
Migranten van het 
eerste uur: een 
verloren generatie 
op leeftijd?
Prof. dr. Tineke Fokkema



Colofon

Migranten van het eerste uur: een verloren generatie op leeftijd?
Prof. dr. Tineke Fokkema, 8 maart 2019
ISBN 978-90-75289-31-2 

Oplage 
300

Uitgever
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Erasmus Universiteit Rotterdam

Vormgeving
www.panart.nl

Druk
De Bondt Grafimedia

Foto cover
Leo de Bock

Foto achterkant
Wilma van de Hel

Migranten van  
het eerste uur: 
een verloren 
generatie op 
leeftijd?

Rede

In verkorte versie uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van 
bijzonder hoogleraar ‘Ageing, Families and Migration’ bij de Erasmus School of Social 
and Behavioural Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanwege het 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW), op 8 maart 2019.

Prof. dr. Tineke Fokkema



Prof. dr. Tineke Fokkema    54    Migranten van het eerste uur: een verloren generatie op leeftijd?

Mijnheer de rector magnificus,
Mijnheer de decaan,
Beste collega’s, familie, vrienden en andere aanwezigen,

Mag ik Brahim Bouras aan u voorstellen. Hij is geboren in 1947 in Ait Baamrane, 
een Berber dorpje vlakbij de kustplaats Sidi Ifni in het Sous-gebied in zuidwest 
Marokko, een gebied dat tot 1969 onder Spaans bestuur heeft gestaan. Brahim  
was de vijfde van zeven kinderen in een gezin dat het bepaald niet breed had.  
Zijn vader werkte voornamelijk op het land, soms ging hij met vrienden op zee 
vissen. Zijn moeder zorgde voor de kinderen en het huishouden, maar werkte 
regelmatig mee op het land. Brahim is nooit naar school geweest: als kind hielp  
hij zijn vader met zaaien en oogsten. Vanaf zijn 18e tot zijn 22e werkte hij als 
waterdrager voor Spaanse militairen in Sidi Ifni.

In zijn puberteit zag Brahim zijn dorpje in rap tempo veranderen: in grote getale 
vertrokken jonge mannen naar Europa, waar volop werk voor ze was. Dat gold ook 
voor zijn 11 jaar oudere broer Hoessein: met een paspoort op zak, verkregen via 
zijn oom in Casablanca, kocht zijn broer een ticket naar Parijs en reisde zes weken 
daarna per trein naar Amsterdam. Om in zijn voetsporen te treden, probeerde 
Brahim een Spaans paspoort te bemachtigen, maar de kans daarop verdween al 
snel als sneeuw voor de zon toen Spanje in 1969 werd gedwongen ook het gebied 
rondom Sidi Ifni af te staan. De wanhoop nabij, en behoorlijk in zijn mannelijkheid 
aangetast, liet hij vervolgens een brief opstellen, gericht aan zijn oudere broer in 
Amsterdam, met de smekende woorden: “Je moet mij komen halen, iedereen 
heeft het dorp verlaten, behalve de vrouwen en ik”. Zijn broer nam contact op met 
zijn oom in Casablanca – die inmiddels ook zijn schoonvader was – en die was 
opnieuw bereid om te helpen. Brahim vertrok meteen naar Casablanca en mocht 
twee maanden bij het gezin logeren. Zijn oog viel toen al op de vierde dochter van 
zijn oom, Fatima, maar de interesse was niet wederzijds: niet alleen vanwege haar 
leeftijd – ze was toen pas 10 jaar oud – maar als stadsmeisje vond ze Brahim, net 
zoals al hun andere tijdelijke logees van het platteland, naar koeienmest stinken.

In 1969, nadat zijn oom een paspoort had geregeld, nam Brahim op 22-jarige 
leeftijd het vliegtuig naar Parijs en trok bij een andere oom in. Hij kon meteen aan 
de slag in de bouw, wat hem fysiek zwaar viel. Hij maakte werkweken van zes 
dagen en veel buiten werken beviel hem niet. Toen het bouwbedrijf een jaar later 
failliet ging en hij niet snel ergens anders aan de bak kon komen, verliet hij Parijs 
voor Amsterdam. Zijn oudere broer Hoessein had onderdak voor hem geregeld bij 
een bevriende Marokkaan en zijn Nederlandse echtgenote en Brahim ging meteen 
aan de slag als afwasser in een hotel en als schoonmaker in de avonduren. Een jaar 
later vond hij werk bij Lindmij wasserij in Sloterdijk en drie jaar later verhuisde hij 
naar een zolderkamer die hij huurde van een Amsterdamse politieagent. Een 
opvallend gegeven omdat hij pas een jaar daarop, in 1975, een verblijfsvergunning 
kreeg. In 1977 werd Brahim huismeester bij Serviceflat Zuidwende in Buitenveldert 
en hij heeft daar tot aan zijn pensioen gewerkt. In hetzelfde jaar verruilde Brahim 
zijn zolderkamer voor een 2-kamer huurwoning in de Van Hallstraat en ging hij 
voor het eerst terug naar Marokko, vanwege het overlijden van zijn vader. 

Woord van dank
Ik dank Nadia Bouras voor de aangeleverde verhalen van haar ouders en  
Nina Conkova, Harry van Dalen en Nicole van der Gaag voor hun constructieve 
opmerkingen bij een eerdere versie van de rede.

Opgedragen aan mijn ouders
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In Casablanca bracht hij een bezoek aan zijn oom en vroeg hem om de hand van 
zijn dochter Fatima, de zus van zijn schoonzus. Als getrouwde man vertrok Brahim 
en vijf maanden later volgde Fatima hem naar Nederland. In 1979 werd hun eerste 
dochter geboren en een jaar later verhuisden zij naar een tochtige 3-kamer 
huurwoning in de Govert Flinckstraat in de Pijp. In 1981 kregen zij een tweeling, 
twee meisjes, en in 1983 en 1985 twee zonen. In 1994 verhuisde het gezin naar 
een eengezinskoopwoning in Amsterdam Nieuw Sloten. De kinderen hebben 
inmiddels het ouderlijk huis verlaten. Brahim is nu 71 jaar, Fatima 60 jaar en zij zijn 
trotse grootouders van zes kleinkinderen.

Migranten van het eerste 
uur

Het hierboven geschetste verhaal van Brahim is in veel opzichten exemplarisch 
voor de Marokkanen, én Turken, die in de zestiger en begin zeventiger jaren van  
de vorige eeuw naar West-Europa zijn gekomen (Castles, 1986). Vooral laag- en 
ongeschoolde jonge mannen zagen migratie als dé oplossing om uit de armoede 
te ontsnappen. Hoewel soms de indruk wordt gewekt dat officiële wervings-
verdragen daarbij een grote rol hebben gespeeld, kwamen de meesten op eigen 
initiatief (Bouras, 2012; Staring, 2001).1 Een andere route was rechtstreekse 
rekrutering door bedrijven, vaak met inschakeling van Marokkaanse werknemers.2 
In de periode 1965-1974 zijn zo’n 40 duizend Marokkaanse en 73 duizend Turkse 
migranten naar Nederland gekomen (figuur 1). Zij vonden onderdak bij eerder 
geëmigreerde familieleden, vrienden of kennissen, dan wel een tijdelijk onder-
komen bij particulieren of in een pension, en gingen meteen aan het werk. Beviel 
de baan niet, dan namen ze ontslag en probeerden ze het elders, soms in een 
ander West-Europees land. Immers, vanwege economische hoogconjunctuur 
lagen de banen voor het oprapen.

