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SAMENVATTING 

1. Inleiding  
 
Tradities, zorgverwachtingen en zorgpraktijken bij oudere Turkse migranten en hun kinderen 
en de ontwikkelingen die zich vanaf de jaren 1960 daarin hebben voor gedaan, vormen het 
onderwerp van mijn proefschrift.  
 
De socialisatie van veel Turkse ouderen die nu in Nederland wonen, heeft plaatsgevonden in 
Turkije in een overwegend agrarische samenleving met een patrilineaire familiestructuur. 
Binnen deze structuur was ouderenzorg familiezorg, waarbij alle taken en verantwoordelijk-
heden binnen de familie geregeld waren. Nadat in Nederland bij de Turkse gastarbeiders de 
gezinshereniging en de gemeenschapsvorming op gang was gekomen, hebben zij geprobeerd 
deze patrilineaire familiestructuur ook in Nederland vorm te geven. Hun streven naar de 
grootfamilie, waarbij drie generaties onder één dak samenwonen, was daarvoor exempla-
risch. Belangrijke motivatie daarbij was om de traditionele zorgopvattingen en -praktijken 
ook in Nederland te continueren. In hoeverre zijn zij daarin geslaagd? Deze vraag leidde tot 
de probleemstelling van mijn onderzoek:  
 

Hoe verhouden de cultureel-normatieve ideaalbeelden van Turkse families over 

zorg voor ouderen zich tot de zorgpraktijk rond zorgafhankelijke Turkse ouderen 

in Nederland?  

 
Uit mijn literatuurverkenning komt naar voren dat de theorievorming in de sociale geronto-
logie sterk is gebaseerd op de moderne westerse samenleving. Voor beschrijving en analyse 
van een groep ouderen die is gesocialiseerd in een overwegend agrarische samenleving met 
een patriliniaire (niet-westerse) familiestructuur, biedt dit onvoldoende houvast. Gebruik is 
daarom vooral gemaakt van theorieën en begrippen uit de culturele antropologie.  
In mijn onderzoek heb ik 30 families geselecteerd allen afkomstig van het platteland in 
Turkije. Juist deze culturele homogeniteit maakte het mogelijk de gevolgen van migratie 
voor de zorgopvattingen, zorgverwachtingen en zorgpraktijken van de oudere ouders (de 
eerste generatie migranten), van hun kinderen (de tweede generatie, vaak nog geboren in 
Turkije) en van sommige van hun (in Nederland geboren) kleinkinderen in kaart te brengen, 
alsmede de ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan. De 30 families zijn geselec-
teerd op hun ervaring met zorg: in 5 gevallen waren de ouderen nog niet afhankelijk van 
zorg; 12 families hebben inmiddels ervaring opgedaan met zorgafhankelijkheid van ouderen 
en in13 families was één van de ouderen bedlegerig. 
 
De geselecteerde oudere mannen zijn als laag opgeleide 'gastarbeiders' in de periode  
1960–1973 naar Nederland gekomen. Hun leeftijd ten tijde van de komst naar Nederland 
was maximaal 35 jaar. De gedachte was – zowel bij deze migranten als in de Nederlandse 
samenleving – dat zij een paar jaar hard zouden werken om vervolgens terug te keren naar 
het land van herkomst.  
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De echtgenotes en kinderen van deze gastarbeiders werden in eerste instantie achtergelaten 
bij de ouders of andere familieleden in Turkije. In 1973 werd officieel de werving van 
contractarbeiders stopgezet. Vanaf die tijd kwam de gezinshereniging in Nederland op gang. 
Onder degenen die zich met hun gezin 'definitief' in Nederland vestigden, nam de gemeen-
schapsvorming sterk toe. Deze Turkse gemeenschap werd zich bewust van haar positie als 
etnische minderheid binnen de Nederlandse samenleving. De gemeenschapsvorming 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 religieuze thema's. Op microniveau 
vormden zich familienetwerken en netwerken van mensen afkomstig uit dezelfde streek in 
Turkije binnen de eigen directe woonomgeving.  
Hoe hebben zich binnen deze context de zorgidealen, zorgopvattingen en zorgpraktijken 
ontwikkeld? Hoe zag het uitgangspunt – de zorg binnen de patrilineaire extended family op 
het Turkse platteland in de jaren 1960 – eruit?  
 

