Als ik naar het 
ziekenhuis of naar de huisarts moet, dan moet iemand mij vanaf de tweede etage naar beneden dragen. 
Ik ben een dikke vrouw. Ik weeg 90 kilo. Mijn man is tenger, hij weegt 50 kg. Hij kan mij niet naar 
beneden brengen.  
 
In mijn omgeving wonen veel Turken, vooral uit de streek waar ik vandaan kom. In de buurt is ook 
een moskee, dat vind ik prettig. De buren komen bij mij op bezoek en helpen ons. Ikzelf kan niet bij 
hen op bezoek gaan, dat weten ze wel. Soms komen alleen vrouwen op bezoek, soms hele gezinnen. 
Ik heb geen contact met Nederlandse buren, maar ik heb ook geen probleem met hen. Zij zijn nog 
nooit bij mij thuis geweest.  
Ik heb nog familie in Turkije, broers en zusters. Vroeger ging ik altijd op vakantie naar Turkije en 
bleef daar ongeveer drie maanden of soms langer. Twee jaar geleden werd mijn ziekte erger, toen 
moest ik na zes weken terug naar Nederland. Sinds ik bedlegerig ben, kan ik niet meer met vakantie. 
Wel heb ik contact met Turkije via de telefoon. Vorige week belde mijn zuster op, maar ik kon helaas 
niet met haar praten. Ik kan niet terugkeren naar Turkije, omdat ik bedlegerig ben en mijn kinderen in 
Nederland wonen. 

Mahmut (62), man 

In 1969 kwam ik naar Nederland. Ik was ongeveer 30 jaar. Nu ben ik arbeidsongeschikt. 
  

Zorgsituatie 

Ik ben verplicht om voor mijn vrouw te zorgen, zowel op menselijke als op religieuze gronden. Zij is 
mijn vrouw, ik kan niet zeggen: "Je bent ziek en nu ga ik je verlaten." Ik moet voor haar zorgen totdat 
ik echt niet meer kan. Als mijn kinderen komen, is het rustiger voor mij. Mijn schoonzoon uit Almere 
komt bijvoorbeeld vaak met mijn dochter bij ons om te helpen.  
Zorgen voor een bedlegerige is een moeilijke taak, daar heb ik nu veel ervaring mee. Je moet echt 
geduld hebben. Een bedlegerig persoon heeft van alles nodig en verwacht dat van jou. Je moet die 
mensen niet tegenspreken, want dan kwets je hen. Als mijn vrouw bijvoorbeeld een glas water wil 
hebben, geef ik dat. Vijf minuten later wil ze weer een glas water. Als ik tegen haar zeg, dat zij net 
gedronken heeft, dan kwets ik haar. Ik moet het haar dus nog een keer geven. Hetzelfde kan gebeuren 
als ik haar naar de wc heb gebracht; even later wil zij weer. Dat moet je dan gewoon weer doen. 
De ziekte van mijn vrouw werd ongeveer drie jaar geleden bekend. Maar ik denk dat het probleem 
eerder is begonnen. De dokters zowel hier als in Turkije weten niet wat er aan de hand is. Mijn vrouw 
kan niet lopen, niet gewoon praten, zij ligt meestal in bed in de slaapkamer. Als zij in de woonkamer 
is, ligt zij op de bank. Ik moet haar voortdurend helpen bij het veranderen van houding: naar rechts, 
naar links et cetera. 
Ik doe alles wat nodig is voor mijn vrouw. Alles houdt in: van A tot en met Z. Ik ben dag en nacht bij 
haar. Ik breng haar naar de wc ('s nachts soms wel vier tot vijf keer) en ik maak haar onderlichaam 
schoon. Zij slaapt 's nachts niet en dan moet ik dus ook paraat zijn. Ook breng ik haar naar de douche 
en ik was haar. Ik haal haar uit bed en breng haar weer terug. Ik kleed haar aan en uit. Verder maak ik 
eten klaar en ik probeer haar ook vrolijk te maken door dingen te vertellen en grapjes te maken. 
Zij weet niet meer wat zij doet of zegt. Als ik aan het bidden ben, zegt zij: "Geef mij een glas water." 
Je kunt toch niet stoppen tijdens het bidden! Als ik het niet wil geven, wordt zij boos. Dus wist ik niet 
meer wat ik moest doen. Ik ben naar de imam gegaan om hem te raadplegen. De imam zei dat mijn 
vrouw oud en ziek is en dat de zorg voor haar ook een soort bidden is. Dus ik mag toch stoppen als zij 
tijdens het bidden iets wil hebben.  
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Ik weet niet wie er voor mijn vrouw zal zorgen als ik eerder overlijd dan mijn vrouw. Dat moeten mijn 
kinderen maar beslissen en moet je aan hen vragen. Maar wat zij kunnen doen, weet ik niet: ze hebben 
zelf kinderen en ook nog werk.  
Momenteel helpen zowel zonen als dochters en ook hun vrouwen en mannen. Als ik ziek word, dan 
weet ik niet wat er gaat gebeuren met mijn vrouw en mijzelf.  
Mijn jongste dochter, die bij mij in huis woont, kookt meestal 's avonds en maakt ook het eten voor de 
volgende dag klaar. Als zij geen tijd heeft, doe ik dat. Een van ons helpt mijn vrouw met eten, hoewel 
zij ook wel een beetje zelf kan eten.  
Mijn andere kinderen nemen mijn vrouw meestal voor een weekend in huis en brengen haar dan weer 
terug; soms blijft zij daar één of twee weken. Dat doen zowel de zoons als de dochters. Als mijn 
vrouw daar is, doen zij alles voor haar.  