1 En na het zien van de documentaire van journalist Jaap van Meekeren uit 1969, het jaar dat 
Nederland een wervingsovereenkomst sloot met Marokko, zou ik zeggen: gelukkig maar. In deze 
documentaire wordt in beeld gebracht op welke wijze Simon Evert Jongejan, toenmalige 
ambtenaar van Sociale Zaken, Marokkaanse jonge mannen selecteerde en afwees. Marokkaanse 
mannen stonden in een lange rij buiten te wachten totdat ze door Jongejan één voor één naar 
binnen werden geroepen. Sommigen bleken na enkele vragen niet het type te zijn waar hij op 
zoek naar was en kregen “Pas accepté” te horen, anderen werden direct met deze woorden 
weggestuurd. Van Meekeren nam het woord ‘slavenmarkt’ in de mond, en in 2015 in Zomergasten 
noemde de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb het handelen van Jongejan ‘mensonwaardig’. 

2 Deze wijze van rekruteren was overigens ook niet altijd humaan. Zo vertelden naar Frankrijk 
geëmigreerde Marokkanen dat zij in hun onderbroek in een rij moesten staan en als schapen een 
stempel op hun lichaam kregen wanneer zij lang en gespierd werden bevonden door Mogha, een 
gerenommeerde werver van Marokkaanse afkomst (de Haas & Fokkema, 2010).

Figuur 1. Immigratie van Marokkanen en Turken, 1965-1974
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Bron: CBS (2017a)

Hoewel vrijwel iedereen van plan was om na enkele jaren van hard werken met het 
verdiende geld weer huiswaarts te keren, hebben velen niet de daad bij het woord 
gevoegd. Ook niet na 1973, toen de oliecrisis uitbrak en de industriële productie naar 
lagelonenlanden werd verplaatst. Ongeveer 30% van de Marokkanen en 15% van de 
Turken die zich in 1965 en 1966 in Nederland vestigde, is gebleven; van degenen die 
in 1972 en 1973 kwamen, is dit ongeveer de helft (Tas, 2004). Het besluit om 
voorlopig niet terug te keren had mede te maken met de blijvende ongunstige 
sociaaleconomische situatie in het geboorteland en een restrictiever migratiebeleid 
in West-Europa (Fokkema, Harmsen, & Nicolaas, 2009). Een groot deel van de 
blijvers liet vervolgens hun vrouw en eventuele kinderen overkomen in het kader van 
gezinshereniging en gezinsvorming, zichtbaar in de sterke toename van het aandeel 
Marokkaanse en Turkse vrouwelijke migranten vanaf de jaren 1970 (figuur 2).
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Figuur 2.  Aandeel vrouwen in immigratie van Marokkanen  
en Turken, 1965-1974
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Bron: Nicolaas, Sprangers, & Witvliet (2003)

Er is wel een verschil tussen Brahim en vele van zijn land- en leeftijdsgenoten: hij is 
niet geboren in de Rif in Noord-Marokko, de belangrijkste herkomstregio in 
Nederland (Fokkema & Harmsen, 2009).3 De eerste Turkse arbeidsmigranten 
kwamen vooral uit de grote steden zoals Istanbul, Izmir en Ankara, enkele jaren 
later uit minder ontwikkelde gebieden, in het bijzonder uit Centraal-Anatolië en  
de Zwarte Zee regio (Dagevos et al., 2006).

3 In de periode 1964-1973 is meer dan een kwart van de Marokkaanse migranten afkomstig uit de 
noordelijke provincie Nador, 10% uit elk van de provincies Al-Hoceima en Tetouan, en nog eens 
zo’n 5% uit Taza, een provincie tussen het Rif-gebergte en de Midden-Atlas (Bouras, 2012). Een 
ander belangrijk herkomstgebied – buiten de grote steden als Casablanca, Rabat, Fes, Meknes en 
Marrakech, en weliswaar op minder grote schaal – is de Sous-streek rond Ouarzazate en, waar 
Brahim vandaan komt, rond Agadir (Bouras, 2012). Deze streek heeft met de Rif gemeen dat de 
meerderheid Berbers is, hoewel verschillende Berberdialecten worden gesproken.

Opkomst onderzoek naar 
migrantenouderen

Soortgelijke verhalen als Brahim zijn in de loop der tijd in tal van wetenschappelijke 
publicaties en populaire boeken beschreven (w.o. Ajarai & van Heemstra, 2006; 
Cottaar & Bouras, 2009; Penninx, 2013; Ustun, 2013; Yildirim, 2014; Yildirim, van der 
Valk, & Ajarai, 2018). Deze verhalen hebben zonder twijfel bijgedragen aan een goed 
inzicht in de situatie voorafgaand aan de migratie, de voornaamste redenen om de 
oversteek naar Europa te maken, en de eerste jaren daarna. Opvallend is echter dat 
de migranten van het eerste uur vrijwel geheel uit beeld verdwijnen wanneer zij hun 
weg in de nieuwe maatschappij zo goed en zo kwaad hebben gevonden en op 
leeftijd raken. De onderzoeker Treas merkte dan ook in 2015 (p. 269) terecht op dat 
er sprake is van beperkte aandacht voor vergrijzing en veroudering in migrantenstu-
dies en voor migranten in vergrijzings- en verouderingsstudies.4

Onder onderzoekers die zich bezighouden met migrantenvraagstukken verschuift 
de interesse dan al snel naar hetzij de nieuwe nieuwkomers hetzij de tweede 
generatie, de kinderen van de eerste generatie arbeidsmigranten. Wat betreft het 
onderzoek naar de tweede generatie, gaat de aandacht in het bijzonder uit naar  
de mate van structurele integratie, zoals genoten onderwijs en arbeidsparticipatie 
(Crul, 2000; Crul & Heering, 2008), en sociaal-culturele integratie, zoals partner-
keuze (Hooghiemstra, 2003; Huschek, 2011), culturele en religieuze identiteit (de 
Koning, 2008; Entzinger, 2009; Ketner, 2008; Schneider et al., 2012), en meer 
recent transnationale verbondenheid (Bachmeier, Lessard-Phillips, & Fokkema, 
2013; Schneider et al., 2012; Stock, 2014). Als hun ouders in het vizier komen, dan 
is het doorgaans in negatieve zin, door te wijzen op hun analfabetisme en falende 
opvoeding wanneer hun kinderen niet succesvol meedraaien in de maatschappij  
of zelfs geheel ontsporen (Vermeulen & Penninx, 2000; Werdmölder, 2005).

Onderzoekers die zich bezighouden met vergrijzings- en verouderingsvraag-
stukken laten migranten om verschillende redenen buiten beschouwing: 
migrantenouderen is een moeilijk bereikbare en vaak voor ‘buitenstaanders’ 
ontoegankelijke doelgroep, het vergt extra investeringen om migranten in 
ouderenonderzoek mee te nemen omdat zij door slechte beheersing van de 
Nederlandse taal in de eigen taal moeten worden ondervraagd en omdat  
gangbare meetinstrumenten niet altijd toepasbaar zijn voor ouderen met een 
andere culturele achtergrond. Bovendien heerst er een hardnekkige aanname  
dat behoeften en problemen bij migrantenouderen door de familie en eigen 
gemeenschap respectievelijk worden vervuld en opgelost (Fokkema et al., 2016).

