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11 TRADITIE, ZORGVERWACHTINGEN EN 
ZORGPRAKTIJK 
 
Mijn slothoofdstuk valt uiteen in drie delen. Ik begin met een samenvatting van het onder-
zoek. Eerst bespreek ik kort de onderzoeksopzet en wijze van materiaalverzameling. Vervol-
gens beschrijf ik het traditionele ideaalbeeld van zorg voor Turkse ouderen. Daarna vat ik de 
onderzoeksresultaten samen wat betreft de zorgopvattingen en verwachtingen van Turkse 
ouderen en hun kinderen alsmede de in de onderzochte families waargenomen zorgpraktij-
ken. 
In het tweede deel ga ik na in hoeverre het traditionele Turkse verwantschapssysteem onder 
druk van de migratie naar Nederland wijzigingen heeft ondergaan en of er fundamentele 
veranderingen zijn aan te wijzen in de manier waarop Turkse families in Nederland de zorg 
voor ouderen vormgeven. Tot slot zal ik mijn bevindingen bespreken in het licht van de 
eerder door mij bestudeerde visies zoals ontwikkeld in de wetenschapsgebieden culturele 
antropologie en sociale gerontologie.  
 

11.1 Samenvatting van het onderzoek  

11.1.1 Onderzoeksopzet en wijze van materiaalverzameling 
In het onderzoek zijn de tradities, zorgverwachtingen en zorgpraktijken bij oudere Turkse 
migranten en hun kinderen in kaart gebracht. De probleemstelling voor dit onderzoek heb ik 
als volgt geformuleerd: 
 
 
 
 
 
Ik heb een kwalitatief onderzoek met een beschrijvend karakter uitgevoerd bij 30 Turkse 
families. De geselecteerde families zijn allemaal afkomstig van het platteland in Turkije. 
Door de selectie van deze cultureel homogene groep kan ik de gevolgen van de migratie 
goed zichtbaar maken. De resultaten van dit onderzoek zijn daarmee echter niet generali-
seerbaar naar de totale populatie van Turkse afkomst in Nederland. Dat was ook niet de 
bedoeling. Het hoofddoel was inzicht te verschaffen in de vraag welke sociaal-culturele 
veranderingen in de zorgopvattingen van Turkse migranten aanwijsbaar zijn en welke sociale 
mechanismen een rol spelen in de zorg voor Turkse ouderen in Nederland.  
 
Bij de 30 onderzochte families heb ik de zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgprak-
tijken van de oudere ouders (de eerste generatie migranten, aangeduid met G1), van hun 
kinderen (de tweede generatie, G2, vaak nog geboren in Turkije) en van sommige van hun 
(in Nederland geboren) kleinkinderen (G3) in kaart gebracht. Daarbij heb ik getracht de 
ontwikkelingen te betrekken, die de Turkse oudere ouders (G1) in Nederland als individu, in 
hun gezin/familie, binnen de Turkse gemeenschap en in de Nederlandse samenleving hebben 
doorgemaakt.  
 

Hoe verhouden de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse families over zorg voor 
ouderen zich tot de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke Turkse ouderen in Nederland?  
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Om de sociaal-culturele veranderingen in zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgprak-
tijken te kunnen 'betrappen' en beschrijven, heb ik vijf meetpunten onderscheiden, waarbij 
ten aanzien van de periodes vóór het feitelijke onderzoek de respondenten is gevraagd de 
onderzoeksvragen in retrospectief te beantwoorden: 
1. de zorgopvattingen en zorgverwachtingen van de oudere ouders vóór migratie 

(ideaalbeeld van de patrilineaire extended family); 
2. de zorgpraktijk die de eerste generatie (G1) ten aanzien van hun eigen ouders (G0) in de 

eerste decennia na de migratie (wel/niet) heeft kunnen realiseren;  
3. de zorgopvattingen en zorgverwachtingen die alle onderzochte 30 families koesterden, 

zo'n 30 à 40 jaar na hun komst naar Nederland, vóórdat sprake is van zorgafhankelijk-

heid van de oudere ouders binnen deze families. 
4. de zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgpraktijken van de oudere ouders (G1) en 

hun (klein)kinderen (G2 en G3) op het moment dat sprake is van beginnende zorgafhan-

kelijkheid van de eerste generatie ouderen (G1). 25 families hebben daarmee inmiddels 
ervaring opgedaan, ofwel ten tijde van het onderzoek dan wel enige tijd daarvóór.  

5. de zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgpraktijken van de oudere ouders (G1) en 
hun (klein)kinderen (G2 en G3) ten tijde van het onderzoek op het moment dat sprake is 
van bedlegerigheid. Dit laatste is het geval in 13 families.  

Voor alle duidelijkheid: 5 onderzochte families hadden dus nog geen ervaring met zorgaf-
hankelijkheid of bedlegerigheid van de oudere ouders (G1) ten tijde van het onderzoek.  
 
In totaal zijn binnen deze 30 families 117 personen geïnterviewd. Van deze personen beho-
ren er 54 tot de eerste generatie: 26 mannen en 28 vrouwen. De andere geïnterviewden zijn 
51 kinderen (G2) en 12 kleinkinderen (G3). Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een 
middelgrote stad in Nederland in de periode 1997–2003. Tijdens mijn onderzoek ben ik in 
een buurt met een grote Turkse gemeenschap gaan wonen om de ontwikkelingen op de voet 
te kunnen volgen. Door deze strategische keuze ben ik in staat geweest om deze families en 
personen gedurende langere tijd te observeren, ook nadat het 'officiële' onderzoek was 
afgerond. 
 
Bij mijn onderzoek heb ik gebruikgemaakt van halfgestructureerde interviews en participe-
rende observatie.  

Onderzoeksgroep nader bezien 

Het onderzoek heeft betrekking op een specifieke doelgroep, namelijk laag opgeleide 
mannen van het platteland in Turkije. Deze 'gastarbeiders' zijn in de periode 1960–1973 naar 
Nederland gekomen. Hun leeftijd ten tijde van de komst naar Nederland was maximaal 
35 jaar. Zij werden opgevangen in goedkope pensions en woonoorden in de nabijheid van de 
bedrijven waar zij gingen werken: overwegend als fabrieksarbeider in de metaal-, hout- en 
textielindustrie. De gedachte was – zowel bij de migranten als in de Nederlandse samenle-
ving – dat zij een paar jaar hard zouden werken om vervolgens terug te keren naar het land 
van herkomst.  
 
De echtgenotes en kinderen van deze gastarbeiders werden bij hun vertrek achtergelaten bij 
de ouders of andere familieleden. De bedoeling was om met het spaargeld het huis in Turkije 
te vergroten of daar een eigen bedrijf op te zetten. In 1973 werd officieel de werving van 
contractarbeiders stopgezet. Vanaf die tijd kwam de gezinshereniging op gang. Terugkeer 
was vanwege de instabiele economische situatie in Turkije voor veel migranten inmiddels 
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geen optie. Onder degenen die zich met hun gezin 'definitief' in Nederland vestigden, nam de 
gemeenschapsvorming sterk toe. Deze Turkse gemeenschap werd zich bewust van haar 
positie als etnische minderheid binnen de Nederlandse samenleving. De vorming van deze 
Turkse gemeenschap vond plaats op alle niveaus. Op macroniveau (landelijk) maakten zij 
deel uit van de Turks-etnische minderheid binnen de Nederlandse samenleving. Op meso-
niveau organiseerden zij zich binnen belangenverenigingen met maatschappelijke en religi-
euze thema's. Op microniveau vormden zich familienetwerken en netwerken van mensen 
afkomstig uit dezelfde streek in Turkije binnen de eigen directe woonomgeving. 

11.1.2 Traditionele ideaalbeeld van zorg voor ouderen 
Wat zijn de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse migranten over zorg voor 
ouderen ten tijde van hun migratie naar Nederland? Bij de beantwoording van deze vraag 
zijn vier elementen van belang: de patrilineaire extended family; de status van ouderen in het 
patrilineaire familiesysteem; de rolverdeling en verantwoordelijkheid bij de zorg voor 
ouderen en de man-vrouwrelaties binnen dit familiesysteem, en tot slot de rol van het sociale 
netwerk.  

Patrilineaire extended familiy als context 

De Turkse patrilineaire grootfamilie (aile) is ontstaan in een agrarische omgeving waarin 
landbouw als bron van inkomsten en grondbezit belangrijk zijn. Deze grootfamilie als 
hiërarchisch systeem van verwantschapsrelaties, gestructureerd volgens de mannelijke lijn, is 
een politieke, economische, religieuze en sociale eenheid met een seksespecifieke rol- en 
taakverdeling. 
De verantwoordelijkheid voor de grootfamilie als geheel ligt bij de mannen; hun activiteiten 
vinden meestal buitenshuis plaats. Vrouwen zijn verantwoordelijk voor de activiteiten 
binnenshuis (huishouden) en de opvoeding van de kinderen. De oudste man beheert geld en 
bezit en delegeert taken aan zijn zoons en zijn vrouw. De oudere vrouw heeft gezag over hun 
ongehuwde dochters en de schoondochters, die door hun huwelijk tot de familie zijn gaan 
behoren. Gehuwde dochters 'verhuizen' naar de patrilineaire verwantschapgroep van hun 
echtgenoot. 
Voor de instandhouding en continuïteit van de patriarchaal georganiseerde grootfamilie is 
het krijgen van zonen belangrijk. Ook de huwelijksvorming van deze zonen krijgt veel 
aandacht: het moet een vrouw zijn die past binnen de familiecultuur en waar mogelijk – door 
de 'koppeling' van families – de economische slagkracht van de grootfamilie versterkt. De 
voorkeur gaat daarom uit naar neef-nichthuwelijken (liefst) binnen de mannelijke lijn. 
'Tweede keus' zijn huwelijken met overige verwanten dan wel iemand uit het eigen sociale 
(streek)netwerk. 

