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Er wonen zo’n 53 duizend Marokkaanse en 56 
duizend Turkse 55-plussers in Nederland. En 
volgens de bevolkingsprognose van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek zal hun aantal 
in 2040 verdubbelen tot respectievelijk 112 
en 111 duizend. De oorsprong van deze ou-
derenpopulatie is genoegzaam bekend: zo’n 
halve eeuw geleden arriveerden de eerste Ma-
rokkaanse en Turkse jongemannen in Neder-
land. Ze kwamen voor werk, waren van plan 
om na enkele jaren met het verdiende geld huis-
waarts te keren, maar in plaats daarvan lieten 
velen hun gezin overkomen. Slechts een klein 
deel keerde terug. 

De laatste jaren neemt de wetenschappelijke 
belangstelling voor deze migrantenouderen 
toe. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar 
hun kwetsbaarheid: ze hebben het financieel 
minder breed, kampen vaker met lichame-
lijke en psychosociale gezondheidsproblemen 
en zijn slechter gehuisvest dan Nederlandse 
ouderen zonder migratieachtergrond. Kwan-
titatief onderzoek om de oorzaken voor hun 
hogere kwetsbaarheid te achterhalen is echter 
nog nauwelijks uitgevoerd. Dit soort onder-
zoek krijgt dan ook prioriteit in de leerstoel 
die ik sinds 2018 aan de Erasmus Universiteit 
bekleed. Een eerste begin is een onderzoek 
naar de factoren die bijdragen aan een hogere 
eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse 
migrantenouderen. Uit dat onderzoek blijkt dat 
het verschil in eenzaamheid met Nederlandse 
ouderen voor de helft wordt verklaard door een 

lagere sociaaleconomische status, het gevoel 
minder regie te hebben over het eigen leven en 
een slechtere gezondheid (zie de figuur waar 
het ‘gecorrigeerde’ cijfer aangeeft hoe groot de 
eenzaamheid is wanneer gecontroleerd is voor 
een aantal achtergrondkenmerken). De andere 
helft heeft vermoedelijk te maken met de taal-
barrière, onvoldoende toegang tot de reguliere 
professionele zorg, sociale uitsluiting en erva-
ren discriminatie. 

Door voortdurend de relatief hoge kwetsbaar-
heid van deze migrantenouderen te beklemto-
nen bestaat echter het gevaar dat zij uitsluitend 
als een verloren generatie worden gezien. Ver-
gelijken wij hun situatie met die van hun leef-
tijdsgenoten in Marokko en Turkije, dan geeft 
dat een heel andere kijk op de zaak. Migratie 
heeft hen zeker geen windeieren gelegd. Zo zijn 
zij ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in het 
herkomstland over het algemeen welvarender, 
hebben ze toegang tot betere medische zorg, 
zijn de toekomstperspectieven voor hun (klein)
kinderen gunstiger, en is er hier meer persoon-
lijke vrijheid. Bovendien doet het stereotype 
beeld van kwetsbaarheid geen recht aan de vele 
Marokkaanse en Turkse migrantenouderen die 
wél over de juiste hulpbronnen beschikken om 
op een veerkrachtige manier oud te worden. 

Deze nuancering neemt niet weg dat er een 
groep Marokkaanse en Turkse migrantenou-
deren bestaat die naast een slechte gezondheid 
ook weinig te besteden hebben, de Nederlandse 

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

Marokkaanse en Turkse migrantenouderen worden vaak als een verloren 
generatie gezien. Dat is maar zeer ten dele waar want migratie heeft 
hen vaak geen windeieren gelegd. Zij zijn echter wel kwetsbaarder dan 
Nederlanders zonder migratieachtergrond.

taal niet of nauwelijks machtig zijn en over 
een klein en eenzijdig sociaal netwerk be-
schikken. Binnen de Marokkaanse en Turk-
se gemeenschap is de norm dat kinderen 
voor hun ouders zorgen. Maar deze norm 
schuurt in toenemende mate met het drukke 
werk- en gezinsleven van de mantelzorgers. 
Het besef zal dan ook moeten groeien dat 
mantelzorg niet altijd de enig goede zorg is. 
Dat er onvoldoende cultuurspecifieke en 
multiculturele (woon)zorgvoorzieningen 
zijn om de toekomstige zorgvraag op te van-
gen, is een probleem. 
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