4 Dit geldt voor Europa, in mindere mate voor Amerika (Phillipson, 2015).
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Figuur 3.  Eerste generatie Marokkaanse en Turkse ouderen  
in Nederland naar leeftijd, 2000, 2018 en 2040
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Hoe vergaat het de Marokkaanse en Turkse migranten in de herfst en winter van 
hun leven? Zijn gevolgen van migratie nog steeds zichtbaar in hun dagelijks leven? 
Nemen zij volwaardig deel aan de samenleving en voelen zij zich hier thuis? En wat 
zijn hun wensen, behoeften én ambities? Kennelijk waren deze en andere vragen 
voor onderzoekers lange tijd niet ‘sexy’ genoeg, maar in de laatste, pakweg 15 jaar 
is er een kentering zichtbaar, zowel in Nederland als in de ons omringende 
landen.5 De toenemende aandacht voor Marokkaanse en Turkse migranten ouderen 

5 Dit geldt niet alleen voor eerste generatie arbeidsmigranten en hun echtgenoten uit Marokko  
en Turkije, maar ook voor alle andere typen van migrantenouderen, w.o. postkoloniale migranten uit 
Suriname en de Nederlandse Antillen, oudere politieke vluchtelingen, Noordwest-Europese 
gepensioneerden die emigreren naar landen waar het klimaat prettiger is, de woonomgeving 
aangenamer en de kosten voor levensonderhoud lager ('international retirement migrants'), 
Oost-Europese vijftigers die na baanverlies hun heil zoeken in West-Europa ('older economic 
migrants'), West-Europese ouderen met gezondheidsproblemen die naar landen als Polen en Thailand 
vertrekken op zoek naar kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg ('late life care migrants'), en 
ouders die op latere leeftijd hun geëmigreerde kinderen volgen of heen en weer pendelen om voor 
hun (klein)kinderen te zorgen of verzorgd te worden ('zero generation migrants'). Sinds 2010 hebben 
onderzoekers op dit terrein zich internationaal verenigd in de Standing Committee Ageing Migrants; 
voor informatie over hun activiteiten en publicaties, zie https://www.imiscoe.org/research/
standing-committees/ 149-ageing-migrants-demography-welfare-and-agency.

zal deels te maken hebben met de macht van het getal. Zo is de groep 
Marokkaanse en Turkse 65-plussers tussen 2000 en 2018 bijna verzesvoudigd 
(figuur 3). In 2000 waren er zo’n 8 duizend 65-plussers afkomstig uit Marokko en 
Turkije, nu wonen er ruim 47 duizend Marokkaanse en Turkse oudere migranten in 
Nederland (CBS, 2018) en volgens de bevolkingsprognose van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek neemt dit aantal toe tot zo’n 144 duizend in 2040 (CBS, 2017b). 
Deze toename wordt bovendien snel zichtbaar, omdat Marokkaanse en Turkse 
65-plussers sterk geconcentreerd wonen in de grotere steden (Fokkema & 
Conkova, 2018a) – niet minder dan 41% is woonachtig in Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht (figuur 4) – en in deze steden in bepaalde wijken. Verder 
bereiken ook Marokkaanse en Turkse 65-plussers een steeds hogere leeftijd, met 
een toenemende zorgbehoefte tot gevolg. Het aandeel 75-plussers binnen deze 
oudere migrantenpopulatie is gestegen van zo’n 10% in 2000 naar respectievelijk 
39 en 37% in 2018 en 2040 (figuur 3).

Figuur 4. Eerste generatie Marokkaanse en Turkse ouderen per  
gemeente (als % van het totale aantal eerste generatie Marokkaanse  
en Turkse ouderen), 2017
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Kwetsbare positie

Op een handjevol studies na, is onderzoek naar de positie van Marokkaanse  
en Turkse migrantenouderen in Nederland tot dusver beschrijvend van aard 
(Conkova & Lindenberg, 2018). Het beeld dat hieruit naar voren komt, is allerminst 
rooskleurig: Marokkaanse en Turkse migrantenouderen blijven op veel terreinen 
achter bij die van ouderen zonder migratieachtergrond.

Ten eerste is hun inkomenspositie ronduit slecht. De overgrote meerderheid 
ontvangt geen volledige AOW omdat zij op volwassen leeftijd naar Nederland  
zijn gekomen en meestal de ontbrekende AOW-verzekeringsjaren niet bij de 
Sociale Verzekeringsbank hebben ingekocht.6 Degenen die hierdoor onder het 
sociaal minimum terechtkomen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een 
aanvulling hierop krijgen vanuit de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen 
(AIO). Zeker niet iedereen lijkt hier echter gebruik van te maken. Uit een onderzoek 
van de gemeente Amsterdam in 2013 blijkt bijvoorbeeld dat al haar Marokkaanse en 
Turkse oudere inwoners een onvolledige AOW-opbouw hebben, maar dat slechts 
twee derde van de Marokkaanse en de helft van de Turkse ouderen een 
AIO-uitkering ontvangt (Huizer et al., 2013). Sommigen komen niet in aanmerking 
voor de AIO-aanvulling omdat het totale huishoudinkomen – waaronder het 
inkomen van de partner en een aanvullend pensioen – tezamen met het huishoud-
vermogen – waaronder spaargeld en een huis (al dan niet in het buitenland) – boven 
de gestelde grens ligt. Zij die daar wel recht op zouden hebben, vragen de AIO niet 
aan vanwege onbekendheid met de regelgeving, de ingewikkeldheid van de 
formulieren, uit schaamte en trots, of door de strenge eisen die daaraan worden 
gesteld (Nederland, Stavenuiter, & Wentik, 2007). Wat het laatste betreft, geldt er  
een vakantietoets: men mag niet langer dan 13 weken per jaar in het buitenland zijn, 
voor een partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt is de norm 4 weken. 
Sinds 1 januari 2016 geldt er tevens een taaleis voor een partner met een 
arbeidsplicht (van Dalen, 2017).

Ten tweede is de fysieke gezondheid van Marokkaanse en Turkse migranten-
ouderen aanzienlijk slechter dan die van de ouderen zonder migratieachtergrond, 
zoals blijkt uit cijfers van de gezondheidsmonitor onder 65-plussers in de vier 
grote steden (tabel 1). Marokkaanse en Turkse migrantenouderen beoordelen hun 
gezondheid veel minder vaak als goed tot zeer goed: niet meer dan 11% van de 
Marokkaanse en 25% van de Turkse 65-plussers ervaart de eigen gezondheid als 
goed tot zeer goed, tegen 56% van de 65-plussers die in Nederland is geboren. 
Verder rapporteren Marokkaanse en Turkse migrantenouderen vaker en meer 

6 Pensioengerechtigden komen alleen in aanmerking voor een volledige AOW-uitkering als zij in de 
50 jaar voor hun AOW-leeftijd in Nederland hebben gewoond. Voor ieder gemist jaar, wordt de 
AOW met 2% gekort.