2. Turkse patrilineaire grootfamilie (aile), zorgverwachtingen 
en zorgpraktijken 

 
De Turkse patrilineaire grootfamilie (aile) is ontstaan in een agrarische omgeving waarin 
landbouw als bron van inkomsten en grondbezit belangrijk zijn. Deze grootfamilie (extended 

family) als hiërarchisch systeem van verwantschapsrelaties, gestructureerd volgens de 
mannelijke lijn, is een politieke, economische, religieuze en sociale eenheid met een sekse-
specifieke rol- en taakverdeling. 
 
De zorg voor oudere ouders is geheel ingebed in dit systeem van de patrilineaire extended 

family met zijn seksegebonden taakverdeling. Binnen de familie zijn de mannen eindverant-
woordelijk voor deze 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 
zoon en gelin (schoondochter) samenwonen. De inwonende zoon draagt de verantwoorde-
lijkheid 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. 
 
De eerste generatie migranten zijn in Turkije opgegroeid in hechte dorpsgemeenschappen, 
waarin allerlei verwantschapsrelaties zijn verweven. Instandhoudingsmechanismen als 
sociale controle en diverse vormen van ruil zorgen ervoor dat de leden van deze gemeen-
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 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 worden 
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scherp bekritiseerd omdat zij hun zorgplicht ten opzichte van hun oudere ouders niet nako-
men.  
 
Het systeem van onderlinge betrokkenheid en yardım van 'buren en kennissen' bestaat niet 
alleen uit het bieden van gezelligheid en emotionele ondersteuning en het vieren van reli-
gieuze feestdagen en belangrijke levensgebeurtenissen, maar ook uit praktische ondersteu-
ning bij allerlei vormen van tegenslag en ziekte, zoals helpen bij de maaltijdbereiding, het 
huishouden en zelfs – indien nodig – hulp bij lichamelijke zorgtaken.  
 

3. Continuïteit en veranderingen in zorgverwachtingen en  
zorgpraktijken in Nederland 

 
De Turkse oudere ouders 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 vooral 
ook als manier om de zorg voor henzelf bij toekomstige zorgafhankelijkheid veilig te stellen.  
De ouderen zonder (gezonde) kinderen c.q. zonen hebben allen vroegtijdig getracht één van 
de 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.  
 
Traditionele ideaalbeelden van zorg, zorgverwachtingen en zorgpraktijken veranderen niet 
van de ene dag op de andere. Veranderingen worden afgedwongen door gewijzigde omstan-
digheden. Een belangrijk en invloedrijk eerste moment vormen de ervaringen die de oudere 
ouders met de zorgafhankelijkheid van hun eigen ouders hebben opgedaan. 
Als gevolg van de migratie was zorg volgens het ideaal-normatieve patroon (inwoning in het 
ouderlijk huis in Turkije) niet mogelijk. 
 
Gezinshereniging in Nederland betekende voor de migranten een overgang van extended 

family naar een kerngezin. De oudere ouders hebben echter geprobeerd in Nederland weer 
hun gezin uit te breiden tot een grootfamilie, hierin extra aangespoord door hun ervaringen 
met de zorg voor hun eigen ouders.  
 
Bijna alle oudere ouderparen woonden aanvankelijk met hun zoon en gelin en de kleinkinde-
ren samen. Tot aan de zorgafhankelijkheid van de oudere ouders gingen deze ouders en hun 
kinderen ervan uit dat er zorg zou worden gegeven volgens het traditionele ideaalbeeld.  
 
Samenwonen van oudere ouders en volwassen kinderen is in Nederland moeilijker. De te 
krappe woonruimte voor twee- of driegeneratiegezinnen én de behoefte aan privacy zijn voor 
een aantal kinderen reden om – ruim vóór zorgafhankelijkheid van hun ouders – een eigen 



 268

woning te zoeken. De oudere 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 of de oudere 
ouders 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 woonom-
geving, 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 zien.  
 
Meer dan de helft van de kinderen van de onderzochte families woont in de fysieke nabijheid 
van hun ouders. Daardoor kunnen zij in praktisch opzicht zeer veel zorg bieden. De meeste 
oudere ouders wonen na hun werkzame leven afwisselend in Nederland en Turkije; het 
verblijf in hun geboorteland varieert van één tot negen maanden per jaar. De ouderen 
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 mogelijk-
heid tot pendelen tussen Nederland en Turkije en dus ook de (mogelijkheid tot) verzorging 
door kinderen in Turkije. 
 