Status en macht van ouderen 

Turkse ouderen op het platteland hebben veel kennis van de gewoonten, rituelen en beroeps-
praktijken waaruit hun families dagelijks putten voor hun voortbestaan. Tot op hoge leeftijd 
hebben ouderen de leiding in het (agrarische) bedrijf en zijn hun kinderen van hen afhanke-
lijk. Ouderen werken door totdat zij daartoe fysiek niet meer in staat zijn. De uitvoering van 
al deze rollen – leidinggevende, deskundige, raadgever, eigenaar van het familiebezit – geeft 
ouderen een hoge status. Ouderen maken dan ook aanspraak op loyaliteit en respect van hun 
kinderen. Deze aanspraken maken deel uit van de traditionele cultuur en de intergeneratio-
nele overdracht. De macht van Turkse ouderen is gebaseerd op (de toekomstige overdracht 
van) kennis en eigendom. De ouderen hebben geïnvesteerd in huisvesting (voor hun kinde-
ren) en grond. Zij hebben hun kinderen grootgebracht, hun huwelijk geregeld en bijgedragen 
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aan een toekomstperspectief van de volgende generatie. Kinderen dienen daarom, als hun 
oudere ouders zorgbehoeftig worden, voor hen te zorgen.  

Rolverdeling en verantwoordelijkheid bij zorg voor ouderen 

De rolverdeling en verantwoordelijkheid bij de zorg voor oudere ouders is geheel ingebed in 
het systeem van de patrilineaire extended family. De taakverdeling is seksegebonden. 
Binnen de familie zijn de mannen eindverantwoordelijk voor de zorg. De uitvoering van de 
zorg berust bij de vrouwen. Optimale vervulling van de traditionele zorg aan Turkse ouderen 
vindt plaats als deze ouderen met een (bij voorkeur: de oudste) zoon en gelin samenwonen. 
De inwonende zoon draagt de verantwoordelijkheid voor de zorg (bakım) voor zijn ouders. 
Het leeuwendeel van de praktische zorg wordt verleend door de inwonende gelin, die bij de 
uitvoering van de zorgtaken door haar schoonmoeder wordt aangestuurd.  
De hulp van overige kinderen en verwanten en/of leden van het sociale netwerk wordt 
aangeduid met de term yardım. Deze yardım kan omvangrijk zijn, maar wordt beleefd als 
meer 'vrijblijvend' van karakter. Ook hier vormt wederkerigheid in de relatie de basis van de 
verwachte en/of verleende hulp. 
 
Reciprociteit ouders-kinderen en man-vrouw 

De zorgverlening aan oudere ouders door kinderen wordt als een morele plicht gezien, die 
tegelijkertijd status geeft binnen de gemeenschap. Tijdens de socialisatie van de kinderen 
ontwikkelen zich de emotionele banden tussen ouders en kinderden waarin zorgzaamheid 
vooropstaat en als een belangrijke waarde wordt overgedragen. De zorggevende kinderen 
krijgen complimenten vanuit de directe sociale omgeving en worden door anderen ten 
voorbeeld gehouden aan hun eigen kinderen. Zorgverlening wordt hierdoor plezierig en niet 
enkel als een last beschouwd. De zorg voor ouderen is binnen het aldus georganiseerde 
verwantschapssysteem vanzelfsprekend. Gesproken kan hier worden van het principe van 
verplichte reciprociteit.  
Ook partnerzorg (eveneens aangeduid met bakım) is een verplichting, bij de huwelijksslui-
ting aangegaan en geldig tot aan de dood. In het huwelijksritueel wordt reciprociteit vormge-
geven. Mannen zien het als een ereplicht goed voor hun vrouw te zorgen; wanneer zij daarin 
tekortschieten, worden zij door de sociale omgeving als niet-eerbare mannen beschouwd. 
Van vrouwen wordt verwacht, dat zij volledig loyaal zijn aan hun man en alle vrouwelijke 
taken op een goede manier vervullen.  
 
Geen kinderen, geen zonen 

Wanneer zorg volgens het ideale patroon vanwege objectieve omstandigheden niet kan 
worden gegeven, kent elk cultureel-normatief systeem daarvoor een geaccepteerde next best-
oplossing. Kenmerkend voor next best-oplossingen is de sterke relatie met het cultureel-
normatieve ideaal: geprobeerd wordt zo dicht mogelijk bij de traditionele zorgpraktijk te 
blijven.  
Objectieve omstandigheden die maken dat de zorg volgens het normatieve ideaalbeeld niet 
gerealiseerd kan worden, zijn: de ouders hebben a) geen kinderen (onvruchtbaarheid); alleen 
gehandicapte kinderen; b) geen zonen, maar wel dochters. Het cultureel-normatieve zorg-
kader biedt hiervoor de volgende next best-oplossingen: a) adoptie bij kinderloosheid; b) 
zorg door een inwonende dochter en schoonzoon (iç güvey) als ouders geen zonen hebben 
(bij voorkeur dient deze iç güvey een neef te zijn vanuit de mannelijke lijn (dezelfde achter-
naam).  
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Reciprociteit speelt ook hier een centrale rol. Het geadopteerde kind wordt onderhouden en 
zal de erfenis ontvangen in ruil voor zorg in de ouderdomsfase van zijn adoptief-ouders. De 
iç güvey ontvangt eveneens de erfenis als ruilmiddel voor de zorg die dochter en schoonzoon 
bij zorgafhankelijkheid van de (schoon)ouders zullen verlenen.  
Een derde next best-oplossing, zorg door inwonende ongehuwde dochters, komt ook voor, 
maar deze oplossing wordt vooral als tijdelijk gezien. Deze laatste next best-oplossing staat 
namelijk op gespannen voet met het cultureel-normatieve ideaal van een huwelijk op jonge 
leeftijd en brengt de huwelijkskansen van deze dochters in gevaar.  
 
Man-vrouwrelaties en zorg 

Een belangrijk onderdeel van zorg bij voortschrijdende ouderdom vormt de lichamelijke 
zorg. Het huwelijk is de enige relatievorm waarbinnen de schaamte ten aanzien van de eigen 
c.q. elkaars lichamelijkheid tussen mannen en vrouwen 'volledig' is opgeheven. Binnen het 
huwelijk zijn er dan ook geen taboes tussen de partners bij de lichamelijke verzorging. In 
alle andere relaties tussen mannen en vrouwen, zowel in de informele als de formele sfeer, 
speelt bij de lichamelijke zorg schaamte een (meer of minder) grote rol.  
 
Binnen de familie zijn alle aspecten van zorg uitgewerkt in een stelsel van seksespecifieke 
zorgtaken, waarvan de lichamelijke zorg gericht op de schaamdelen een essentieel onderdeel 
uitmaakt. Dit stelsel van seksespecifieke zorgrelaties bepaalt wie welke zorg mag geven aan 
wie. Om goede zorg te kunnen krijgen, zijn ouders eigenlijk al vanaf de geboorte van hun 
kinderen bezig voor hen goede huwelijkspartners te zoeken. Een gelin die tevens familielid 
is, heeft de voorkeur, (mede) omdat de schaamte bij lichamelijke zorg dan minder sterk 
wordt ervaren. Volgens de seksespecifieke taakverdeling moet de gelin in principe alle zorg 
op zich nemen, met uitzondering van de fysieke zorg voor de schoonvader.  
 
Schaamte heeft gevolgen voor de zorgpraktijk wanneer de eigen partner niet meer in staat is 
de noodzakelijke (intieme) lichamelijke zorg te geven. In die situatie is het uitgangspunt dat 
zorg gegeven wordt door mensen van hetzelfde geslacht. Deze schaamtegevoelens manifes-
teren zich vooral bij oudere mannen. De consequenties van schaamte voor situaties waarin 
de man-vrouwrelatie door overlijden is afgebroken, zijn voor mannen en vrouwen dan ook 
verschillend. De (oudere) mannen noemen als belangrijkste oplossingen: lichamelijke zorg 
door de (oudste) zoon en/of hertrouwen.  
Bij hertrouwen verzekert de (oudere) man zich van een 'gegarandeerde zorgverlening' door 
de nieuwe echtgenote, echter een onbezorgde toekomst krijgt hij daarmee niet: de relatie met 
de eigen zonen wordt nu extra belast, doordat de erfenis in eerste instantie naar de nieuwe 
vrouw gaat.   
Vrouwen zijn in het algemeen minder kwetsbaar dan mannen bij verlies van hun partner. De 
lichamelijke zorg wordt soms al door andere vrouwen binnen de familie, zoals de gelin, 
gegeven en kan bovendien eenvoudiger door hen worden overgenomen. Ook bij de andere 
basale zorgtaken, zoals voedselbereiding en zorg voor het huishouden (een taak voor vrou-
wen), zijn vrouwen niet direct afhankelijk van hun partner. 