chronische aandoeningen. Multimorbiditeit, het hebben van twee of meer 
aandoeningen tegelijkertijd, komt voor bij ongeveer 8 op de 10 Marokkaanse en 
Turkse 65-plussers; bij de in Nederland geboren 65-plussers is dit 57%. Ongeveer 
de helft van de Marokkaanse en Turkse 65-plussers kampt zelfs met vier of meer 
chronische aandoeningen, terwijl dit voor een kwart van de Nederlandse 
65-plussers geldt. De drie aandoeningen die het vaakst door Marokkaanse en 
Turkse migrantenouderen worden gerapporteerd, zijn: hoge bloeddruk (40%, 
hetgeen nauwelijks afwijkt van het percentage onder Nederlandse ouderen), 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat (45% bij Marokkaanse en 51% bij Turkse 
65-plussers, tegen 30% bij Nederlandse 65-plussers) en suikerziekte (respectieve-
lijk 53, 35 en 16%). Voorts is 70% van de Marokkaanse en 73% van de Turkse 
65-plussers beperkt bij het horen, zien en/of bewegen, een percentage dat twee 
keer hoger ligt dan bij Nederlandse 65-plussers. Daarnaast heeft niet minder dan 
één op de twee Turkse migrantenouderen ernstig overgewicht (obesitas), terwijl 
dat voor 15% van de Marokkaanse en 17% van de Nederlandse ouderen geldt.

Ten derde kampen Marokkaanse en Turkse migrantenouderen vaker met psycho-
sociale gezondheidsproblemen dan hun in Nederland geboren leeftijdsgenoten 
(tabel 1). Zij hebben aanzienlijk vaker last van ernstige psychische klachten: 31% van 
de Marokkaanse en 26% van de Turkse 65-plussers heeft te maken met ernstige 
psychische klachten, terwijl dit voor 6% van de Nederlandse 65-plussers geldt.
Marokkaanse en Turkse migrantenouderen scoren tevens hoger op de eenzaam-
heidsschaal (de Jong Gierveld & van Tilburg, 1999): in de vier grote steden voelt niet 
minder dan 64% van de Marokkaanse en 69% van de Turkse ouderen zich matig of 
(zeer) ernstig eenzaam, tegen 50% van de Nederlandse ouderen.7 Verder voelen zij 
zich vaker sociaal uitgesloten (27% bij Marokkaanse, 24% bij Turkse en 5% bij 
Nederlandse 65-plussers), gediscrimineerd (respectievelijk 48, 30, 8%) en ervaart een 
groter deel van hen weinig regie over hun eigen leven (respectievelijk 42, 36 en 17%).

Tot slot zijn Marokkaanse en Turkse migrantenouderen slecht gehuisvest: zij wonen 
vaak in achterstandswijken, in een kleine woning, in een flat zonder lift met weinig 
mogelijkheden tot aanpassingen. Ze zijn dan ook minder vaak dan de Nederlandse 
oudere grootstedelingen tevreden over hun woning (49% bij Marokkaanse, 57% bij 
Turkse en 75% bij Nederlandse 65-plussers) en woonomgeving (respectievelijk 45,  
54 en 71%; El Fakiri & Bouwman-Notenboom, 2015).

7 Overigens ligt het landelijk percentage eenzame 65-plussers een stuk lager: zo’n een op de drie 
voelt zich matig of sterk eenzaam (Zantinge et al., 2011).
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Tabel 1.  Fysieke en psychosociale gezondheid van 65-plussers  
in de vier grote steden naar etnische herkomst (%) 

Nederlands Marokkaans Turks

Beoordeling eigen gezondheid: 

(zeer) goed

56 11 25

Aantal chronische 

aandoeningen*: 2 of meer

57 79 81

Aantal chronische 

aandoeningen*: 4 of meer

24 46 52

Drie meest gerapporteerde chronische aandoeningen*:

hoge bloeddruk 37 40 40

aandoeningen 

bewegingsapparaat

30 45 51

suikerziekte 16 53 35

Beperkingen bij horen, zien en/of 

bewegen

35 70 73

Ernstig overgewicht 17 15 50

Psychische klachten:

matig 37 41 48

ernstig 6 31 26

Eenzaam:

matig 39 46 48

(zeer) ernstig 11 18 21

Matig of sterk sociaal uitgesloten 5 27 24

Voelt zich gediscrimineerd 8 48 30

Weinig regie eigen leven 17 42 36

* waarvoor de laatste 12 maanden onder behandeling of controle door een arts.

Bron: El Fakiri & Bouwman-Notenboom (2015)

Een verloren generatie?

Het staat buiten kijf dat deze cijfers zorgwekkend zijn. En wat het des te wranger 
maakt, is dat dit 15 jaar geleden ook al is geconstateerd (Schellingerhout, 2004)  
en dat er nauwelijks tot geen verbeteringen te zien zijn onder de huidige  
55-64-jarigen (Klokgieters et al., 2018a; van Tilburg & Fokkema, 2018). Hieruit zou 
men de conclusie kunnen trekken dat de Marokkaanse en Turkse migranten van 
het eerste uur een verloren generatie zijn. Maar niet voor niets eindigt de titel van 
mijn rede met een vraagteken. Waarom ik het niet eens ben met deze conclusie 
wil ik graag op twee manieren toelichten. Ten eerste door de situatie van de 
Marokkaanse en Turkse migrantenouderen in een breder perspectief te plaatsen, 
waarbij ik mij richt op een vergelijking met ouderen in Marokko en Turkije die 
nimmer zijn geëmigreerd dan wel op latere leeftijd zijn teruggekeerd. Ten tweede 
door in te gaan op de verschillen binnen de betreffende groep. Ik maak hierbij 
gebruik van enkele bevindingen uit eigen onderzoek en die van anderen, kennis en 
ervaringen die ik heb opgedaan tijdens mijn veldwerk in Marokko, en hetgeen 
Brahim en zijn vrouw Fatima onlangs hebben verteld.

Vergelijking met achterblijvers en terugkeerders
Er zijn gegronde redenen om je af te vragen of het wel ‘fair’ is om Marokkaanse en 
Turkse migrantenouderen te vergelijken met ouderen die in het land van vestiging 
zijn geboren (Dowd & Bengtson, 1978; Norman, 1985). Migratie is immers een 
ingrijpende levensgebeurtenis. Zo gaan niet alleen nauwe contacten met familie 
en vrienden verloren, de migrant wordt ook geconfronteerd met andere omgangs-
vormen, gewoonten en geloofsrichtingen, een ander landschap en klimaat, en een 
andere taal en eetcultuur. In de eerste fase van vestiging in het nieuwe land is er 
dan ook vaak sprake van een culturele schok ('cultural shock'; Oberg, 1960).  
Het loslaten van het vertrouwde en zich aanpassen aan en thuis voelen in de 
nieuwe sociale en culturele omgeving kan gemis opleveren en stress veroorzaken 
(Berry et al., 1987). Dit wordt nog eens versterkt door ervaringen van sociale 
uitsluiting, achterstelling en etnische discriminatie. Negatieve gevolgen hiervan op 
het gebied van inkomen, gezondheid en huisvesting kunnen tot ver in het latere 
leven doorwerken. Bovendien zijn de gevolgen naar alle waarschijnlijkheid 
ernstiger wanneer de culturele afstand tussen herkomst- en vestigingsland groot 
is, zoals de collectivistische cultuur in Marokko en Turkije tegenover de individua-
listische cultuur in Nederland (Berry et al., 2002; Green, Deschamps, & Páez, 2005; 
Hofstede, 1983).