Mijn dochters en schoondochters komen vaak en dan zorgen ze direct voor van alles. Ze 
kijken zelf wie daar tijd voor heeft. Als ze hier zijn, beginnen ze meteen iets te doen.  
Als de kleinkinderen op bezoek zijn, helpen ze ons, vooral met mijn vrouw uit bed halen. Vorige week 
was mijn kleinzoon hier. Het lukte mij niet om mijn vrouw uit bed te halen, hij heeft mij toen gehol-
pen. 
 
We krijgen ook hulp van de thuiszorg: een Nederlandse vrouw komt één keer in de week een klein 
uurtje. De huisarts heeft ons gezegd, dat hij wel voor ons huishoudelijke zorg wil regelen. Maar mijn 
vrouw wilde niet dat een Nederlandse vrouw huishoudelijk werk voor ons doet. Ook al zou de 
medewerkster van de thuiszorg van Turkse afkomst zijn, dan weet ik niet of mijn vrouw dat zou 
accepteren. Wij kunnen mijn vrouw er niet van overtuigen dat huishoudelijke hulp eigenlijk noodza-
kelijk is. 
Twee keer in de week brachten we mijn vrouw naar de dagopvang. De dagopvang zei echter op een 
gegeven moment dat zij niet meer kon komen, omdat de dagopvang niet voor bedlegerige mensen is. 
Zodoende zijn we daarmee gestopt.  
We hebben ook een formulier gekregen van een verzorgingshuis, maar wij willen niet dat mijn vrouw 
in een verzorgingshuis wordt opgenomen.  
 

Woonsituatie 

Ons huis is aangepast in verband met de situatie van mijn vrouw. Maar toch is het erg moeilijk als ik 
mijn vrouw naar buiten of naar een instelling wil brengen. Mijn vrouw heeft een rolstoel. Vaak zegt 
zij tegen mij, dat ik haar naar buiten moet brengen. Maar hoe moet ik dat doen? We wonen op de 
tweede etage, mijn vrouw is dik en ik ben een oude man. Huisvesting is momenteel voor ons het 
grootste probleem.  
Ik wil verhuizen naar een woning op de begane grond in dezelfde buurt waar wij nu wonen. Ik ben 
naar de gemeentelijke huisvesting geweest; zij wilden mij een huis geven in een heel andere buurt. 
Daar kan ik niet wonen, want dan wonen onze kinderen ver weg en kunnen zij niet zo gemakkelijk 
komen helpen. Ook de buren helpen ons veel. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik vier kamers nodig 
heb, omdat ik nog twee ongehuwde dochters heb die thuis wonen! Maar de gemeentelijke huisvesting 
wilde ons een huis met slechts twee kamers geven. Ze begrijpen onze situatie en onze problemen niet. 
De Nederlandse overheid moet maatregelen nemen in verband met huisvesting voor Turkse ouderen. 
Een huis is belangrijk voor ouderen. Een flat is niet goed voor bedlegerige en afhankelijke oude 
mensen. Jongeren hebben met etages geen problemen, ouderen wel. 
 
In mijn omgeving wonen veel Turken, dat vind ik prettig. Wij komen bij elkaar op bezoek en helpen 
elkaar. Hier in de buurt is ook een moskee. Als ik vrije tijd heb, ga ik daar naartoe, maar ik moet vaak 
bij mijn vrouw zijn: ik kan haar niet alleen thuis achterlaten. Soms vraag ik aan de buren of zij even 
bij mijn vrouw willen blijven totdat ik terugkom. Dag en nacht moet ik thuis zijn, omdat zij van mij 
afhankelijk is. 
 