Sociale netwerken  

De eerste generatie migranten (G1) zijn in Turkije opgegroeid in hechte dorpsgemeenschap-
pen, waarin allerlei verwantschapsrelaties zijn verweven. Instandhoudingsmechanismen als 
sociale controle en diverse vormen van ruil zorgen ervoor dat de leden van deze gemeen-



225 
 

schappen zich 'verzekerd' voelen van steun en zorg bij ziekte en ouderdom, niet alleen van 
hun directe familie, maar ook van het sociale netwerk buiten de familie.  
Binnen deze netwerken is men zich sterk bewust van het cultureel-normatieve ideaal van 
familierelaties en zorg voor ouderen. Afwijkingen van het ideaalbeeld worden 'geregistreerd' 
en besproken. Indien ouderen (G1) als gevolg van het ontbreken van bakım door zoons en 
gelins moeten worden opgenomen in zorginstellingen, leidt dit dan ook niet alleen tot 
spanningen binnen de familie, maar ook tot geroddel binnen de Turkse gemeenschap. De 
zonen (G2) worden scherp bekritiseerd omdat zij hun zorgplicht ten opzichte van hun oudere 
ouders (G1) niet nakomen.  
Het systeem van onderlinge betrokkenheid en yardım van 'buren en kennissen' bestaat niet 
alleen uit het het bieden van gezelligheid en emotionele ondersteuning en het vieren van 
religieuze feestdagen en belangrijke levensgebeurtenissen, maar ook uit praktische onder-
steuning bij allerlei vormen van tegenslag en ziekte, zoals helpen bij de maaltijdbereiding, 
het huishouden en zelfs – indien nodig – hulp bij lichamelijke zorgtaken.  

11.1.3 Zorgverwachtingen en zorgpraktijk 
Hoe zien de zorgidealen en zorgverwachtingen van de eerste generatie Turkse ouderen (G1) 
en hun (klein)kinderen (G2 en G3) eruit? Ik zal kort de zorgverwachtingen en -opvattingen 
van de 30 families bespreken, zoals waargenomen vanaf het moment dat de ouders (G0) van 
de eerste generatie zorgafhankelijk werden (meetpunt 2) tot aan de bedlegerigheidsfase van 
oudere ouders (G1) in Nederland (meetpunt 5). Daarna laat ik zien in hoeverre tijdens de 
verschillende fasen van zorg(on)afhankelijkheid aan deze verwachtingen werd voldaan. Tot 
slot bespreek ik kort de bekendheid met en rol van zorgvoorzieningen en professionele zorg 
binnen Turkse families die geconfronteerd worden met zorgafhankelijkheid. 

Cultureel-normatieve ideaalbeeld als uitgangspunt (vraag 1) 

De oudere ouders (G1) hebben binnen de patriarchale extended family geleerd 'hoe dingen 
dienen te gebeuren'. Dat na migratie de cultureel-normatieve ideaalbeelden over familierela-
ties en zorg voor ouderen leidraad zijn bij denken en handelen, blijkt uit hun inspanningen 
om hun familie- én sociale netwerken in Nederland vorm te geven overeenkomstig deze 
cultureel-normatieve ideaalbeelden. Niet alleen hebben zij geprobeerd in Nederland zo veel 
mogelijk verwanten en dorps- en streekgenoten 'om zich heen te verzamelen' in dezelfde stad 
of buurt. Ook hebben zij bewust hun kinderen met familieleden laten trouwen. Dit blijkt uit 
het percentage neef-nichthuwelijken onder Turkse Nederlanders van de tweede generatie, dat 
niet alleen aantoonbaar hoger is dan onder de eerste generatie migranten, maar percentueel 
ook hoger dan bij leeftijdgenoten in Turkije. Deze huwelijken dienden niet alleen ter onder-
steuning van familieleden in de vorm van een bestaan in het rijke Nederland, maar ook als 
manier om de zorg voor henzelf bij toekomstige zorgafhankelijkheid veilig te stellen.  
Sommige oudere ouders (G1) hebben in verband daarmee zelfs geprobeerd voorgenomen 
huwelijken van hun zonen (G2) te blokkeren of reeds gesloten huwelijken te ontbinden als 
zij geen goede zorgverwachtingen van de gelin hadden.  
 
Next best-oplossingen binnen normatieve kader  

De ouderen (G1) zonder (gezonde) kinderen c.q. zonen uit mijn onderzoek hebben allen 
vroegtijdig getracht één van de hierboven genoemde traditionele next best-oplossingen – 
adoptie en/of uithuwelijking van hun dochters aan een neef, gevolgd door inwoning van 
dochter en schoonzoon (iç güvey) – te realiseren.  
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Zorg voor eigen ouders (G0) (vraag 2) 

Traditionele ideaalbeelden van zorg, zorgverwachtingen en zorgpraktijken veranderen niet 
van de ene dag op de andere. Veranderingen worden pas afgedwongen door gewijzigde 
omstandigheden. Een belangrijk en invloedrijk eerste moment vormen de ervaringen die de 
oudere ouders (G1) met de zorgafhankelijkheid van hun eigen ouders (G0) hebben opgedaan. 
Als gevolg van de migratie was zorg volgens het ideaal-normatieve patroon (inwoning in het 
ouderlijk huis in Turkije) niet of nauwelijks mogelijk. Voor de oudere migranten (G1) was 
dit een harde confrontatie met het feit dat traditionele zorgverwachtingen wel eens niet 
gerealiseerd kunnen worden. Vooral (oudste) zonen (G1) hebben het er moeilijk mee. Niet 
verrassend, omdat zij traditioneel immers een grotere verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor hun ouders dragen dan tweede of derde zonen. Bij de oudere ouders (G1) die de 
traditionele zorg aan hun ouders niet hebben kunnen geven, leidde hun 'falen' tot sterke 
schuld- en schaamtegevoelens. Tegelijkertijd was een extra aansporing zich voor te bereiden 
op hun eigen ouderdomsfase en/of hun verwachtingen van zorg door hun eigen kinderen te 
temperen. 

Zorgverwachtingen vóór zorgafhankelijkheid (vraag 3) 

Migratie betekende na de gezinshereniging in Nederland een overgang van extended family 
naar kerngezin. De oudere ouders (G1) hebben echter geprobeerd in Nederland hun gezin uit 
te breiden tot een grootfamilie, hierin extra aangespoord door hun ervaringen met de zorg 
voor hun eigen ouders (G0). In eerste instantie met succes: op enig moment hadden 25 van 
de 28 ouderparen (G1) met zonen inwoning van een getrouwde zoon en gelin (G2) en 
22 daarvan woonden zelfs met drie generaties (G1, G2, G3) in één huis.  
In de periode (vlak) vóór zorgafhankelijkheid zeggen zowel de eerste als tweede generatie 
migranten (G1 en G2) er nog grotendeels vanuit te gaan dat de zorg volgens het ideaalbeeld 
zal verlopen. Dit geldt ook voor de (vele) families waarin inmiddels al geen zoon en gelin 
(G2) meer bij de oudere ouders (G1) inwoont.  
 
Samenwonen van ouders en volwassen kinderen blijkt in Nederland problematischer dan 
gedacht. De te krappe woonruimte voor twee- of driegeneratiegezinnen én behoefte aan 
privacy zijn voor een flink aantal kinderen (G2) redenen om – ruim vóór zorgafhankelijkheid 
van hun ouders – een eigen woning te zoeken. De ouders hopen dat bij zorgafhankelijkheid 
één zoon en gelin alsnog weer zullen intrekken; de kinderen zelf benadrukken hun 'goede 
intenties'.  
Ook in de Nederlandse situatie bepaalt de mate van nabijheid van hun kinderen (G2 en G3) 
of de oudere ouders (G1) hen wel of niet in staat achten bakım dan wel yardım te geven. Het 
'woonpatroon', het al dan niet samenwonen of deel uitmaken van het familienetwerk in de 
directe woonomgeving, weerspiegelt daarmee niet alleen de organisatie van de rollen tussen 
de generaties binnen families, maar ook of de ouderen met een gerust hart hun ouderdom 
tegemoet kunnen zien.  
 