Maar was de situatie van Marokkaanse en Turkse migrantenouderen beter geweest 
als zij de oversteek naar Europa niet hadden gemaakt? Het ontbreekt aan 
kwantitatief vergelijkend onderzoek tussen Marokkaanse en Turkse migranten-
ouderen en hun niet geëmigreerde leeftijdsgenoten in herkomstland (Ciobanu & 
Ramos, 2016) om deze vraag volmondig met “nee” te beantwoorden. Toch zijn er 
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voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat door de migratiestap hun situatie 
op meerdere fronten is verbeterd. Zo zijn de grootste en mooiste huizen in 
Marokko en Turkije veelal van migranten. En nog immer zijn armoede en werkloos-
heid de belangrijkste drijfveren voor Marokkanen en Turken om te migreren, met 
gemis van nabijheid van een of meer kinderen en kleinkinderen tot gevolg (King et 
al., 2014).8 Daarnaast zijn de medische voorzieningen buiten de steden in Marokko 
en Turkije zeer beperkt, terwijl men hier doorgaans binnen een straal van een paar 
kilometer terecht kan. Er is ook een groot verschil in de kwaliteit van zorg. Een 
geluid dat ik vaak hoorde tijdens mijn verblijf in Marokko, is dat “wanneer je daar  
in een ziekenhuis belandt, je zeker weet dat je dood gaat”. Verder is het ontegen-
zeggelijk zo dat men hier minder wordt beperkt om zich uit te spreken en dat 
Marokkaanse en Turkse vrouwen hier meer vrijheden en mogelijkheden hebben 
om hun leven zelf in te vullen dan hun seksegenoten in het land van herkomst.

En wat als zij op latere leeftijd waren teruggekeerd, waren zij dan beter af geweest? 
Ook hiervoor ontbreekt bewijs uit kwantitatief vergelijkend onderzoek om de vraag 
volmondig met “nee” te beantwoorden. Feit is wel dat diverse kwalitatieve studies 
hebben aangetoond dat voor Marokkaanse en Turkse migrantenouderen de 
hiervoor genoemde factoren – nabijheid van kinderen en kleinkinderen, betere 
gezondheidszorg en toekomstperspectief voor de kinderen, vrijheid van menings-
uiting en meer bewegingsruimte voor vrouwen – de belangrijkste redenen zijn om 
niet terug te keren; in plaats daarvan wisselen zij hun verblijf in Nederland 
regelmatig af met een paar maanden in hun geboorteland (de Haas & Fokkema, 
2010; Engelhard, 2006; Fokkema, Cela, & Witter, 2015; Gehring, 2018; Weltevrede, 
Seidler, & de Boom, 2013; Witter & Fokkema, 2014). Verder blijkt uit kwalitatief 
onderzoek onder oudere Marokkaanse retourmigranten die eerder hun gezin niet 
hebben laten overkomen, dat zij weliswaar geen spijt hebben van hun terugkeer 
– ze zijn blij om de laatste jaren van hun leven met hun familie door te brengen en 
meer financiële armslag te hebben vanwege de lagere kosten van levensonder-
houd in Marokko – maar dat zij wel moeilijkheden ondervinden om zich aan te 
passen aan de Marokkaanse cultuur ('reverse cultural shock'; Gullahorn & 
Gullahorn, 1963) en hun plek te heroveren binnen het gezin (de Haas & Fokkema, 
2010). Regelmatig is er conflict binnen het gezin, vooral met de reeds jong,vol-
wassen zonen die verbolgen zijn dat hun vader hen niet als kind naar Europa heeft 
gebracht. Niet zelden migreert een of meer van deze zonen legaal of illegaal, 
waardoor de familie alsnog van elkaar gescheiden leeft.

8 Verbetering van hun materiële welvaart, via geldovermakingen ('remittances') door hun 
geëmigreerde kinderen, is de positieve keerzijde hiervan. De zogeheten 0 generatie ('zero 
generation', zie voetnoot 5) die op latere leeftijd hun kinderen achterna gaan, een verschijnsel dat 
zich in andere Europese landen dan Nederland voordoet, betalen echter een hoge tol voor deze 
gezinshereniging: zij worden sterk afhankelijk van hun kinderen in termen van financiën (zij 
hebben geen of slechts een klein pensioen), huisvesting (zij wonen in bij hun kinderen met hun 
eigen huisregels), sociaal leven (meestal beperkt tot het gezin en enkele herkomstgenoten waar 
de kinderen contact mee hebben) en terugkeerperspectief (kinderen beslissen hierover), en 
missen hun vaderland en het contact met achtergebleven familieleden, vrienden en buren  
(Cela & Fokkema, 2017; King et al., 2014).

Door deze twee vergelijkingen lijken de Marokkaanse en Turkse migrantenouderen 
van het eerste uur een minder verloren generatie. Bovendien biedt het tegenwicht 
aan de toch wel dominante kijk op migrantenouderen als slachtoffer. Ik deel de 
mening van Ahmed Marcouch, in 2018 geïnterviewd voor het tijdschrift Gerõn,  
dat het gesprek vaak gaat over hoe Marokkaanse en Turkse migrantenouderen hier 
zijn gekomen – omdat bedrijven vroeger laaggeschoolde arbeidskrachten nodig 
hadden – maar vrijwel nooit over de trigger, waarom ze zelf de keuze hebben 
gemaakt om hier naartoe te komen en te blijven (Bakker & Verlaan, 2018). Verder 
ligt de nadruk sterk op hoe ze zijn behandeld: dat ze in fysiek zware arbeid terecht 
kwamen, dat ze geen Nederlandse taal hebben geleerd omdat ze lange werk-
weken moesten maken, dat ze niet goed zijn geïntegreerd omdat de Nederlandse 
overheid dat niet van belang achtte, etc. Veel minder wordt de vraag gesteld 
waarom ze zelf sterk aan hun eigen identiteit en cultuur hebben willen blijven 
vasthouden. Migratie heeft hen ook veel positiefs gebracht. Brahim en Fatima, uit 
mijn inleiding, zijn zich zeer bewust van hun bevoorrechte positie ten opzichte van 
hun leeftijdsgenoten in Marokko. Uiteraard klagen ze wel eens – maar dat is alleen 
maar een teken dat ze goed zijn geïntegreerd, klagen is hier onderhand nationale 
volkssport nummer 1 geworden – en dan gaat het veelal over het weer en de hoge 
belastingen en ziektekosten. Naast hun huidige, hypotheekvrije appartement in 
Amsterdam hebben zij een luxe appartement in Casablanca en is een buitenverblijf 
in Ait Baamrane in aanbouw. In Marokko, waar ze een of twee keer per jaar naartoe 
gaan, genieten zij van de schone lucht, rust en bezoekjes aan familie. Nederland is 
en blijft echter hun eerste thuis, dichtbij hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en 
vriendinnen en waar Brahim, die diabetes heeft, gebruik kan maken van de goede 
gezondheidszorg.