Toekomstverwachtingen 
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Ik kan niet meer naar Turkije zolang mijn vrouw bedlegerig is. Twee jaar geleden heb ik mijn vrouw 
voor nader onderzoek naar Turkije gebracht. Het was erg lastig om met haar het vliegtuig in en uit te 
gaan, maar het vliegtuigpersoneel heeft goed geholpen; ook op het vliegveld van Turkije kreeg zij veel 
hulp. Maar daarna heb ik veel moeilijkheden gehad bij het verdere vervoer van mijn vrouw: ik moest 
haar soms op mijn rug nemen. Ik heb wel overal een taxi genomen. Nu kan ik dat niet meer doen, 
omdat zij bedlegerig is. De doktoren in Turkije konden niet precies zeggen wat zij heeft. In het 
ziekenhuis daar hebben ze in een periode van twee à drie maanden onderzoek gedaan.  
Als mijn vrouw overlijdt en ik blijf over, dan weet ik niet wat te doen. Ik kan wel hertrouwen, maar 
zullen mijn kinderen dat accepteren?  

Hanife (22), thuiswonende dochter 

Ik ben geboren en opgegroeid in Nederland. Ik woon bij mijn ouders en ben student.  
Mijn moeder is bedlegerig. Haar gezondheid is geleidelijk achteruitgegaan. Het begon ermee dat ze 
moeilijk kon lopen. Daarna kreeg ze moeite met praten. Op dit moment kan ze niet lopen en heeft ze 
problemen met eten. Zij heeft Alzheimer en Parkinson. Mijn moeder weet niet dat zij deze ziekte 
heeft. Ze heeft volgens de arts nog drie jaar te leven. Haar ziekte wordt steeds erger: mijn moeder 
weet dit allemaal niet, ze weet niet dat ze binnenkort doodgaat. Bij ons is dat een soort gewoonte: als 
iemand zal overlijden vanwege een ernstige ziekte, dan vinden wij het beter om dit niet aan deze 
persoon te vertellen.  
Haar ziekte komt niet vaak voor, ook niet in de rest van de wereld. Wij als dochters accepteerden het 
eerst niet; wij wilden niet geloven dat zoiets bestaat. De ziekte kan niet genezen. Ze weten wel wat het 
is, maar ze weten de oorzaak niet. In de loop van de tijd merkten wij dat mijn moeder achteruitging en 
dat ze veel pijn heeft; dan geloof je er wel in. Wij hebben nu het gevoel dat wij alles moeten doen 
voor onze moeder om later geen spijt te krijgen. Wij zijn voorzichtig, want zij kan ieder moment 
doodgaan, bijvoorbeeld door vallen, verslikken of door een hersenbloeding. Ik heb er een paar maal 
op een indirecte manier met mijn vader over gesproken, maar wij praten niet heel direct over de dood. 
Mijn vader hoopt en denkt dat zijn vrouw nog beter wordt; hij accepteert niet dat ze doodgaat. Ik zou 
eigenlijk graag zien, dat mijn vader aan het idee went.  
Ik heb een moeilijke tijd achter de rug, maar nu heb ik het geaccepteerd. Als mijn moeder bijvoor-
beeld een auto-ongeluk had gehad, zou het waarschijnlijk makkelijker zijn om het te accepteren: dan 
is het ineens afgelopen. Nu is het zo'n langdurige ziekte met veel hoesten, waardoor ze ontzettend moe 
wordt. Dat verdient mijn moeder niet. Aan de buitenkant zie je niet zoveel, maar je merkt wel dat de 
ziekte vanbinnen zit en dat ze sterk achteruitgaat. De gezondheidszorg is zó ontwikkeld en toch staat 
men machteloos; dat maakt mij boos! Ik heb veel geleerd van de ziekte van mijn moeder, namelijk dat 
leven belangrijk is. Hoe meer ik voor mijn moeder doe, hoe beter ik mij voel.  
 
Mijn vader, mijn studerende zus en ik zorgen voor mijn moeder. Mijn moeder is helemaal afhankelijk 
van ons. Mijn vader is dag en nacht bij mijn moeder. Ik kook meestal voor mijn ouders en doe allerlei 
huishoudelijke taken. Drie keer in de week wassen wij mijn moeder, één keer in de week was ik mijn 
moeder samen met een medewerker van de thuiszorg en twee keer in de week samen met mijn vader 
of andere zus. Ik woon samen met mijn ouders, daarom doe ik meer dan andere broers, zussen en 
schoondochters. Zij wonen allemaal zelfstandig en hebben een eigen gezin. Ik wil tot de dood van 
mijn moeder voor haar zorgen. Ik wil namelijk later, als mijn moeder dood is, geen spijt krijgen omdat 
ik niet goed voor haar heb gezorgd. Mijn moeder heeft veel voor ons gedaan; zij was altijd bezig met 
het huishouden en eten koken voor ons allemaal. Het is nu wel zwaar, naast de zorg voor mijn moeder 
ben ik ook bezig met mijn studie.  
 