Fysieke en emotionele nabijheid ouders–kinderen 

De nabijheid tussen ouders (G1) en volwassen kinderen (G2) varieert ten tijde van het 
onderzoek van samenwonen tot wonen in dezelfde straat, in dezelfde buurt, andere steden in 
Nederland of wonen in Turkije. De eerste drie vormen van fysieke nabijheid bieden kinderen 
(G2) in principe de mogelijkheid (vrijwel) elke dag 'dingen voor hun oudere ouders (G1) te 
doen'. Uit mijn onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kinderen van de onderzochte 
families in de fysieke nabijheid van hun ouders woont. Daarmee kunnen zij in praktisch 
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opzicht zeer veel zorg bieden, een situatie die een weerspiegeling vormt van het verwant-
schapsnetwerk waarmee ouderen op het platteland in Turkije zijn omgeven.  
Maar natuurlijk is niet alleen de fysieke en ruimtelijke nabijheid c.q. afstand van belang, ook 
de mate van emotionele nabijheid en betrokkenheid. Veel kinderen die zelfstandig gaan 
wonen, geven aan bewust dichtbij de ouders te blijven. Dit geldt voor de zonen, maar zelfs 
nog sterker voor de dochters (G2). Hun oudere ouders (G1) hebben nog steeds elke dag 
contact met deze volwassen kinderen.  
De meeste oudere ouders (G1) wonen na hun werkzame leven afwisselend in Nederland en 
Turkije; het verblijf in hun geboorteland variert van één tot negen maanden per jaar. De 
ouderen (G1) rekenen op bakım van hun in Turkije wonende zonen en op yardım van de 
overige kinderen en verwanten tijdens hun jaarlijkse verblijf. Bij bedlegerigheid vervalt 
meestal de mogelijkheid tot pendelen tussen Nederland en Turkije en dus ook de (mogelijk-
heid tot) verzorging door kinderen in Turkije. 

Cultureel-normatieve zorg in de praktijk (vraag 4)  

Bij beginnende zorgafhankelijkheid wonen nog slechts 10 van de 25 onderzochte families 
(waarvan 23 met gezonde volwassen zonen) met meerdere generaties in één huis. Daarmee 
wordt in 43,5% van de families waarbij die mogelijkheid bestaat, bakım gegeven door zoons 
en gelins overeenkomstig het cultureel-normatieve ideaal.  
In de overige families is het – bij zorgafhankelijkheid van de man – de vrouwelijke partner 
(G1) die bakım geeft. Haar bijdrage past bij het normatief-ideale zorgpatroon, toch ervaren 
de ouderen (G1) in deze families de zorgsituatie als niet-ideaal. De bezorgheid van veel 
ouderen (G1) neemt tijdens deze fase toe. Zal één van de uitwonende zonen alsnog (weer) bij 
zijn ouders intrekken als partnerzorg niet meer toereikend is?  
 
Afwijkingen van normatieve ideaalbeeld 

Wanneer het eenmaal zover is dat zorg moet worden verleend, blijkt de verleende zorg vaker 
wel dan niet af te wijken van het cultureel-normatieve ideaalbeeld van bakım door zoon en 
gelin. Bij zorgafhankelijkheid van de man (G1) wordt dit nog grotendeels opgevangen door 
de traditionele partnerzorg. Bij zorgafhankelijkheid van de vrouw (G1) blijft de oudere 
vrouw (G1) deels zelf verantwoordelijk voor huishouden en maaltijden. In een paar families 
nemen inwonende ongehuwde dochters (G2) deze taken over.  
De druk op de oudere generatie (G1) om hun zorgverwachtingen en/of zorgopvattingen bij te 
stellen, neemt toe. Uit mijn onderzoek blijkt dat – naar verhouding – de oudere vrouwen 
(G1) daartoe beter in staat zijn dan de oudere mannen (G1). Bij de laatsten overheerst de 
teleurstelling dat hun zorgideaal ondanks al hun inspanningen niet wordt gerealiseerd.  
De oudere vrouwen (G1) zijn zich er over het algemeen van bewust dat zij, ondanks het 
ontbreken van de traditionele bakım, veel yardım ontvangen van hun – zelfstandig maar 
dichtbij wonende – kinderen (inclusief de hulp van uitwonende gelins). De oudere moeders 
(G1) realiseren zich beter hoe druk deze tweede generatie het heeft met gezin, werk en kleine 
kinderen. En dankzij hun goede band met hun dochters (G2) hebben zij in de Nederlandse 
situatie opvallend vaak zorgverwachtingen van hun uitwonende gehuwde dochters (G2). 
Sommigen van deze dochters zijn getrouwd met een neef of andere verwante uit Turkije en 
hebben in de eerste periode na hun huwelijk met hun ouders (G1) samengewoond; de neef 
werd daarmee (tijdelijk) iç güvey. Veel dochters (G2 en G3) geven zelf aan graag hun ouders 
(G1) bij zorgafhankelijkheid te willen ondersteunen, hoewel zij dit volgens de traditie niet 
hoeven.  
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Bedlegerigheid: zorgideaal onder druk (vraag 5) 

Als gevolg van de voortschrijdende zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1) en 
verzwaring van zorgtaken maakt een aantal – tijdens de zorgafhankelijkheidsfase – inwo-
nende kinderen (G2) in de bedlegerigheidsfase van de oudere ouders (G1) alsnog de keuze 
de ouderlijke woning te verlaten, zodat nu slechts 23% van de oudere ouders (G1) bakım van 
zoon en gelin ontvangt. 
In geen enkele familie is tijdens de zorgafhankelijkheidsfase en/of bedlegerigheidfase van de 
oudere ouders (G1) een aanvankelijk uitwonende zoon met zijn vrouw teruggekeerd naar de 
ouderlijke woning. De zorgen van de oudere ouders (G1) in eerdere fasen van zorg(on)af-
hankelijkheid worden in die zin dus bewaarheid: verzorging volgens het cultureel-
normatieve ideaalbeeld neemt bij toenemende zorgafhankelijkheid eerder af dan toe.  
 
Oplossingen buiten normatieve kader  

In situaties waarin geen enkele zoon en gelin de traditionele zorg (via inwoning) aan hun 
oudere ouders bieden en daarmee 'verzaken' aan het cultureel-moratieve ideaal, grijpen de 
ouderen uit mijn onderzoek (G1) als alternatief vaak naar de next best-oplossingen die 
kinderloze echtparen of echtparen zonder zonen nastreven.  
Ook partnerzorg als enige bakım valt buiten het cultureel-normatieve kader, aangezien het 
systeem er nu juist op is gericht een dergelijke zware belasting bij ouderdom te voorkómen. 
Toch ontvangt 30% van de bedlegerige mannen (G1) uitsluitend bakım van hun partner. 
Voor bedlegerige oudere vrouwen (G1) is partnerzorg als enige bakım geen optie als gevolg 
van de strikte sekse-georiënteerde taakverdeling. Twee bedlegerige vrouwen (G2) worden 
daarom verzorgd door inwonende ongehuwde dochters (G2)  
In een aantal families wordt deze 'alternatieve' bakım aangevuld met (veel) yardım door de 
uitwonende kinderen. In één familie moest de bedlegerige man (G1) uiteindelijk worden 
opgenomen in het verpleeghuis, nadat de partnerzorg niet langer voldoende bleek. Aangezien 
dit echtpaar alleen een gehandicapte zoon en een uitwonende dochter (gehuwd met een 'niet-
Turk') had, was dit in de ogen van de ouderen (G1) én die van hun sociale omgeving een 
'aanvaardbare' noodoplossing.  
Dat geldt niet voor de verpleeghuisopname van een bedlegerige weduwe (G1) met twee 
zonen (G2). Deze worden hevig bekritiseerd omdat zij geen bakım geven. 

Professionele zorg en zorgvoorzieningen voor ouderen 

Niet alleen de ouderen (G1) maar ook hun kinderen (G2) blijken vaak slecht op de hoogte 
van de zorgvoorzieningen die in Nederland beschikbaar zijn.  
Zoals de mogelijkheden tot woningaanpassing en het bestaan van seniorenwoningen. Vaak 
horen ouderen (G1) hierover pas voor het eerst iets bij de huisarts of specialist. Uiteindelijk 
is in ruim een kwart van de 25 huishoudens waarin sprake is van (ernstige) zorgafhankelijk-
heid van de ouderen (G1) op één of andere wijze de woonsituatie daaraan aangepast. Soms 
worden pogingen ondernomen om dergelijke voorzieningen te realiseren, bijvoorbeeld een 
aangepaste (andere) woning, maar strandt dit doordat de aangeboden woning niet in de eigen 
wijk ligt, waar het verwantschaps- en sociale netwerk binnen handbereik is. Of de nieuwe 
woning is slechts groot genoeg voor het oudere echtpaar (G1), zodat bakım door inwonende 
kinderen niet langer mogelijk zou zijn. 
De diverse vormen van professionele zorg voor ouderen, zoals thuiszorg, dagopvang en 
verzorgingshuis/verpleeghuis, passen nadrukkelijk niet in het cultureel-normatieve kader dat 
familiezorg voorschrijft. In de 25 families die werd gevraagd naar de zorg tijdens de zorgaf-
hankelijkheidsfase, ontvangen alleen twee gescheiden zorgafhankelijke vrouwen (G1) 
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thuiszorg als aanvullende zorg in het huishouden. Eén zorgafhankelijke weduwnaar (G1) 
gaat een paar keer per week naar de dagopvang. Tijdens de bedlegerigheidsfase worden twee 
partners van oudere bedlegerige mannen (G1) ondersteund door huishoudelijke hulp van de 
thuiszorg. In totaal drie ouderen (G1), twee mannen en één vrouw, zijn uiteindelijk opgeno-
men in een verpleeghuis. In de overige families wordt de benodigde zorg geheel verleend 
door familieleden en het sociale netwerk. 