Bij beginnende zorgafhankelijkheid wonen bijna de helft van de families met meerdere 
generaties in één huis. In deze families wordt bakım gegeven door zoons en gelins overeen-
komstig met het cultureel-normatieve ideaal. In de overige families is het – bij zorgafhanke-
lijkheid van de man – de vrouwelijke partner die bakım geeft. Haar bijdrage past bij het 
normatief-ideale zorgpatroon. Toch ervaren de ouderen in deze families de zorgsituatie als 
niet-ideaal. De bezorgdheid van veel ouderen over hun toekomst neemt tijdens deze fase toe.  
 
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 wordt dit nog grotendeels opgevangen door de 
traditionele partnerzorg. Bij zorgafhankelijkheid van de vrouw blijft de oudere vrouw deels 
zelf verantwoordelijk voor huishouden en maaltijden.  
 
De 'druk' op de oudere generatie om hun zorgverwachtingen en/of zorgopvattingen bij te 
stellen, neemt toe. Naar verhouding zijn de oudere vrouwen daartoe beter in staat zijn dan de 
oudere mannen. Bij de laatsten overheerst de teleurstelling dat hun zorgideaal ondanks al 
hun inspanningen niet wordt gerealiseerd.  
De oudere vrouwen 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. De oudere moeders realiseren zich beter hoe druk deze tweede genera-
tie het heeft met gezin, werk en kleine kinderen. Dankzij hun goede band met hun dochters 
hebben zij in de Nederlandse situatie opvallend vaak zorgverwachtingen van hun uitwonende 
gehuwde dochters. Veel dochters van de tweede en de derde generatie geven zelf aan graag 
hun ouders bij zorgafhankelijkheid te willen ondersteunen, hoewel dit volgens de traditie niet 
hun verantwoordelijkheid is.  
 
Door de voortschrijdende zorgafhankelijkheid van de oudere ouders en de verzwaring van 
zorgtaken maakt een aantal – tijdens de zorgafhankelijkheidsfase – nog inwonende kinderen 
in de bedlegerigheidsfase van de oudere ouders de keuze de ouderlijke woning te verlaten. In 
geen enkele familie is tijdens de zorgafhankelijkheidsfase en/of bedlegerigheidfase van de 
oudere ouders een uitwonende zoon met zijn vrouw teruggekeerd naar de ouderlijke woning. 
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De zorgen van de oudere ouders in eerdere levensfasen worden in die zin dus bewaarheid; 
verzorging volgens het cultureel-normatieve ideaalbeeld neemt bij toenemende zorgafhanke-
lijkheid eerder af dan toe.  
 
In situaties waarin geen enkele zoon en gelin de traditionele zorg (via inwoning) aan hun 
oudere ouders bieden, kiezen de ouderen als alternatief vaak oplossingen die kinderloze 
echtparen en echtparen zonder zonen ook nastreven.  
Partnerzorg als enige vorm van bakım valt buiten het cultureel-normatieve kader, aangezien 
het systeem er nu juist op is gericht een dergelijke zware belasting bij ouderdom te voorkó-
men. Toch ontvangt een kleine minderheid van de bedlegerige mannen uitsluitend bakım van 
hun partner. 
Voor bedlegerige oudere vrouwen is partnerzorg als enige bakım geen optie als gevolg van 
de strikte sekse-georiënteerde taakverdeling in de zorg. Enkele bedlegerige vrouwen worden 
daarom verzorgd door inwonende ongehuwde dochters.  
In een aantal families wordt deze 'alternatieve' bakım aangevuld met (veel) yardım door de 
uitwonende kinderen.  
 