De positieve effecten van migratie zouden niet alleen kwalitatief maar ook 
kwantitatief meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Vergelijkend 
onderzoek naar de Marokkaanse en Turkse migrantenouderen enerzijds en hun 
niet-geëmigreerde en teruggekeerde leeftijdgenoten anderzijds, is dan ook zeer 
gewenst.9 Zodra data hiervoor beschikbaar zijn, staat dit hoog op mijn onder-
zoeksagenda. Het levert bovendien inzicht op in hoeverre de verklaring voor de 
kwetsbare situatie van Marokkaanse en Turkse migrantenouderen in het land van 
bestemming gezocht moet worden in migratie-gerelateerde effecten of in 
culturele kenmerken (individualistisch versus collectivistisch, westers versus 
niet-westers, schuld- versus schaamtecultuur). 

9 Een mooi voorbeeld hiervan is een onderzoek naar verschillen in familiesolidariteit tussen Turkse 
migrantenfamilies, niet-migrantenfamilies in Turkije en transnationale families (Baykara-Krumme 
& Fokkema, 2018).
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Oog voor diversiteit
Ik kom nu bij mijn tweede kanttekening bij het algemene beeld van de kwetsbare 
positie waarin Marokkaanse en Turkse migrantenouderen verkeren. Het tonen van 
gemiddelden brengt het gevaar met zich mee dat de gehele groep wordt 
geproblematiseerd en dat verschillen binnen deze groep over het hoofd worden 
gezien (Ciobanu, Fokkema, & Nedelcu, 2017; Mutchler & Burr, 2011; Phillipson, 
2015; Torres, 2006). Met andere woorden, het algemene beeld doet geen recht 
aan de diversiteit binnen deze populatie. In plaats van steeds maar weer het 
algemene beeld van de kwetsbare situatie van de Marokkaanse en Turkse 
migrantenouderen voor het voetlicht te brengen, is het hoog tijd om de schijnwer-
pers meer te richten op degenen die wél succesvol in de herfst en winter van hun 
leven staan. Zo tonen Klokgieters en haar collega’s (2018b) variatie in sociaaleco-
nomische, fysieke en sociale hulpbronnen waarover Marokkaanse en Turkse 
ouderen beschikken, en dat aanwezigheid van deze bronnen een positief effect 
heeft op hun emotionele welbevinden. In het verlengde hiervan hebben Cramm en 
Nieboer (2017) laten zien dat een goede gezondheid en hoog opleidingsniveau 
bijdragen aan een positieve beleving van ouder worden onder Turkse migranten-
ouderen.

De vraag die dan onmiddellijk rijst, is welke factoren bepalend zijn waarom 
sommige Marokkaanse en Turkse migrantenouderen wél over de juiste hulp-
bronnen beschikken en anderen niet. Een geschikt theoretisch vertrekpunt is het 
levensloopperspectief (Elder, 1994; Phillipson, 2015). Om dit te illustreren, terug 
naar Brahim en Fatima. Ze zitten er financieel warmpjes bij – Brahim ontvangt 
aanvullend pensioen, Fatima doet af en toe nog cateringwerk en hun woning is 
hypotheekvrij –, hun lichamelijke gezondheid is gezien hun leeftijd goed, hun 
mentale gezondheid en algemeen welbevinden laten niets te wensen over, en zij 
nemen volwaardig deel aan de Nederlandse samenleving. Verschillende factoren 
lijken hieraan positief te hebben bijgedragen. Zo komt Fatima uit een stad 
– Casablanca –, heeft hoger onderwijs gevolgd, en kwam vrij snel na het huwelijk 
naar Nederland, alwaar de vijf kinderen zijn geboren. Onderzoek laat zien dat 
migranten minder integratieproblemen ondervinden wanneer zij uit stedelijke 
gebieden komen, hoger zijn opgeleid en eerder tot gezinshereniging zijn 
overgegaan (Bouhalhoul & van der Zwaard, 1996; Bouras, 2012). Toen de kinderen 
wat ouder waren, is Fatima op haar 29e buitenshuis gaan werken, en wel bij 
dezelfde werkgever als haar man Brahim. In Serviceflat Zuidwende begon zij als 
hulp-kok en tien jaar later maakte zij promotie tot chef-kok. Dit bracht niet alleen 
extra geld in het laatje, maar Fatima kreeg hierdoor ook meer zelfvertrouwen en 
regie over haar eigen leven, en door dagelijks in aanraking te komen met 
Nederlanders leerde zij beter Nederlands en meer over de Nederlandse cultuur en 
gebruiken. Fatima heeft zeker wel eenzame periodes in haar leven gekend. De 
eerste keer was na aankomst in Nederland. Fatima wilde helemaal niet met Brahim 
trouwen, want met hem in het huwelijksbootje stappen betekende migreren, maar 
toen haar moeder bij terugkomst van school zei “Je gaat vanavond trouwen” kon 
ze daar niets tegen inbrengen. De eerste tijd in Nederland voelde zij zich diep 
ongelukkig: ze had vooral vreselijke heimwee naar haar familie en schoolvrien-
dinnen. Toen eenmaal haar eerste kind werd geboren, kreeg haar leven weer 

betekenis. Een tweede eenzame periode brak aan toen al haar kinderen het 
ouderlijk huis hadden verlaten. Deze leegte heeft zij gelukkig na verloop van tijd 
goed kunnen opvullen door met haar vriendinnen meer uit te gaan.

Het voorbeeld van Brahim en Fatima laat zien dat hun huidige situatie, op latere 
leeftijd, het resultaat is van veranderingen die zich voor en na de migratie hebben 
voorgedaan – 'transitions' –, het moment waarop deze veranderingen in hun leven 
hebben plaatsgevonden – 'timing' –, en de levensloop van anderen en sociale 
interactie en integratie – 'linked lives'. Dit zijn drie kerndimensies van de levens-
loopbenadering (Elder, 1994). Kennis over welke dimensies, en aspecten binnen de 
dimensies, vooral bescherming bieden aan de risicofactoren voor kwetsbaarheid, is 
hard nodig (Zubair & Norris, 2015). Een eerste aanzet daartoe is een onderzoek dat 
ik samen met mijn VU-collega’s heb uitgevoerd naar de factoren die Marokkaanse 
en Turkse migrantenouderen bescherming bieden tegen eenzaamheid, met 
speciale aandacht voor de rol van drie typen van 'linked lives': verbondenheid met 
de Nederlandse samenleving, verbondenheid met de eigen etnische groep, en 
verbondenheid met het geboorteland (Klok et al., 2017). Naast de tegenpolen van 
gangbare risicofactoren – het hebben van een partner, een hoog opleidingsniveau 
en een goede gezondheid – blijkt dat Marokkaanse en Turkse migrantenouderen 
minder sterk eenzaam zijn wanneer zij zich verbonden voelen met de Nederlandse 
samenleving of met hun eigen etnische groep. Verbondenheid met het geboorte-
land biedt daarentegen geen bescherming tegen eenzaamheid. Integendeel, uit 
ons onderzoek blijkt dat Marokkaanse en Turkse migrantenouderen juist eenzamer 
zijn wanneer zij zich sterk emotioneel verbonden voelen met het herkomstland. 
Deze uitkomst strookt niet met het veelgehoorde geluid dat pendelen tussen 
Nederland en geboorteland een goede remedie is voor het tegengaan van 
eenzaamheid en dat het daarom goed zou zijn als de Nederlandse overheid en 
woningcoöperaties geen enkele beperking opleggen voor wat betreft de lengte 
van het verblijf aldaar (Maas, 2018; Santing, 2018; van der Toolen, 2018). Een 
mogelijke verklaring is dat met het vele heen en weer reizen telkens opnieuw het 
heimwee-vuurtje wordt aangewakkerd en dat men zich noch ‘hier’ noch ‘daar’ 
thuis voelt ('betwixt-and-between', Grillo, 2007; 'double absence', Sayad, 1999). 
Nader onderzoek dient dit uit te wijzen en daarmee kom ik tot een tweede deel 
van mijn onderzoeksagenda. 