Zorgverdeling 

Ik wil wel voor mijn ouders zorgen, maar alleen kan ik het niet. Het regelen van de zorg samen met 
mijn broers en zussen gaat goed. We hebben via de huisarts hulp gevraagd van de thuiszorg. We 
hebben nadrukkelijk gezegd dat wij geen man als verzorger wilden, omdat het om lichamelijke zorg 
voor mijn moeder gaat. Als wij meer hulp willen, krijgen wij dat wel, maar mijn vader wil het niet. Nu 
zorgt mijn vader voor veel dingen, maar als hij dat ook niet meer kan, moeten wij wel meer hulp aan 
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de thuiszorg vragen. Het is niet belangrijk, ook niet voor mijn vader, of de vrouw Nederlandse of 
Turkse is, moslim of niet. 
Ik wil niet dat mijn moeder naar een verzorgingshuis moet. We zorgen nu samen voor onze moeder. 
We hebben hierover geen onderlinge afspraken gemaakt, maar iedereen kent zijn verantwoordelijkhe-
den. Iedereen belt mijn ouders op, vraagt hoe het gaat en of mijn ouders willen komen et cetera. Zo 
gaat het goed! Niemand wil later een schuldgevoel hebben: 'Oh, ik had dat en dat voor mijn moeder 
moeten doen, waarom heb ik dat niet gedaan?'  
Als mijn vader plotseling langdurig ziek wordt, dan weet ik niet hoe ik voor mijn ouders moet zorgen. 
Dan moeten mijn broers de verantwoordelijkheid nemen om voor mijn ouders te zorgen.  

Birol (32), uitwonende zoon 

Ik ben in 1979 naar Nederland gekomen met mijn moeder in het kader van de gezinshereniging; ik 
was toen 12 jaar oud.  
Ik heb de basisschool in Turkije niet afgemaakt. In Nederland heb ik nog twee jaar basisonderwijs 
gevolgd. Daarna ben ik naar een technische school gegaan, gevolgd door mavo en lyceum. Vervol-
gens ben ik gaan werken, in de avonduren heb ik vervolgopleidingen gedaan. Ik geef nu twee jaar les 
op een school. Sinds kort ben ik daar ook opleidingscoördinator.  
 
Ik ben twaalf jaar getrouwd; ik heb een dochter, die vier jaar oud is en ik woon zelfstandig met mijn 
vrouw en kind in een eigen huis. De eerste drie maanden van mijn huwelijk heb ik bij mijn ouders 
gewoond. Het huis was te klein, daarom ben ik in l990 verhuisd naar een eigen huis. Mijn vrouw is 
een ver familielid van mijn vaders kant. Ik woon dichtbij mijn ouders, ongeveer anderhalve kilometer 
hier vandaan.  
 