In ruim een kwart van de huishoudens waarin sprake is van (ernstige) zorgafhankelijkheid 
van de ouderen, is op één of andere wijze de woonsituatie aangepast. Het gaat dan om 
aanpassingen die passen binnen hun opvattingen over zorg. Zo dienen aangeboden senioren-
woningen wel in de zelfde wijk te liggen, waar hun verwantschaps- en sociale netwerken 
binnen handbereik 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 families die werd gevraagd naar de zorg tijdens de zorgafhan-
kelijkheidsfase, ontvangen alleen enkele gescheiden zorgafhankelijke vrouwen thuiszorg als 
aanvullende zorg in het huishouden. Eén zorgafhankelijke weduwnaar gaat een paar keer per 
week naar de dagopvang. Tijdens de bedlegerigheidsfase worden enkele partners van oudere 
bedlegerige mannen ondersteund door huishoudelijke hulp van de thuiszorg. Twee oudere 
mannen en één oudere vrouw, zijn uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis. In de overige 
families wordt de benodigde zorg geheel verleend door familieleden en het sociale netwerk. 

4. Turkse ouderen in een nieuwe zorgzame  
Nederlandse samenleving 

 
De ouders van de Turkse oudere ouders werkten totdat zij daartoe fysiek niet meer in staat 
waren en bleven de 'baas' in de familie. Turkse ouderen in Nederland definiëren zich nog 
steeds in de eerste plaats vanuit hun plek binnen het familieverband en het sociale netwerk 
en niet als 'gepensioneerde' of 'bejaarde'. Voor de Turkse oudere ouders zijn hun sociale 
netwerken belangrijk, omdat deze hun het gevoel geven 'erbij te horen' en zij daarin als 
'ervaringsdeskundige' een hoge status (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 veel Turkse Nederlanders van de eerste en tweede generatie in Neder-
land vroegtijdig uit het arbeidsproces en maken daarbij gebruik van de arrangementen 
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(sociale uitkeringen), 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 van de eerste generatie 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, hebben bovendien geen hobby's. De mannen 
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. Dit laatste geldt ook voor de oudere vrouwen, zij het dat zij van oudsher het over 
grote deel van de zorgtaken voor hun rekening namen. Dit wordt ook op oudere leeftijd 
gecontinueerd en vaak aangevuld met zorg en begeleiding van kleinkinderen. In praktische 
zin ver vullen zij de centrale rol binnen het familienetwerk.  
 
De komst naar Nederland en het inmiddels lange verblijf hier hebben tot veranderingen in 
familie- en gezinsverhoudingen geleid die het realiseren van traditionele oplossingen be-
moeilijken of in de weg staan. Zo vormen de ouderen in vrijwel alle gevallen geen economi-
sche eenheid meer met hun kinderen. Het gezag over kinderen en kleinkinderen is afgeno-
men en machtsmiddelen voor uitvoering eveneens. De kennis van de samenleving is bij hen 
vaak veel geringer dan die van hun kinderen. Bij de kinderen van de tweede en de derde 
generatie doet zich bovendien een roep om privacy voor, waarbij de 'bemoeizucht' van de 
oudere ouders steeds minder op prijs wordt gesteld. 
Er ontstaat verlies van zelfvertrouwen bij Turkse oudere ouders 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 is door dit alles weliswaar 
minder vanzelfsprekend geworden, niettemin moeten we tegelijkertijd constateren 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 duidelijke 
raakvlakken met de ontwikkelingen die zich binnen de Nederlandse verzorgingsstaat aan het 
voltrekken zijn.  
 
Een belangrijke ontwikkeling is de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de zorg 
van de nationale overheid naar de lokale overheid en naar familieverbanden en sociale 
netwerken. Hierbij speelt de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een belang-
rijke rol. De Wmo gaat bij de ouderenzorg sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid 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 professionele zorg bieden.  
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Als het zo is dat in Nederland een ontwikkeling plaatsvindt van de 'oude' verzorgingsstaat 
naar de 'zorgzame samen¬leving', 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 henzelf als Turkse ouderen wordt 
afgewezen.  
Omdat binnen de Nederlandse samenleving de economische basis aan de Turkse grootfami-
lie 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 wederkerigheid, gemotiveerd door 
'individuele keuzes'. (Gedeeltelijke) zorg door instellingen wordt daarbij door een deel van 
de tweede generatie Turkse Nederlanders inmiddels als een 'praktische oplossing' gezien. 
Wat betreft de huidige zorgpraktijk blijkt dat de traditionele vorm ervan weliswaar aan 
verandering onderhevig is, maar dat in de zorg voor Turkse ouderen familiezorg in oude en 
nieuwe vormen nog altijd centraal staat.  
 