In de komende tijd ga ik onderzoek verrichten naar de factoren die Marokkaanse 
en Turkse migrantenouderen bescherming bieden tegen eenzaamheid, zoals 
eerder aangegeven, een van de meest voorkomende psychosociale problemen. Ik 
zal in Nederland diepte-interviews houden met speciale focus op de invloed van 
levensloopfactoren en de betekenis van transnationaal leven. Daarnaast ga ik 
soortgelijk onderzoek verrichten in Marokko, rondom Sidi Ifni, het gebied waar 
Brahim is geboren. Uitkomsten van deze studies bieden aanknopingspunten voor 
het opzetten van interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid 
onder Marokkaanse en Turkse ouderen (de Jong Gierveld & Fokkema, 2015; 
Fokkema & van Tilburg, 2006).
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Collectieve 
verantwoordelijkheid voor 
de kwetsbaren

De twee door mij geplaatste kanttekeningen bij het algemene beeld van de 
kwetsbare positie van Marokkaanse en Turkse ouderen nemen niet weg dat 
sommigen wel degelijk zeer kwetsbaar zijn of een groot risico lopen dat te 
worden. Dat geldt vooral voor degenen die kampen met een opeenstapeling van 
samenhangende problemen: zij die naast een slechte gezondheid bijvoorbeeld 
ook weinig te besteden hebben, niet de Nederlandse taal machtig zijn, een klein en 
eenzijdig sociaal netwerk hebben, kortom, niet over de hulpbronnen beschikken 
om de regie over het eigen leven te kunnen voeren.

Deze zogenaamde ‘cannots’ (Putters, 2017) onder de migrantenouderen verdienen 
al onze aandacht, zodat zij in Nederland waardig oud kunnen worden. En met 
‘onze’ bedoel ik ons allemaal: het Rijk, de lokale overheden, zorg- en welzijnsorga-
nisaties, migrantenorganisaties, onderzoekers, etc. Weliswaar zetten velen zich al 
in (Fokkema & Conkova, 2018b; Witter & Fokkema, 2018), vooral op het gebied van 
zorg en welzijn (voor het aanbod van cultuurspecifieke en multiculturele (woon)-
zorgvoorzieningen, zie figuur 5; voor een overzicht van overige initiatieven, zie 
Leyerzapf et al., 2017), maar kennelijk is een hogere versnelling nodig. Studies 
wijzen immers uit dat Marokkaanse en Turkse ouderen minder gebruik maken van 
reguliere zorg- en welzijnsvoorzieningen (met uitzondering van huisartsenzorg) 
dan op grond van hun gezondheidstoestand verwacht kan worden (Denktaş, 2011; 
van Wieringen, 2014; Verhagen et al., 2014). Doorgaans springt dan de familie in, 
echter, er zijn steeds meer aanwijzingen dat de centrale mantelzorger (vaak een 
schoondochter) zwaar- of overbelast is (FORUM, 2011a; Kennisplatform Integratie 
& Samenleving, 2016; van Wieringen & van Grondelle, 2014) en steeds vaker zijn er 
geluiden te horen van verwaarlozing en zelfs mishandeling (de Gruijter & Verwijs, 
2010; Fokkema et al., 2016; FORUM, 2011b; van der Tooren, 2018). 

Figuur 5.  Cultuurspecifieke en multiculturele (woon)zorgvoorzieningen
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Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving (2017)

De redenen voor het ondergebruik van reguliere zorg- en welzijnsvoorzieningen 
door Marokkaanse en Turkse ouderen zijn genoegzaam bekend (Fokkema, 2011; 
Fokkema et al., 2016; Leyerzapf et al., 2017; Suurmond et al., 2016), en dus ook in 
welke richtingen de oplossing gezocht moet worden. Eén oplossingsrichting wil ik 
hier uitlichten: de noodzakelijke versnelling in cultuurverandering, zowel bij de 
reguliere zorg- en welzijnsinstellingen als bij de ouderen zelf en hun kinderen. 
Naast meer cultuurspecifieke en multiculturele (woon)zorgvoorzieningen is het 
structureel bevorderen van cultuursensitiviteit in de reguliere zorg- en welzijns-
sector nodig, waarbij verder gekeken wordt dan cultureel bepaalde rituelen en 
gebruiken. Om dit proces te versnellen, en in navolging van de Roze Loper voor 
meer begrip voor LHBT-ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender 
ouderen), pleit ik voor een keurmerk waaruit blijkt dat zorg- en welzijnsinstellingen 
een migrantvriendelijk beleid voeren. De vereiste cultuurverandering bij de 
Marokkaanse en Turkse ouderen en hun kinderen is het erkennen dat mantelzorg 
niet altijd de enige goede of meest geschikte zorg is. Dit is niet eenvoudig, 
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gegeven de dominante norm dat kinderen voor hun ouders zorgen (Dykstra & 
Fokkema, 2007; Yerden, 2013) en dientengevolge de grote omgevingsdruk (druk 
van familie en gemeenschap; de Boer, 2017). Om gevoelens van schaamte en 
schuld te verminderen en gezichtsverlies te voorkomen, dient men er zeker van te 
zijn dat de oudere met respect en genegenheid door de zorgverleners wordt 
behandeld. Daarnaast is het van groot belang om de familie bij de zorg te 
betrekken, in de totstandkoming van de zorgtaken rekening te houden met de 
cultuurspecifieke behoeften en wensen van de oudere en diens familie, en op 
omzichtige manier slecht nieuws te bespreken (Leyerzapf et al., 2017). Om 
conflicten en spanningen binnen de familie te voorkomen, is het verder zaak dat 
zorgverleners goed inzicht hebben in de machtsverhoudingen binnen de familie en 
wie van de familie de centrale verantwoordelijkheid draagt (Leyerzapf et al., 2017).

In de meeste studies op het gebied van zorg voor Marokkaanse en Turkse 
migrantenouderen wordt er over in plaats van met hen gesproken. Zo is er weinig 
bekend over hun zorgervaringen wanneer de familie de hulp verleent, wanneer 
hulp van buitenaf wordt aanvaard of wanneer de zorg geheel uit handen wordt 
gegeven. Verder ontbreekt inzicht wat de effecten hiervan zijn op hun welbe-
vinden. Een derde deel van mijn onderzoeksagenda sluit hierbij aan. In de 
komende jaren ga ik onderzoek verrichten naar de aspecten die Marokkaanse en 
Turkse migrantenouderen van groot belang vinden om volwaardig oud te worden 
in Nederland.

Dankwoord

Dames en heren, hiermee ben ik aan het einde van mijn oratie gekomen en wil ik 
graag een aantal mensen bedanken en herdenken.

Ik dank de KNAW en het NIDI voor het instellen van de leerstoel, en de EUR voor 
de instemming met de vestiging van de leerstoel en met het in mij gestelde 
vertrouwen om de leerstoel te bekleden. Deze leerstoel biedt mij de gelegenheid 
om nog meer vorm en inhoud te geven aan onderzoeksthema’s die mij aan het 
hart liggen. En wellicht heb ik met deze rede sommige EUR-migratiecollega’s 
kunnen verleiden om hieraan mee te doen.