Zorgverdeling 

Als ik vrij ben, haal ik mijn moeder naar mijn huis. Mijn zus in Rotterdam heeft mijn moeder de 
vorige week in huis gehaald; mijn zus regelt dat zelf. Daarna brengt zij mijn moeder weer thuis. Mijn 
moeder blijft vervolgens drie of vier dagen in haar eigen huis, waarna ik mijn moeder voor een of 
twee dagen in huis neem, ook om de druk voor mijn vader en thuiswonende zus te verminderen. We 
hebben er eigenlijk nooit over gesproken wie wat wanneer moet doen. Iedereen is van de situatie op 
de hoogte, merkt wat door de anderen wordt gedaan en doet dan wat op dat ogenblik nodig is. We 
bellen elkaar wel op. Een gecoördineerde taakverdeling past niet in onze familie en werkt ook niet; het 
hoort niet in onze cultuur. Als de taken worden verdeeld, voelen we ons verplicht.  
Wat ik zelf probeer, is 'positieve concurrentie'. Ik zeg bijvoorbeeld tegen mijn broers en zusters dat ik 
iets leuks voor mijn moeder heb gedaan. Als ik van de anderen hoor wat zij voor mijn moeder doen, 
merk ik ook dat dit mij beïnvloedt. Zo begint de onderlinge 'concurrentie' tussen broers en zusters. 
Iedereen geeft die zorg vrijwillig en als die zorg positief is, zullen mijn ouders nog lang goed worden 
verzorgd! Zo heeft mijn broer gisteren mijn moeder naar zijn huis gehaald. Toen heb ik aangekondigd 
dat ik over twee dagen mijn moeder ook zal meenemen. Zoiets stimuleert mij, heeft een positieve 
invloed op mij. Mijn moeder voelt dat ook. Af en toe wil mijn oudste broer iets niet doen. Dan maken 
wij daarvan geen probleem, wij gaan gewoon door met zorgen voor mijn moeder, hij ziet dat, gaat 
erover nadenken en verbetert dan zijn gedrag.  
Als ik mijn moeder een paar dagen niet zie, heb ik schuldgevoelens. Zij is mijn moeder en heeft voor 
mij gezorgd; ik heb een liefdesrelatie met haar. Ik moet tijd maken voor haar.  
Wij hebben de 'hiërarchie' doorbroken: bij ons is het niet zo, dat de oudste zoon alle verantwoordelijk-
heid heeft en de andere kinderen naar hem moeten luisteren. Er is onderling, ten opzichte van ouders, 
broers en zusters wel een losse relatie, maar toch zijn wij respectvol naar elkaar. Als mijn moeder naar 
de dokter of het ziekenhuis moet, kijken wij onderling wie tijd en gelegenheid heeft.  
Mijn jongste zuster van 22 en mijn zus van 26 regelen meestal alles. Wat zij precies doen, vertellen ze 
echter niet aan mij of de anderen. Dat is lastig, want ik wil wel graag worden geïnformeerd over 
problemen met instanties en dergelijke. Maar ik kan niets aan hen vragen, want dan zouden zij zich te 
veel gecontroleerd voelen. 
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Bakım betekent voor mij: zorg geven aan iemand die afhankelijk is van zorg, waarbij gedurende 24 
uur per dag één of twee personen aanwezig zijn. Dat houdt in, dat de afhankelijke persoon alles krijgt 
wat hij/zij nodig heeft of wil hebben. Dat zeg ik vanuit de ervaring met mijn moeder. Ik zie dat mijn 
vader en mijn jongste zus het meeste voor mijn moeder doen. De andere kinderen proberen naast hun 
werk en in het kader van hun mogelijkheden zo veel mogelijk te helpen. We doen wat we kunnen en 
we maken daarbij geen onderscheid tussen broers en zusters. Het is een crisissituatie bij ons. In ons 
gezin is het niet zo, dat zoons en dochters aparte taken hebben en dat de zoons de hele verantwoorde-
lijkheid hebben. 
 
Je zou kunnen stellen: mijn moeder heeft zeven kinderen, dus elke dag van de week kan er wel een 
kind bij haar aanwezig zijn. Maar helaas kan dat soms niet door werk en eigen gezin. Zelf probeer ik 
elke dag ná mijn werk naar mijn moeder te gaan en haar één of twee dagen in de week bij mij thuis te 
halen. Dan zorgen mijn vrouw en ik voor haar. Maar mijn huis is niet ingericht op de situatie van mijn 
moeder. Als zij beneden is, kunnen wij haar wel makkelijk naar buiten en de tuin in brengen, maar als 
zij boven wil slapen, is dat lastig. Ik ben nu bezig om daar een wc te laten aanleggen. Ik breng zelf 
mijn moeder naar de wc.  
De situatie van mijn moeder heb ik emotioneel nog niet geaccepteerd. Daarom kan ik sommige dingen 
voor mijn moeder niet doen, zoals haar wassen, dat laat ik over aan mijn vrouw. Voor mijn vrouw is 
het in zekere zin makkelijker om deze situatie te accepteren, omdat zij mijn moeders achtergrond niet 
kent.  
Ik kan makkelijk mijn moeder naar boven of beneden tillen en haar naar buiten brengen, maar om haar 
naar de wc en de douche te brengen, vind ik emotioneel veel moeilijker. 
Als mijn vrouw en ik weg moeten als mijn moeder bij ons thuis is, bel ik mijn vader om te vragen of 
hij een paar uur kan oppassen. Als mijn vrouw en ik vrije tijd hebben, gaan wij naar mijn ouders en 
helpen daar in de huishouding. Als mijn moeder overdag niet buiten is geweest, breng ik haar naar 
buiten.  
 