Zorg voor ouderen (G1): continuïteit en verandering 

Het cultureel-normatieve ideaalbeeld van zorg voor Turkse ouderen in Nederland laat bij de 
verschillende generaties (G1, G2 en G3) een tamelijk grote continuïteit zien. De praktijk van 
de zorg voor ouderen (G1) die zorgafhankelijk zijn geworden, toont echter een divers beeld. 
Een deel van de zorgafhankelijke ouderen (G1) ontvangt de in hun ogen ideale zorg van de 
personen van wie ze dat verwachtten. Er is een groter deel, dat heeft moeten strijden voor, 
conflicten is aangegaan over, water bij de wijn heeft moeten doen en 'nieuwe' oplossingen 
heeft moeten accepteren voor hun zorgfhankelijke situatie. Een flink aantal ouderen (G1) 
heeft niets gekregen van wat hun voor ogen stond toen zij zich lang geleden probeerden voor 
te bereiden op hun ouderdomsfase.  
 
De spanning tussen normatieve idealen over zorg aan ouderen en de zorgpraktijk, gecombi-
neerd met de conflicten die daaruit voortkomen tussen generaties, alsook de gedwongen 
explicitering in woord en/of daad vormen de belangrijkste motor van veranderingen in 
opvattingen over zorg en de daaraan ten grondslag liggende bredere thema's van verwant-
schaprelaties, huwelijksvorming en man-vrouwverhoudingen.  
 

11.2 Veranderingen in verwantschapsrelaties en zorg voor ouderen 
 

Ik wil hier reflecteren over de effecten van migratie op de zorgopvattingen van en zorgprak-
tijk rond de eerste generatie Turkse migranten en de door hen gevormde families in Neder-
land in relatie tot de verwantschapsrelaties van deze families. Ik bespreek eerst kort de 
ontwikkelingen in de Turkse patrilineaire extended familie en de invloed van de Nederlandse 
samenleving hierop. Is onder invloed van migratie sprake van veranderingen in de wijze 
waarop Turkse families in Nederland functioneren en/of worden vormgegeven? Vervolgens 
ga ik na welke verschuivingen zichtbaar zijn in de zorgopvattingen en zorgpraktijken van de 
oudere ouders en hun kinderen. Ik besteed speciaal aandacht aan de conflicten/spanningen 
die zich hierbij voordoen, omdat ik deze beschouw als bron van sociaal-culturele verande-
ringen.  

11.2.1 Migratie en reciprociteit in verwantschapsrelaties  
De Turkse patrilineaire extended family als economische en sociale eenheid biedt sociale 
zekerheid en vervult belangrijke functies in de voortbrenging van het nageslacht, de (religi-
euze) opvoeding en zorg voor de kinderen, als feest- en rustplaats en in de zorg voor oude-
ren.  
De belangrijkste bindingsfactor binnen de extended family, waarin de migranten van de 
eerste generatie opgroeiden, is hun economische eenheid op basis van landbouw en de 
middelen die daarvoor nodig zijn. Binnen de grootfamilie verzamelt één persoon (de oudste 
man) alle inkomsten en bepaalt vrijwel alle uitgaven. Als het gemeenschappelijke bezit niet 
in de behoeftes van de leden kan voorzien, raken de relaties tussen de verwanten losser en 
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meer verbrokkeld. Maar ook als familieleden als 'kerngezin' gaan wonen, wordt dit (in 
Turkije anno 1972) toch vooral gezien als toevalligheid; de grootfamilie blijft ideaal en 
referentiekader (hoofdstuk 5, pag. 75).  
 
De eerste generatie migranten verhuisde weliswaar naar Nederland, maar aanvankelijk bleef 
de oorspronkelijke economische eenheid in Turkije grotendeels bestaan. Pas na de dood van 
de eigen ouders (G0) was de eerste generatie migranten volledig in staat aan eigen bezits-
vorming én vorming van een eigen grootfamilie te werken. In verschillende opzichten met 
succes. 

Macht in ouder-kindrelatie 

De verwachtingen van de eerste generatie migranten (G1) ten opzichte van hun kinderen 
(G2) zijn nog steeds gebaseerd op de reciprociteitsrelatie tussen ouders en kinderen zoals 
vormgegeven door de patrilinaire extended family. Daarbij is sprake van 'gegeneraliseerde 
wederkerigheid' (Wentovsky, hoofdstuk 2, pag. 19). Over deze verwachtingen hoefde in 
Turkije niet te worden gesproken. Ouders hadden macht over hun kinderen, die economisch 
van hen afhankelijk waren. Kinderen verwierven pas eigen inkomsten en/of bezit na de dood 
van hun ouders.  
In Nederland hebben hun kinderen (G2 en G3) al vroeg een eigen inkomen en zijn in staat 
zichzelf een huis te verwerven. De toekomst van de kinderen is min of meer 'verzekerd' los 
van de positie van de ouders. De oudere ouders (G1) realiseren zich wel dat ze financieel 
veel minder invloed hebben op hun kinderen (G2), maar hun onroerend goed (huizen en 
grond) in Turkije en Nederland geeft hun soms 'het gevoel van invloed'.  
 
De traditionele machtsverhoudingen binnen families en de grondslagen van de status van de 
oudere ouders (G1) – met de oudere als eigenaar van het familiebezit en in de rol van 
leidinggevende, deskundige en raadgever – zijn aldus in de migratiecontext binnen de 
Nederlandse samenleving steeds meer onder druk komen te staan. Het relatieve gewicht van 
de verschillende machtsbronnen en vormen van ruil waarop de reciprociteitsrelatie tussen 
ouders en kinderen is gebaseerd (waarden en normen; economische middelen; emotionele en 
sociale afhankelijkheid; kennis), is aan het verschuiven.  
De kinderen (G2) zijn niet alleen economisch onafhankelijk, maar hebben ook meer kennis 
over de Nederlandse samenleving, meer opleiding, en werk dat de ouders vaak onbekend is. 
Bovendien geldt met name voor de tweede en derde generatie, dat vaak zowel man als vrouw 
(deels) buitenshuis werken. De traditionele hiërarchische relatie tussen man en vrouw is als 
gevolg van de grotere economische en sociale onafhankelijkheid van de vrouwen (G2 en G3) 
– zowel tussen als binnen de generaties – aan spanningen onderhevig. De vrouwen (G2 en 
G3) zijn zich sterker bewust van hun individuele belangen en behoeften. Dit blijkt onder 
andere als de taakverdeling tussen man en vrouw binnenshuis ter sprake komt, maar ook bij 
de verdeling van zorgtaken tussen familieleden onderling.  

Verschuivende belangen in ouder-kindrelatie 

Vanuit het gezichtspunt van de sociaal-gerontologie zijn verschuivingen in de onderlinge 
machtsverhoudingen tussen ouders en kinderen een 'natuurlijk' onderdeel van het ouder-
domsproces. Dat stellen de developmental stake-theorie en het roltheoretisch model van 
Knipscheer (zie hoofdstuk 2, pag. 21 e.v.). Een familie is een proces, niet een gegeven 
structuur. Zij benadrukken de verschuivende belangen tussen de jongste en de oudste 
generatie en de asymmetrie in de relatie tussen oudere ouders en hun volwassen kinderen, 
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met name in de situatie dat er van zorgafhankelijkheid en bedlegerigheid sprake is. Voor de 
ouders groeit het belang van een goede relatie met de kinderen, zodat het machtsevenwicht 
verschuift naar de kinderen.  
Doel van een gedeeld waarden- en normensysteem is om deze verschuivingen 'beheersbaar' 
te maken, zodat de intergenerationele solidariteit in stand blijft (Luscher et al. 2003, zie 
hoofdstuk 2, pag. 20).  
 
Deze 'natuurlijke processen' van verschuivende belangen in de relatie ouders–kinderen 
gelden ook voor Turkse families in Nederland. De machtsverhoudingen binnen Turkse 
extended families zijn echter anders dan in westerse gezinnen. Ook volwassen kinderen 
dienen zich te voegen naar het gezag van hun ouders. Op basis daarvan proberen Turkse 
oudere ouders (G1) ook in de zorgafhankelijkheids- en bedlegerigheidsfase hun positie als 
familiehoofd te doen gelden. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met het feit dat hun 
traditionele machtsbronnen grotendeels zijn weggevallen.  

11.2.2 Migratie en familiezorg voor Turkse ouderen 
Zorgafhankelijkheid heeft behalve een lichamelijke ook een sociaal-culturele dimensie. Uit 
onderzoek van Tonkens e.a. (2009) blijkt dat bij autochtone ouderen autonomie een belang-
rijke waarde is. Autochtone ouderen streven ernaar om zelfstandig en zelfredzaam te blijven. 
Voor Turkse oudere ouders (G1) is zelfredzaamheid een minder belangrijke notie. Vanuit 
het perspectief en de verwachtingen van Turkse ouderen krijgen autonomie en zelfstandig-
heid een andere betekenis. Turkse oudere ouders (G1) leggen een sterkere nadruk op het 
continueren van familiebelangen en familiezorg dan op de individuele belangen van ouders 
en kinderen. Dat Turkse mannen al 'zorgafhankelijk' zijn als ze lichamelijk nog niets manke-
ren, komt eveneens voort uit sociaal-culturele opvattingen, i.e. de sekse-specifieke taakver-
deling tussen man en vrouw.  

