lmpressies van een Turkije-reis

ww ~ r o b l e e mis ons nrobleem". was
IhgZ: mbno onre reis door Turkije verge-

zglds. Opvallend vriendelijk en gastvrij
w r d e n we overal ontvangen en met
onze vragen geholpen. Helaas konden
we ons veel vaker dan ons lief was niet
verstaanbaar maken. "Turk~e zor",
Turks is moeilijk. zeiden we in dat gewal. Dan werd er hartelijk gelachen en
ons duidelijk gemaakt dat Duits en Engels ook niet te Yeren vallen. Dit alles
meestal onder het genot van een glas
Fay, de Turkse thee die mierzost gedronken wordt.
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Turkije is een land met grote verschillen. Met
een oppervlakte van ongeveer 23 maal Nederland en met een bevolking van zo'n 46
miljoen zielen is dat niet verwonderlijk. In
steden als Istanbul, Ankara en lzmir rijdt modieus gekleed volk in chique auto's aan je
voorbij. Hun leven zal niet veel afwijken van
het leven van de bovenlagen hier. Hooguit
treden wat meer ongemakken op in die zin
dat de watertoevoer tijdelijk kan stoppen, of
de elektriciteit kan uitvallen.
Als je de (de hele dag door vertoonde) televisiereclames bekijkt, waan je je in een waar
consumptieparadijs. Vlotte meiden en mo-

derne vrouwen prijzen wasverzachters, wasmachines, ovens met ingebouwde grill of de,
n~euwstekoelkast aan en Tma Turner brengt
ook daar de Pepsi aan de man.
I n schril contrast daarmee staat bijvoorbeeld
het leger van straatventers die door het verkopen van pennen, sokken, horloges, briefkaarten, limonade, overhemden, brood, radio's, ceintuurs en wat dies meer zij hun
kostje bij elkaar proberen te krijgen. Ondanks
het feit dat de regering probeert door het beJ
perkt afgeven van vergunningen de straathandel aan banden te leggen, komt deze nog
op grote schaal voor, omdat het voor velen de
enige bestaansmogelijkheid is.
In de stad hebben de vrouwen een duidelijk
andere positie dan op het platteland. Het aantal werkende vrouwen, d.w.z. vrouwen met
werk buitenshuis, is groot in de stad. Opvallend daarbij is dat in vergelijking met andere
landen het percentage vrouwen dat werbin"
de top van de zgn. 'mannenberoepen' hoog is. Zo is het percentage vrouwelijke,a~,se_n~i~
Turkije 16%. tegen 10% in de USA en het
percentage vrouwelijke advokaten 19%fre;
gen 5% in de USA (Verslagstudiereis~T~^rk$e:
r
1985).
- . -%-+<,+!
.
De dorpsvrouwen leven veel m e w liafgejschermd. Hun leven speelt zichiu@ornam'ehjk~
af binnen de familiekring embinnen de V P ~ @
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dlngen die de moeder en andere &$ouwen
doen. De mannen vullen hun tijd anders In.
De technische en/of zware klussen in huis
worden door hen gedaan. Als ze daarbuiten
(tijdelijk) geen werk hebben, zitten zij in het
koffiehuis, spelen kaart, kijken tv, drinken
thee en praten. De jongens doen mee met de
mannen.
Wiji. hadden de stellige indruk dat het toaal
aan taken van de vrouw zwaarder is dan dat
van de man.
Wat meteen opvalt is dat hat huishoudelijk
Werkueelmeer omvat dan in Nederland. Wij
zijn'fgBtlre~dom goederen en diensten op de
rifarkZt'e'ekopen:
In Turkije wordt veel thuis zelf
vWrb"obWd ensgemaakt.
Opfherplatteland begint dit al bij het bouwen
vaneen eigen huis. Vroeger werd dit gemaakt
vam materialen uit de omgeving. Tegenwoordipworden veel huizen gebouwd van stenen,
diehxetbehulp van een ma1 uit een mengsel