Ik kan niet samenwonen met mijn ouders; ik wil mijn eigen privacy hebben en ook mijn ouders 
hebben privacy nodig. Samenwonen in één huis is voor beide kanten moeilijk, omdat mijn vader en ik 
heel verschillend zijn; dat veroorzaakt irritaties.  
De ideale bakım voor mijn ouders zou zijn dat ik naast hen woon. Ik zou dan steeds geroepen kunnen 
worden als mijn ouders iets nodig hebben. Als ze zouden vragen welk cadeau ik met Kerstmis zou 
willen hebben, dan zou ik zeggen: een huis naast mijn ouders. Eigenlijk zou er constant iemand bij 
hen aanwezig moeten zijn, een Nederlander of een Turk, dat maakt in principe niet uit.  
Als mijn ouders zouden willen, zou de thuiszorg meer tijd aan hen besteden, maar mijn ouders willen 
niet afhankelijk zijn van derden. Ze hebben het idee, dat het ons probleem is. Het andere probleem van 
de thuiszorg of van andere instanties is, dat zij niet goed op de hoogte zijn van de cultuur van Turkse 
families. Ze kunnen wel goed en lekker koken, maar als het niet bij mijn ouders past, houdt het op. 
Als de hulpverlener van de thuiszorg een Turkse achtergrond zou hebben, zou dat iets makkelijker 
zijn. Een Turkse vrouw zal makkelijker de thuissituatie begrijpen (taal, lichamelijke verzorging, eten 
klaarmaken) dan een Nederlandse vrouw. Maar ook van iemand met een Turkse achtergrond zouden 
mijn ouders moeilijk accepteren om totaal verzorgd te worden, omdat ze liever alles zelf regelen. Als 
wij het met mijn ouders hebben over meer hulp van de thuiszorg, dan zeggen zij: "Dat hoeft niet, wij 
redden het zelf wel." Wij kunnen daar niet al te lang over praten, want dan voelen zij zich onder druk 
gezet. Zij zouden ook kunnen zeggen: "Als je meer hulp voor ons zoekt, kun je ons ook in jullie huis 
opnemen." 
 

Toekomstverwachtingen 

Als mijn vader ook fysieke problemen krijgt, dan wordt het moeilijk voor ons. Ik weet niet wat wij 
zouden moeten doen. Ik heb een fulltime baan en een kind. Ik kan geen ontslag nemen, mijn vrouw 
ook niet. Als mijn vader ook afhankelijk van ons wordt, moeten wij de situatie structureel aanpakken. 
Wij kunnen onze ouders niet naar een verpleeghuis of een verzorgingshuis sturen. Het past nog niet 
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bij ons, het past niet in onze cultuur. De Turkse gemeenschap accepteert dat niet. Als het echt niet 
meer gaat, zal ik proberen van mijn fulltime baan een parttime baan te maken. 

Kibariye (25), vrouw van Birol, schoondochter 

Tot mijn huwelijk op zestienjarige leeftijd woonde ik in een dorp in Turkije. In l990 ben ik naar 
Nederland gekomen in het kader van gezinshereniging; Birol woonde al in Nederland. 
In Turkije zat ik op de mavo, dat heb ik niet afgemaakt. In Nederland heb ik een taalcursus gevolgd en 
daarna een cursus ziekenverzorgster. Ik begon met lbo, daarna mbo-verzorging. Mijn beroep is 
ziekenverzorgster. Ik werk voor Turkse ouderen. 
Mijn man is een ver familielid: de vader van mijn vader is een halfbroer van de vader van mijn man. 
De vader van deze halfbroers is dezelfde persoon, hun moeder zijn verschillende personen. Daarom 
hebben wij dezelfde achternaam. 
Toen ik in Nederland kwam, woonde ik een half jaar bij mijn schoonouders in huis. Ze verwachtten 
van mij dat ik als gelin alles voor hen deed, maar ik was jong en kon nog niet veel. Mijn schoonmoe-
der probeerde mij alles te leren wat het huishouden betreft. Ik ben de jongste gelin in de familie. Mijn 
schoonmoeder is nogal dominant en zegt wat ik doen moet. Mijn man en ik zijn na een half jaar 
verhuisd en wonen nu samen met onze dochter in dezelfde buurt als mijn schoonouders.  
 