Waarden en normen 

Dat ouderen (G1) zich bewust zijn van de veranderde machtsverhoudingen, blijkt als zij – 
vóórdat de feitelijke zorgafhankelijkheid zijn intrede heeft gedaan – hun bezorgdheid uiten 
over hun toekomstige zorgafhankelijkheid en het waarden- en normenstelsel van hun kinde-
ren. Ze spreken over schoondochters die zich niet zo dienstbaar opstellen als 'hoort' (en de 
oudere vrouwen zelf hebben gedaan); kinderen die in Nederland (te) onafhankelijk zijn 
geworden; kinderen die een eigen gezinsleven hebben; de aanwezigheid van zorginstellingen 
waardoor kinderen misschien 'de makkelijkste weg kiezen'; kinderen die geen interesse tonen 
voor de bezittingen die hun ouders hebben vergaard. 

Van huis- naar buurtgenoten 

Dat veel zonen (G2) niet bij hun ouders (G1) (blijven) wonen, maar zich als 'kerngezin en 
zelfstandige economische eenheid' in de buurt van hun ouders vestigen, vergroot hun  
bezorgdheid. Deze verhuizingen zijn vaak de uitkomst van een moeizaam proces, dat 
gepaard gaat met (veelvuldig: onuitgesproken) spanningen en conflicten tussen ouders (G1) 
en kinderen (G2). Deze kinderen breken met de norm van het 'samenwonen'. Vaak niet 
omdat zij per se een andere norm daartegenover willen stellen, maar mede doordat Neder-
landse woningen (voor mensen met een kleinere beurs) niet zijn berekend op meergeneratie-
huishoudens. Veel kinderen (G2) maken in woord (tegenover de interviewer) en daad (op 
zich nemen van zorgtaken) kenbaar zich sterk betrokken te voelen bij de zorg voor hun 
steeds ouder wordende ouders (G2) en benadrukken (in de onderzoeksinterviews), dat zij 
zich niet aan hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun ouders willen onttrekken. Je 
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zou kunnen zeggen dat de patrilineaire (extended) family als 'mentale eenheid' bij hen nog 
steeds aanwezig is.  
Het feit dat sommige kinderen zich genoodzaakt voelen 'stiekem' uit de ouderlijke woning te 
verhuizen als de (inmiddels zorgafhankelijke) ouders gedurende de zomer in Turkije verblij-
ven, laat eveneens zien hoe sterk kinderen (G2) zich bewust zijn van de traditionele normen 
en hoeveel moeite zij hebben zich aan de gezagsrelatie met hun ouders te onttrekken.  

Tussen zorgoplossing en zorgconflict  

Communicatie (in woorden) over zorgverwachtingen tussen oudere ouders (G1) en hun 
volwassen kinderen (G2) blijkt vrijwel te ontbreken. Hoe moeilijk dit – vanuit hun fysiek 
afhankelijke positie én in de migratiesituatie – voor zorgafhankelijke ouders is en hoe 
kwetsbaar zij zich voelen, wordt treffend verwoord door deze oudere vrouw (G1):  

Kinderen kunnen alles tegen hun ouders zeggen; de ouders accepteren dat wel. 
Maar ouders kunnen niet alles tegen hun kinderen zeggen en dat durven wij ook niet. 
Ik kan niet tegen mijn kinderen – zoons of dochters – zeggen dat wij jarenlang goed 
voor hen hebben gezorgd en dat zij nu voor ons moeten zorgen. (GÜLSÜM) 

De oudere ouders (G1) maken hun verwachtingen en onvrede vooral kenbaar via lichaams-
taal. En bijna alle familieleden (G1 en G2) anticiperen in hun zorggedrag en individuele 
keuzes op het gebied van huisvesting en netwerkvorming op de ontwikkelingen binnen de 
fasen van zorgafhankelijkheid en bedlegerigheid van de oudere ouders (G1).  
 
Kinderen vinden het – vanuit hun traditioneel 'ondergeschikte positie' – ook lastig om 
openlijk de cultureel-normatief bepaalde wensen in een gesprek met hun ouders te bespre-
ken. Maar kinderen onderling (G2) hebben eveneens moeite met praten over de zorgverde-
ling. Schoondochters geven tijdens de interviews aan dat zij wel vaker een beroep zouden 
willen doen op thuiszorg als aanvullende zorg en/of (bij bedlegerigheid) opname in een 
verpleeghuis als gespecialiseerde instelling voor fysiek of geestelijk sterk zorgafhankelijke 
ouderen, maar zeggen tegelijkertijd dat zij dit niet openlijk kunnen vóórstellen. De zonen 
(hun echtgenoten) zijn het meest gekant tegen inschakeling van professionele zorg. En 
uitwonende zonen (G2) houden elkaars bijdragen aan de zorg soms nauwlettend in de gaten.  
Dochters (G2) ergeren zich, dat zij in hun wens veel zorg te geven aan hun oudere ouders 
(G1) niet serieus worden genomen – met name door hun vaders (G1) – of dat hun omvang-
rijke bijdrage aan de zorgverlening wordt gebagatelliseerd.  
In het algemeen kan worden gezegd dat vrouwen (G1 en G2), die in de praktijk het meest 
met de uitvoering van de zorg zijn belast, sneller bereid zijn om 'alternatieve' zorgoplossin-
gen – zoals zorg (hulp) van dochters of ondersteuning door de thuiszorg – te accepteren. Dat 
leidt in een aantal gevallen tot spanningen tussen vrouwen en mannen, omdat bij vrouwen 
een goede zorgpraktijk vooropstaat en bij mannen de beeldvorming hierover binnen de 
gemeenschap. Dit levert voor vrouwen soms moeilijke situaties op.  
Aan de andere kant hebben oudere vrouwen (G1) het gemakkelijker dan oudere mannen 
(G1). Alleenstaande (zorgafhankelijke) vrouwen (G1) kunnen zonder eerverlies gaan inwo-
nen bij een reeds uitwonende zoon (G2). De (zorgafhankelijke) mannen (G1) kunnen zich 
dat niet permitteren.  
 
Uit de netwerkvorming in de woonomgeving én de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke en 
bedlegerige ouderen (G1) wordt duidelijk dat in plaats van de strak georganiseerde cultureel-
normatieve verwantschapszorg door inwoning van een zoon en schoondochter steeds vaker 
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'familiezorgnetwerken' ontstaan rond een oudere ouder (G1). Wel blijft bij de interpretatie 
van de verleende zorg bij de oudere ouders (G1) de neiging bestaan alleen de zorg die past in 
het cultureel-normatieve patroon, als 'echte' zorg te benoemen en te erkennen.  
De zonen (G2) als 'traditioneel verantwoordelijken' doen intussen hun best en schipperen 
tussen de verwachtingen van hun ouders (G1) en sociaal-etnische netwerk, de praktische 
inpassing van alle zorg in hun drukke bestaan met gezin en werk, en de toegenomen zelf-
standigheid van hun vrouwen (G2).    
Dat in een situatie van traditionele verwachtingen, gewijzigde omstandigheden door migratie 
en onbespreekbaarheid (letterlijk dan wel in emotioneel opzicht) van alternatieve zorgoplos-
singen de zorgpraktijk ook heel erg mis kan gaan, illustreert het verhaal van Cevdet (hoofd-
stuk 6, pag. 111 e.v.).  

11.2.3 Naar nieuwe zorgnetwerken 
Volgens Knipscheer (2002) maakt het Nederlandse kerngezin deel uit van een ad hoc-
familieverband. Door een huwelijk ontstaat een relatief onafhankelijke eenheid gesitueerd 
tussen de twee bloedverwantschapslijnen van de huwelijkspartners, met gelijke rechten en 
plichten ten opzichte van beide lijnen. Als grondslag voor deze ad hoc-familieverbanden 
noemt Knipscheer (2002) de vrije keuze van de huwelijkspartner, de behoefte aan indivi-
duele ontwikkeling, grotere economische zelfstandigheid als gevolg van industriële ontwik-
keling en toegenomen geografische en sociale mobiliteit. 
Uit zijn beschrijving blijkt dat hij doelt op een overgang van oorspronkelijk patrilineaire (dan 
wel matrilineaire) grootfamilies naar een bilaterale en personal kindred-georiënteerde 
organisatie van verwantschap. Een personal kindred is een open netwerk (geen groep), dat 
ego oriented is. De belangrijkste vragen met betrekking tot een kindred zijn die naar reik-
wijdte en functie: wie wordt nog als 'verwante' gezien en voor welke functie zet ego zijn of 
haar verwantschaps-relaties in? (zie hoofdstuk 5, pag. 71 e.v.). 
 
Deze laatste vragen zijn natuurlijk van belang als het gaat om familiezorg voor ouderen. Zien 
we bij Turkse families een overgang van een patriliniair verwantschapssysteem naar een 
bilateraal en open familienetwerk, waarin 'ad hoc-gezinnen' elk voor zich de spil vormen? 
 