Een zeer speciaal woord van dank gaat uit naar mijn vijf mentoren. Zonder hen had 
ik hier niet gestaan.
Peter Nijkamp, mentor van het eerste uur: je hebt altijd een feilloos gevoel gehad 
om uit een poule van bijna afgestudeerden geschikte, zelfstandig werkende 
PhD-kandidaten te selecteren en een nog groter talent om door bescheidenheid 
heen te prikken. Het was dan ook op jouw uitnodiging dat ik de wetenschap ben 
ingerold. 
Jenny Gierveld: jij kwam daarna al snel in beeld, als tweede promotor, en je bent 
altijd aan mijn zijde gebleven. Je leerde me de fijne kneepjes van het vak, maar 
bovenal je hebt mij enthousiast gemaakt voor onderzoek naar ouderen. Veruit het 
mooiste geschenk dat je mij hebt gegeven, is een vaste aanstelling op het NIDI met 
de volledige vrijheid om mijn eigen wetenschappelijke interesses te volgen en te 
ontwikkelen. 
Leo van Wissen: je hebt zowat alle rollen vervuld die je maar kan bedenken: 
student-assistent begeleider op de Vrije Universiteit Amsterdam, methodologische 
vraagbaak tijdens mijn promotieonderzoek, medeauteur van mijn eerste internati-
onale publicatie, directeur van het NIDI, en mijn steun- en toeverlaat in de meest 
donkere perioden van mijn leven. De rust waarmee je deze rollen hebt vervuld, is 
een weldaad; zeer veel dank hiervoor!
Theo van Tilburg: ik beschouw het als een groot voorrecht om met zo’n topwe-
tenschapper te mogen samenwerken. Ooit heb je laten ontvallen dat ik soms 
onnavolgbaar ben in mijn denkwijze; dat heb ik maar opgevat als compliment, dat 
ik ‘out of the box’ durf te denken. En ik kan je de hand schudden: ook jij bent voor 
mij regelmatig onnavolgbaar vanwege je scherp analytisch vermogen, je oplos-
singsgerichte aanpak, je hoge werktempo en je tomeloze inzet voor onze 
gezamenlijke PhD-studenten. Ik verheug me op de verdere samenwerking en zie 
uit naar vele mooie publicaties en dissertaties. 
En als laatste, maar zeker niet de minst belangrijke mentor, Pearl Dykstra. Wat kan 
er toch veel veranderen in de loop van de tijd: rondde jij onze eerste ontmoeting 
nog fijntjes af met de woorden “je valt best mee als econoom”, ben jij uitgerekend 
de initiatiefnemer van deze leerstoel; ik ben je daar zeer erkentelijk voor. Mijn beeld 
over jou is daarentegen ongewijzigd gebleven; ik heb altijd grote bewondering 
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gehad voor je wetenschappelijke creativiteit, visie, en je uitzonderlijke wilskracht en 
bevlogenheid.

Ook wil ik mijn dank betuigen aan mijn medeauteurs voor hun bijdrage aan een of 
meer publicaties. Ik had ze hier graag allemaal bij name willen noemen, maar de 
teller van medeauteurs staat nu op 113. Vanwege duurzame, maar bovenal zeer 
prettige samenwerking maak ik een uitzondering voor zes personen: Nina 
Conkova, Hein de Haas, Jolien Klok, Lisette Kuyper, Eric Schoenmakers, en Bianca 
Suanet.

Dank ook aan alle collega’s en ex-collega’s bij het NIDI en de EUR voor de prettige 
werksfeer, levendige discussies en ondersteuning. Het NIDI, mijn thuisbasis voor 
meer dan twintig jaar, voelt nog steeds als een warm bad, en velen van jullie weten 
hoe belangrijk een warm bad voor mij is. De boog kan echter niet altijd gespannen 
staan. Er moet ook ruimte zijn voor ontspanning en relativering, om stoom af te 
blazen, voor het bespreken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties, 
en niet te vergeten: humor. Ik prijs mij zeer gelukkig dat ik altijd omringd ben 
geweest door collega’s met wie ik dat kon doen. Daarom een speciaal woord van 
dank aan: wijlen Rob van der Erf, Ingrid Esveldt, Nicole van der Gaag, Roel 
Jennissen, Mieke Reuser, Amelia Román, Hanna van Solinge, Angelo Soomers, 
Jeroen Spijker, Hans Uytenhout, en René Wetters.

Wie hier ook zeker niet mogen ontbreken, zijn ‘the boys’ uit Marokko: Jamal Ouahi 
en Mohamed Boussouf. Door hen heb ik de Marokkaanse cultuur echt kunnen 
ervaren en voor een groot deel kunnen begrijpen. Om tolk en reismaatje te zijn van 
een einzelgänger en feministe is niet eenvoudig, dat realiseer ik mij maar al te 
goed. Maar ook ik moest voor de goede lieve vrede regelmatig uit mijn comfort-
zone stappen. Daarom ben ik des te trotser dat we de twee veldwerkstudies tot 
een goed einde hebben gebracht.

En nu mijn lieve vrienden, de stabiele factoren in mijn leven: Nienke Crudde, 
Annemieke Oostveen, Ans Vollering, Wim Voogt, en Evelien Walhout. De keren dat 
wij bij elkaar op bezoek komen, is op één hand te tellen of zelfs nul. Vaak moet ik 
dit aan buitenstaanders uitleggen, maar wij houden nu eenmaal van privacy met 
een hoofdletter P en we compenseren dit met lange telefoongesprekken, diners 
en wandelingen. Diepgaande gesprekken over actuele gebeurtenissen en onze 
zoektocht naar goedheid, rechtvaardigheid en gelijkheid worden afgewisseld met 
een flinke dosis humor. Ik heb jullie lief en hoop nog lang samen met jullie door 
het leven te gaan. We weten uit ervaring dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Een 
aantal zeer dierbaren zijn te vroeg van mij heengegaan: Wiebe Fokkema, Dirk 
Broer, Evert van Imhoff, en Marian Sleijser. Het is een hard gelag om op deze wijze 
het verschil te begrijpen tussen ‘alleen zijn’ en ‘je eenzaam voelen’.

Paps en mams, voor jullie zijn de laatste woorden van mijn oratie. De levenslessen 
die ik van jullie heb meegekregen zijn: wees nimmer afhankelijk van wie dan ook 
– zeker niet van een man –, volg je eigen koers, en wees altijd onbaatzuchtig, 
loyaal en bescheiden. Het zijn niet bepaald de eigenschappen waarover men moet 

beschikken om snel de top te bereiken: de wereld van de wetenschap is mooi, 
maar vaak ook hard. Jullie hebben dan ook lang moeten wachten op deze dag. En 
vooruit, vandaag mogen jullie nog één keer schaamteloos trots zijn op jullie 
dochter, maar laten we daarna weer gewoon ons gedragen als de bescheiden drie 
musketiers. Dank voor jullie zorg, onvoorwaardelijke liefde en de vrijheid die jullie 
mij hebben gegeven om te worden wie ik ben. Niets in deze wereld is voor mij 
waardevoller dan jullie. Ik draag deze oratie dan ook aan jullie op.

Ik heb gezegd.
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