Zorgverdeling 

De kinderen van mijn schoonouders hebben nooit met elkaar bepaalde afspraken gemaakt over de 
zorg voor hun ouders. Mijn man en ik praten wel met de thuiswonende dochters, maar niet met de 
anderen.  
Als ik bij mijn schoonmoeder ben, help ik met koken, schoonmaken, afwassen en, als er visite komt, 
met bedienen. Soms bied ik aan om bijvoorbeeld formulieren in te vullen of met iets anders te helpen, 
maar dan zeggen mijn schoonzussen dat het niet hoeft. De jongste doet het meest: koken, schoonma-
ken, wassen. Zij voelt zich verantwoordelijk, maar heeft volgens mij ook het idee dat zij het slachtof-
fer is in deze situatie. Zij reageert nogal emotioneel als wij vragen of er wat te doen is. Als ik bijvoor-
beeld wil afwassen, zegt zij: "Dat doe ik wel" of "Dat heb ik al gedaan." Ik heb laatst ook gezegd, dat 
ze meer hulp van de thuiszorg zou kunnen vragen, maar dan zegt zij: "Ja, dat weet ik wel, je zeurt 
alleen maar." De andere (half) thuiswonende dochter studeert en zorgt vooral voor alle afspraken met 
artsen en de financiële administratie. 
Mijn schoonvader had vroeger problemen met zijn oudste zoon (41) die nu geen baan heeft, maar de 
laatste tijd hebben zij een goede relatie. In het begin van de ziekte van zijn moeder heeft hij niet 
zoveel gedaan; nu gaat het allemaal wat beter. 
De tweede zoon is 37 jaar. Zijn vrouw en mijn schoonmoeder hadden geen goede relatie. Als zij 
thuiskwam, deed zij niets voor haar schoonfamilie. Nu is zij ook veranderd en helpt in het huishouden. 
Deze twee zoons wonen dichter bij hun moeder dan mijn man en ik. 
Twee dochters wonen allebei in een andere stad. De oudste (43) heeft niet zo'n goede gezondheid, 
bovendien heeft zij een gehandicapt kind waarvoor ze al twintig jaar zorgt. Eén keer in de twee of drie 
maanden neemt zij haar moeder een week mee naar haar huis. De andere uitwonende dochter (30) 
neemt haar moeder ongeveer één keer in de drie weken mee naar haar huis. Zij komt elke week langs: 
doordeweeks of in het weekend.  
 
Sinds mijn schoonmoeder ziek is, is ons contact nog intensiever geworden. Mijn man heeft ooit tegen 
mijn schoonouders gezegd, zonder dit met mij te overleggen: "Als het nodig is, kan mijn vrouw wel 
stoppen met werken en voor jullie zorgen." Ik zal nooit met mijn opleiding stoppen. Mijn schoonvader 
zei: "Nee, jullie hebben net een huis gekocht, jullie hebben ook een gezin; zij moet niet stoppen met 
haar opleiding en haar werk." Maar ik heb het vermoeden dat, als mijn schoonvader niet goed meer 
voor zijn vrouw kan zorgen, hij wel graag zou willen dat ik minder ging werken en meer voor hen zou 
zorgen.  
Ik zou dat niet willen. Als ik niet zou werken, zouden zij meer van mij verwachten, liefst dat ik elke 
dag zou komen. Ik ben blij dat ik werk heb en niet elke dag daarnaartoe hoef. 
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Ik doe al best veel. Als mijn schoonzus van 26 geen tijd heeft om met haar moeder mee te gaan, doe ik 
het. In het begin moesten wij dikwijls met haar naar de huisarts of de specialist, maar nu wordt dat 
minder, omdat er voor haar geen therapie meer mogelijk is. Mijn man en ik doen meer dan normaal 
voor haar, haar thuiswonende kinderen uitgezonderd. Ik doe ook meer dan de andere gelins.  
Mijn schoonmoeder heeft voor mijn kind gezorgd toen ik met mijn opleiding bezig was.  
Ik heb het idee dat mijn man en ik ons meer verantwoordelijk voelen dan de andere zoons.  
Wij proberen mijn schoonvader zo veel mogelijk te ontlasten. Als ik vrij ben, neem ik mijn schoon-
moeder mee naar huis en de volgende ochtend breng ik haar terug. Maar dat is wel moeilijk voor mij. 
Zij wil altijd graag naar buiten in een rolstoel, het maakt niet uit of het mooi weer is of regent. Maar 
als zij buiten is, wil zij meteen weer naar binnen!  
Dit alles betekent wel dat ik zelf eigenlijk geen vrije tijd heb. Zoiets kan ik wel denken, maar niet 
hardop zeggen. Als ik dat zou doen, weet ik niet hoe mijn man en mijn schoonouders hierop zouden 
reageren.  
Mijn schoonmoeder is bijna elke woensdag bij mij. Ik breng haar naar de wc, ik kook voor haar en 
help haar met eten. Ik breng haar naar bed, dan moet ik haar aan- en uitkleden. Als zij bij ons slaapt, 
slaap ik bij haar in de woonkamer (op een matras). Mijn schoonmoeder slaapt niet de hele nacht door, 
tegen de ochtend valt zij pas in slaap. 's Nachts moet ik haar wel vier of vijf keer naar de wc brengen. 
Ook wil zij 's nachts praten. Soms zegt zij om drie uur: "Breng mij maar naar huis." Vroeger sliep 
alleen ik bij haar, nu wissel ik dat af met mijn man. Nu wil zij ook boven in mijn bed slapen en dus 
brengen wij haar daar naartoe. Ik wil wel helpen en zorgen, maar als zij nu ook al van mijn slaapka-
mer gebruik wil maken, is het niet leuk meer. Ik kan haar hier in mijn huis niet wassen, omdat de 
badcel boven is en niet aangepast aan haar situatie. Als zij hier valt, is het heel gevaarlijk. Ze moet dus 
in haar eigen huis gewassen worden. 
Zorgen voor ouderen is moeilijker dan zorg voor een kind. Ik heb een kind van vier jaar, dus ik kan 
het goed vergelijken. Als ik twee dagen voor haar heb gezorgd, heb ik een week nodig om bij te 
komen. Mijn man gaat bijna elke dag na zijn werk naar zijn moeder. Als mijn dochtertje niet slaapt, 
neem ik haar mee naar mijn schoonmoeder, over het algemeen ga ik om de dag naar haar toe. Ik heb 
een drukke agenda en verder mijn opleiding en mijn gezin. Soms wil ik aan sport doen, maar kan dat 
niet doorgaan, omdat mijn schoonmoeder door mijn man is opgehaald. Dan moet ik haar helpen. En 
als zij niet bij mij thuis is, zegt mijn man dat ik maar naar zijn moeder moet gaan of haar hierheen 
halen. Dus ik kan niet doen wat ik eigenlijk wil.  
Haar verstand gaat achteruit, het is nu te vergelijken met het verstand van een driejarig kind. Zij kan 
niet lopen, eigenlijk kan zij niets. Het gedrag van haar kinderen is ook veranderd: ze behandelen haar 
nu als een kind. Dat vind ik zielig. Je moet respect hebben voor ouders en schoonouders. We hebben 
haar ook naar de psychiater gebracht, maar hij vindt het een normale ontwikkeling: het hoort erbij, 
zegt hij. Wij weten niet hoe wij op haar moeten reageren. Als wij haar hete thee geven in een glas, 
zeggen wij haar wel dat het heet is, maar zij pakt het toch. Zij is volwassen, maar reageert niet als een 
volwassene.  
Ik wil eigenlijk dat we meer gebruikmaken van thuiszorg, maar mijn schoonouders willen dat niet. Als 
gelin kan ik het onderwerp niet bespreken. Zij zullen mij misschien verkeerd begrijpen en denken dat 
ik aan hen geen zorg wil geven.  