Wanneer ik kijk naar de huwelijksvorming van de tweede generatie (G2), dan is duidelijk dat 
deze sterk is aangestuurd door hun ouders (G1). De zorgopvattingen van deze tweede 
generatie (G2) worden aanvankelijk dan ook grotendeels bepaald door de patrilineaire 
(extended) family als mentale eenheid. Ook binnen de derde generatie (G3) is deze sturing 
van de huwelijksvorming vanuit het gedachtegoed van de grootfamilie waar te nemen, al is 
de mate waarin dit gebeurt, door mij op dit moment niet vast te stellen. 
 
Wel heb ik vastgesteld dat Turkse dochters (G2 en G3) in Nederland na hun huwelijk minder 
geneigd zijn de banden met hun ouders (G1) te 'verbreken'. Hun moeders (G1) bevestigen 
deze sterkere band met hun dochters (G2).  
Veel dochters geven nadrukkelijk aan een rol te willen blijven spelen binnen de verwant-
schapsgroep van hun ouders, en hun partners (de schoonzonen) hebben daarmee vaak geen 
moeite. Dit lijkt een bevestiging van het bilaterale karakter van het door hen gevormde 
gezin, echter met de kanttekening dat hun partners soms verwanten zijn van de oudere 
ouders (G1). Ook woont de 'andere tak' (de schoonfamilie van de dochters) soms in Turkije, 
zodat de dochter (G2) vanwege de geografische afstand geen zorgplicht ten opzichte van 
haar schoonouders kan vervullen. 
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Ook heb ik vastgesteld dat zich veranderingen voordoen in de man-vrouwrelaties van de 
tweede en derde generatie (G2 en G3). Op het Turkse platteland was duidelijk dat de man het 
hoofd van de familie was, wiens gezag zich niet alleen binnenshuis maar vooral ook buiten 
de deur manifesteerde. De vrouw was binnenshuis bezig met huishouden en opvoeding van 
de kinderen.  
In Nederland hebben zowel man (G2 en G3) als vrouw (G2 en G3) een (soms goede) oplei-
ding en werken vaak beiden buitenshuis. Dat heeft langzaamaan invloed op de taakverdeling 
binnenshuis. De vrouwen (G2 en G3) zijn niet langer alleen onderdeel van de extended 

family, maar raken zich bewust van hun individualiteit. Dit leidt bij hen tot (de behoefte aan) 
een herverdeling van rollen binnen hun eigen gezin, en tot een grotere behoefte aan privacy 
en verzelfstandiging van het eigen gezin. Vaak zijn het de schoondochters (G2) die het 
gesprek starten over het verlaten van de woning van de oudere ouders (G1).  
 
En natuurlijk is de grootfamilie als economische eenheid in de migratiesituatie grotendeels 
verdwenen. Het 'poolen' van inkomens onder gezag van de (groot)vader in de patrilineaire 
extended family, komt in de huidige situatie niet meer voor. De noodzaak om andersoortige 
familierelaties te onderhouden, is hierdoor groot.  

Zorgnetwerken  

De veranderingen door migratie in de woonpatronen van families en hun verwanten hebben 
tot gevolg dat bakım zoals gedefinieerd binnen de patrilineaire extended family niet gemak-
kelijk meer uitvoerbaar is. In mijn onderzoek naar de mate van fysieke nabijheid tussen 
ouders en kinderen en de mate van contactfrequentie heb ik niet voor niets een poging 
gedaan een nieuwe definitie te formuleren voor 'fysiek in staat zijn tot het op zich nemen van 
verantwoordelijkheid voor de zorg' (bakım) dan wel 'dagelijks betrokken zijn bij de zorgver-
lening' (yardım). 'Wonen om de hoek' en 'wonen in dezelfde buurt of wijk' maken dit mijns 
inziens mogelijk.  
Maar ook als kinderen (G2) verder weg wonen, vinden zij soms creatieve wegen om bij-
voorbeeld structureel een deel van de intensieve verpleging bij bedlegerigheid op zich te 
nemen door hun bedlegerige ouder (G1) regelmatig een paar dagen bij zich in huis te nemen.  
 
Door de toegenomen territoriale spreiding en mobiliteit van familieleden kunnen zich bij 
ouderdom praktische problemen voordoen, waarvoor de nabijheid van 'helpers' buiten de 
familie is vereist. Dankzij de door hen ontwikkelde cultureel-etnische netwerken kunnen 
oudere ouders (G1) over het algemeen rekenen op (minimaal emotionele, maar vaak ook 
praktische) ondersteuning yardım vanuit hun sociale omgeving, zowel materieel als immate-
rieel, variërend van boodschappen doen, tolken, tot ondersteunen bij rouwverwerking. 

Netwerkontwikkeling 

Hoe zullen volgende generaties hun verwantschaps- en zorgrelaties vormgeven? Kenmerk 
van een familie als 'netwerk' is niet alleen dat de grenzen ervan minder scherp zijn afgeba-
kend, maar ook dat de relaties minder 'vanzelfsprekend' zijn. Ze moeten steeds opnieuw 
worden bevestigd.  
In verband met hun verwachtingen ten aanzien van hun eigen zorgafhankelijkheid geven de 
meeste kinderen (G2) aan dat zij niet zozeer bakım (inwoning en volledige verzorging), maar 
wel yardım van hun kinderen (G3) verwachten. Met andere woorden: ook zij rekenen op het 
wederkerigheidsprincipe tussen ouders en kinderen, maar lijken met het begrip yardım de 
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relatie ook 'vrijblijvender' te maken. Dat velen ook de professionele zorgvoorzieningen in 
hun toekomstverwachtingen betrekken, lijkt dit te bevestigen.  
Het zou interessant zijn om te volgen óf en op welke wijze volgende generaties (G2, G3, G4 
en verder) het onderscheid bakım en yardım blijven hanteren. Daarbij moet dan meteen 
worden gekeken naar het patrilinaire dan wel bilaterale karakter van de zorgrelaties rondom 
ouderen. 
 

11.3 Turkse ouderen in een nieuwe zorgzame Nederlandse  
samenleving 

 
Tot slot wil ik kort enkele aspecten bespreken met betrekking tot de verzorgingsstaat, de 
ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan en de positie van Turkse ouderen in deze 
zich ontwikkelende Nederlandse verzorgingsstaat.  
Daarbij stel ik drie vragen. De eerste is hoe (Turkse) ouderen worden gezien en hoe zij 
zichzelf zien. De tweede is hoe de zorg voor ouderen zich binnen families van Turkse 
afkomst ontwikkelt. En de derde is hoe deze zienswijzen en zorgpraktijk zich verhouden tot 
de recent ontwikkelingen in het Nederlandse ouderenbeleid dat zichzelf samenvat onder de 
noemer 'naar een nieuwe zorgzame samenleving'. 

11.3.1 Beleidsmatige en sociale categorisering van ouderen 
Sinds 1960 heeft Nederland zich ontwikkeld tot een verzorgingsstaat. Binnen deze verzor-
gingsstaat worden ouderen als een afzonderlijke categorie benoemd, met de toekenning van 
een basisinkomen aan elke oudere en allerlei op ouderen toegesneden verzorgingsarrange-
menten. Ook Turkse ouderen hebben in Nederland 'ouderdomsrechten' opgebouwd en maken 
gebruik van verschillende financiële regelingen en zorgarrangementen voor ouderen.  
Zo'n beleidsmatige categorisering van ouderen gaat samen met sociale categorisering van 
ouderen in de samenleving als geheel: het kijken naar en behandelen van ouderen als een 
speciale groep. Zo hanteert de samenleving en de wetenschap (in Westerse gerontologische 
theorieën) doorgaans het uitgangspunt, dat ouderen rond de 65-jarige leeftijd met pensioen 
gaan. Dit gaat gepaard met krimpende netwerken, het ontbreken van zinvolle activiteiten en 
de noodzaak om een zinvolle invulling te krijgen voor deze levensfase. Maatschappelijke 
participatie in het algemeen en deelname aan speciale (vrijetijds)activiteiten voor ouderen 
worden bevorderd. Problemen die ouderen tegenkomen op het vlak van pensionering, 
relaties met kinderen en veranderde normen en waarden, worden besproken in speciale 
tijdschriften of tv-programma's voor 'senioren'.  
De ouderen worden in deze benadering in meer of mindere mate buiten de 'actieve samenle-
ving' geplaatst en omschreven als een aparte sociale categorie die zich alleen als consument 
– en dan bij voorkeur niet van gezondheidsvoorzieningen – verdienstelijk kan maken. 
 
Zo'n beeld van ouderen heb ik bij Turkse ouderen en in de Turkse gemeenschap niet terug-
gevonden. Turkse ouderen (G1) worden van oudsher door de Turkse gemeenschap niet als 
een aparte, afgegrensde categorie geïdentificeerd. De ouders (G0) van de oudere ouders (G1) 
werkten totdat zij daartoe fysiek niet meer in staat waren en bleven de 'baas' in de familie. 
Turkse ouderen (G1) in Nederland definiëren zich nog steeds in de eerste plaats vanuit hun 
plek binnen familieverband en het sociale netwerk en niet als 'gepensioneerde' of 'bejaarde'. 
Voor de Turkse oudere ouders (G1) zijn hun sociale netwerken belangrijk, omdat deze hen 
het gevoel geven 'erbij te horen' en zij daarin als 'ervaringsdeskundige' een hoge status 
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(verwachten te) hebben. Participatie in de eigen (Turkse) gemeenschap draagt bij aan hun 
gevoelens van identiteit en zelfrespect. Daarbij hoort ook het delen van gemeenschappelijke 
ervaringen met leeftijdgenoten. Ook hechten zij belang aan relaties met jongeren uit dit 
netwerk.  
 