Mijn schoonmoeder heeft zorg nodig voor alle basisbehoeften. Volgens mij zou het 
't allerbeste zijn als zij zou worden opgenomen en zodoende 24 uur zorg van personeel krijgt. 
Dan kunnen haar man en kinderen dikwijls langskomen en kan zij alles krijgen wat zij wil. 
Dat zou ons allemaal helpen. Als zij is opgenomen, kunnen wij met haar naar buiten gaan en 
met elkaar in het restaurant eten. Kortom, dan hebben we tijd om gezellig met haar om te 
gaan en leuke dingen te doen. Nu komen we alleen toe aan de basisbehoeften en verplichte 
dingen. Als zij is opgenomen, zien wij haar niet als last, maar als onze schoonmoeder. Zo zie 
ik dat, maar ja, wie ben ik?  
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's Nachts slaapt mijn schoonmoeder niet veel, maar eist wel aandacht, zodat mijn schoonva-
der ook niet veel slaapt. Dat maak ik zelf ook mee als zij een paar dagen bij ons is. Als je 
overdag hard werkt en 's nachts niet veel slaapt, houd je het niet vol.  
Maar ja, ze willen van alles, maar eigenlijk ook niets, tenminste: geen goede oplossing in de 
zin van professionele hulp of opname. Het is ook moeilijk om voor zo'n dominante vrouw als 
mijn schoonmoeder te zorgen. Zij heeft eigen ideeën, haar wil is wet. 
Mijn schoonmoeder kan nog een paar jaar leven. Als zij overlijdt, blijft mijn schoonvader 
achter. Ik weet niet wat hij gaat doen. Ik weet niet of hij gaat hertrouwen. Als dat gebeurt, 
vind ik het best. We zullen het wel zien.  

6.4 Conclusie 
De geselecteerde casussen geven een integraal beeld van drie families. Het gaat daarbij 
steeds om de cultureel-normatieve ideaalbeelden over zorg, zorgverwachtingen en zorgprak-
tijken van Turkse oudere ouders (G1) en hun (klein)kinderen (G2 en G3). Verder wordt 
ingegaan op de migratiegeschedenis, de ontwikkelingen en taakverdeling binnen de familie 
en sociale netwerken rondom zorg in de verschillende fasen van zorgafhankelijkheid van de 
oudere ouders (G1). 

In de hoofdstukken 7, 8 en 9 worden repectievelijk verwachtingen over zorg binnen Turkse 
families vóór de zorgafhankelijkheidsfase, zorg voor Turkse oudere ouders bij zorgafhanke-
lijkheid, en zorg voor Turkse ouderen in de bedlegerigheidsfase voor de hele onderzoekspo-
pulatie uitgewerkt. 