In de praktijk treden echter veel Turkse Nederlanders (G1 en G2) in Nederland vaak vroeg-
tijdig uit het arbeidsproces en maken daarbij gebruik van de arrangementen (sociale uitke-
ringen), die de verzorgingsstaat hun biedt. Zij gaan in Nederlandse termen gesproken 'met 
vervroegd pensioen'.  
De combinatie van verschillen in opvattingen over ouderdom en pensioen en het feit dat 
Turkse ouderen vaak vroeg uit het arbeidzaam leven (moeten) stappen, leidt tot een ander 
soort leven van Turkse gepensioneerden. Door niet meer te werken, verliezen ze veel 
contacten buiten de eigen Turkse groep. Veel Turkse ouderen, in het bijzonder de oudere 
Turkse mannen (G1), hebben bovendien geen hobby's. De mannen (G1) brengen hun tijd 
door in koffiehuizen en in Turkse zelforganisaties, waar zij vooral contacten hebben met 
leeftijdgenoten. Hun leefwereld is niet alleen kleiner, maar ook meer Turks geworden.  

11.3.2 Ontwikkelingen binnen het familieverband en familiezorg 
Turkse ouderen definiëren zichzelf vanuit hun positie binnen de familie. Het hebben van 
kinderen en kleinkinderen is voor de oudere ouders (G1) heel belangrijk. Het doorgeven van 
het familie-erfgoed (zowel materieel als immaterieel) past in hun opvattingen over continuï-
teit binnen het familieverband. De oudere ouders hechten sterk aan de bevestiging door hun 
kinderen, en in het bijzonder hun zonen, van deze traditionele opvattingen. De kinderen 
moeten blijk geven van loyaliteit en respect voor de opvattingen (én bezittingen) van de 
oudere ouders. In dit patroon past ook het verlenen van zorg door de (klein)kinderen (G2 en 
G3) bij zorgafhankelijkheid van de oudere ouders (G1).  
In de praktijk heeft echter de komst naar Nederland en het inmiddels lange verblijf hier tot 
veranderingen in familie- en gezinsverhoudingen geleid die het realiseren van traditionele 
oplossingen bemoeilijken of in de weg staan. Zo vormen de ouderen in vrijwel alle gevallen 
geen economische eenheid meer met hun kinderen. Het gezag over kinderen en kleinkinde-
ren is afgenomen en machtsmiddelen voor uitvoering eveneens. De kennis van de samenle-
ving is bij hen vaak veel geringer dan die van hun kinderen. Bij de kinderen (G2 en G3) doet 
zich bovendien een roep om privacy voor, waarbij de 'bemoeizucht' van de oudere ouders 
(G1) steeds minder op prijs wordt gesteld. 
Er ontstaat verlies van zelfvertrouwen bij Turkse oudere ouders (G1) in Nederland wanneer 
de kinderen geen interesse tonen in de investeringen van hun ouders en de realisering van de 
verwachte zorg in de zorgafhankelijkheidsfase niet nakomen. Ook geven ouderen die 
noodgedwongen hebben moeten kiezen voor next best-oplossingen binnen hun normatieve 
kader of afwijkende oplossingen in de zorg, aan de ouderdom een minder positieve beteke-
nis. Dit geldt met name voor alleenstaande zorgafhankelijke vrouwen en zorgafhankelijke 
mannen die niet samenwonen met hun zonen.  
 
De traditionele zorgplicht van de kinderen voor hun oudere ouders (G1) is door dit alles 
weliswaar minder van zelfsprekend geworden, niettemin moeten we tegelijkertijd constate-
ren dat de informele zorg/mantelzorg bij Turkse families nog altijd heel groot is. Deze zorg 
wordt steeds meer gegeven vanuit directe emotionele betrokkenheid – getuige de groeiende 
rol van dochters in die zorg – en het principe van wederkerigheid: ouders hebben voor de 
kinderen gezorgd en nu zorgen kinderen voor hun ouders. Deze ontwikkelingen hebben 
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duidelijke raakvlakken met de ontwikkelingen die zich binnen de Nederlandse verzorgings-
taat aan het voltrekken zijn.  

11.3.3 Op weg naar een nieuwe zorgzame samenleving 
De verzorgingsstaat die vanaf de jaren 1950 werd opgebouwd en uitgebreid, begon in de 
periode 1980 tot 2000 te wankelen. Steeds nadrukkelijker komt de financiële en inhoudelijke 
haalbaarheid ervan op de politieke agenda. Een belangrijke vraag is of alle professionele 
zorgarrangementen bij de toenemende vergrijzing nog wel betaalbaar zijn. En ook is onzeker 
of bij een krimpende beroepsbevolking wel voldoende zorgprofessionals beschikbaar zullen 
zijn.  
Een belangrijke ontwikkeling voor de uitvoering is de verschuiving van de verantwoorde-
lijkheid voor de zorg van de nationale overheid naar de lokale overheid en naar familiever-
banden en sociale netwerken. Hierbij speelt de Wet op de maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) een belangrijke rol. De Wmo gaat bij de ouderenzorg sterk uit van de eigen verant-
woordelijkheid van en de solidariteit tussen generaties, binnen het gezin én van leden van het 
eigen sociale netwerk. Wanneer burgers een beroep doen op ondersteuning door de lokale 
overheid, wordt derhalve gekeken of het echt nodig is dat gemeenten zorgen voor professio-
nele ondersteuning. De nadruk ligt daarbij (nog) wel op de individuele keuze van de burger. 
Broese van Groenou (2012) benadrukt in haar oratie dat toepassing van deze uitgangspunten 
een verdere uitbreiding en verzwaring van de informele zorg/mantelzorg betekenen. Zij stelt 
dan ook de vraag of zulke langdurige informele/mantelzorg wel mogelijk is en of mantelzor-
gers bereid zijn die te geven.  
 
Als het inderdaad zo is dat op deze manier in Nederland een ontwikkeling plaatsvindt van de 
'oude' verzorgingsstaat naar de 'zorgzame samenleving', waarbij reciprociteit tussen de 
generaties het uitgangspunt is, dan kunnen wij de vraag stellen hoe de huidige zorgpraktijk 
bij Turkse ouderen en het denken over zorg binnen Turkse families zich daartoe verhoudt. 
Wat betreft het denken over zorg is duidelijk dat bij Turkse ouderen – en in mindere mate 
ook bij hun kinderen – nog altijd een beeld overheerst van een Nederlandse verzorgingsstaat 
met een rijk palet aan voorzieningen waarin alle Nederlandse ouderen door instellingen 
worden 'verzorgd', een beeld dat als oplossing voor Turkse ouderen wordt afgewezen. Wat 
betreft de huidige zorgpraktijk blijkt dat de traditionele vorm ervan weliswaar aan verande-
ring onderhevig is, maar dat in de zorg voor Turkse ouderen familiezorg in oude en nieuwe 
vormen nog altijd centraal staat. Omdat binnen de Nederlandse samenleving de economische 
basis aan de Turkse grootfamilie is ontvallen, zijn zoals gezegd de gezagsrelaties tussen de 
generaties aan verandering onderhevig. De zorg voor oudere ouders verliest daarmee haar 
'automatische' karakter en doet sterker een beroep op de onderlinge solidariteit en wederke-
righeid, gemotiveerd door 'individuele keuzes'. (Gedeeltelijke) zorg door instellingen wordt 
daarbij door een deel van de tweede generatie (G2) Turkse Nederlanders inmiddels als een 
'praktische oplossing' gezien. 
 
In Turkse families zijn uiteenlopende tendensen zichtbaar. Sommige kinderen (G2 en G3) 
willen beslist zelf de regie over de zorg van hun oudere ouders houden. Aan de andere kant 
van het spectrum bevinden zich (enkele) kinderen (G2) die de zorg voor hun oudere ouders 
om uiteenlopende redenen willen overdragen aan professionele instellingen. De kinderen 
(G2 en G3) in de meeste families spannen zich in om volgens een complexe verdeling van 
zorgtaken de zorg (grotendeels) zelf te bieden. Ook het bredere sociale netwerk van deze 
families wordt daarbij veelvuldig ingezet.  
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Mijns inziens zijn er overeenkomsten tussen enerzijds de ouderenzorg die de overheid vanuit 
het concept van 'de nieuwe zorgzame samenleving' voor ogen staat en anderzijds de zorg die 
Turkse families en hun sociale netwerken op dit moment realiseren. Het zal interessant zijn 
de verdere ontwikkeling van de ouderenzorg binnen Turkse families in Nederland te volgen 
en te bezien of deze een voorbeeldfunctie kan vervullen in het nieuwe beleid voor alle 
ouderen in de Nederlandse samenleving.  