zonnecollectoren op het dakom het badwater
te verwarmen. Wnneer een zoon trow*
trekt hij meestal metzijn vrouwbijzijn ouders
in. Dan moet er een nieuwe kamer of %en
nieuwe verdieping bij gebouwdworden. In de
steden ligt de situatie lets anders. Daar w r den tegenwoordig veel wijken met flatgebouwen door de overheid gebouwd. Het percentage kerngezinnen (echtpaar met kinderen)
I
neemt toe in de steden.
Ook de voedselvoorz~entngvergt flink veel
tijd. In de dorpen heeft bijna iedere familie
naast de woning een stuk tuin. Hierop verbouwen de vrouwen diverse groenten voor
de maaltijden, zoals courgettes, paprika's, tomaten, komkommers en aubergines. Rond de
dorpen liggeil de akkers en weidegebieden.
In de tijd dat wij er waren (mei) werd er geploegd en gezaaid. Soms zagen wij mannen
met muildier en ploeg de grond omploegen,
een enkele maal gebeurde dat met een traktor. Maar meestal zagen we groepjes vrouwen met een hak het land bewerken. Dit is
zwaar werk, dat naast de dagelijkse dingen
gedaan moet worden. Op de weidegebieden
worden de huisdieren gehoed, somseen paar
koeien. wat waterbuffels. een-ezel of een
muilpaard, maar vooral wat geiten of schapen ,en kippen..@it wordt vooral door de jonge~srgedaan.s'Avonds ,worden ze terug naar
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De verwerk~ngva
komtbrjna helemaal op rekenmgvan devrouwen Dlt houdt o a In graan malen, deeg kneden en er In de oven brood van bakken, van
de melk wordt boter, kaas en yoghurt gernaakt De r~jkeref a m ~ l ~ e
msde dorpen en de
steden waren van gemakken als butagaskookstel en -oven, koelkast, en eventueel
stromend water voorzlen Maar we zagen ook
vrouwen op het platteland bu~tenvan hout of
van gedroogde rnest hun vuur stoken. Dat
vergt met alleen meer werk voor de bereldmg, maar het betekent ook dat je eerst de
brandstof moet verzamelen
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Gemiddeld wordt er d r ~ ekeer per dag gegeten. Het Turkse ontbijt besteat meestal uit
brood, thee, kaas en olijven en een appel of
een sinaasappel. Soms wordt er ayran bij gedronken. De thee komt op tafel in een dubbele
pot. Uit de bovenste pot wordt een sterk theeextract geschonken, dat met water uit de onderste pot wordt aangelengd. De middag- en
avondmaaltijden zijn warme maaltijden.
Meestal bestaat de maaltijd uit BBn hoofdschotel met wat sla of andere groenten erbij
als het seizoen het toelaat. ledere eter krijgt
een bord. Er wordt met de handen gegeten.
Bij iedere maaltijd wordt veel Turks brood
gebruikt. Een stuk brood wordt afgebroken, i n
het groenten- of vleesnat of in de yoghurt
gedoopt en dan zo in de mond gestoken. Gewoonlijk aten wij eerst met de mannen, terwijl de vrouwen en kinderen bedienden en
toekeken. Als wij klaar waren namen zij de
schalen mee naar een andere ruimte, waar
zij de rest opaten.

&ewe1 er veel voedsel zelf verbouwd en ber&d wordt, m r d t er toch nog een groot percentagevan het inkomen besteed aan devoed~ng.De pr~jzenvan vlees, kaas en boter zijn
de afgelopen jaren met ca. 300% gestegen:
Uitgaven aan voedsel, drank en tabakvormen
dan ookgemiddeld 30-40%van een gezinsinkornen ("Eten in Turkije", 1983). Regelmatig
hoorden w ~mensen
j
klagen over de gigantische infilat~e.Het dieet bevat over het algemeen voldoende calorieen, gem. 2800 per
dag. Echter, de samenstelling is vaak eenzijdig en het bevat relatief weinig vitaminen en
dierlijke eiwitten. Wie zuivel en eieren heeft
van de eigen beesten, heeft het daarbij gemakkelijker dan sommige mensen in de steden, die zich die produkten niet altijd kunnen
veroorloven.
Dan is het wassen van de kleding een arbeidsintensief proces. Grote potten water
worden op het vuur verwarmd, waarin de
kleding op de hand gewassen wordt. Orno is
een veel gebruikt wasmiddel. Bij dit werk
moet nog de tijd gerekend worden die nodig
is om water en brandhout te halen. Lakens
worden aan de dekens vastgenaaid en niet zo
vaak verschoond. In de hotels rnoesten we
zodoende nog we1 eens om schone lakens
vragen, die helaas niet altijd voorradig waren.
Is er geen werk in de tuin te doen of in huis,
dan is er tijd om wol te spinnen, te weven, te
naaien, te breien en te handwerken. Technieken als frivolit6 en haken om randen voor de
hoofddoeken te maken worden van moeder

p dochter overgedragen. Vrouwen werken
aak samen en lenen elkaar de patronen uit.
eisjes wordt al vroeg de verschillende techeken oeleerd. Traditioneel maken ze voor
g l h u n h u i e l ~ hun
~ k eigen uitzet Om te kunnen
trouwen moeten ze voldoende lakens en dekens bezitten. De dekens worden met de
hand gemaakt. Felgekleurde hoezen worden
met schapewol gevuld en vervolgens wordt
de schapewol i n zwierige motieven vastgenaaid. Aan een kant van de deken wordt een
laken met grote steken vastgenaaid. Wanneer het laken gewassen moet worden,
wordt het losgetornd. De lakens en ook de
slopen worden met prachtige motieven geborduurd. Wij hebben een aantal malen meegemaakt dat de moeder ons vol trots het borduurwerk liet zien dat ze voor haar dochter's
huwelijk aan het maken was. De dochters
wisten dan zelf (nog) niet hoe ze het moesten
doen.
In veel huizen liggen schitterende zelfgemaakte tapijten op de vloer. Tegenwoordig
worden ook veel tapijten voor de markt gemaakt om het loon wat aan te vullen. Wij
schrokken van de prijzen die vrouwen voor
hun werk kregen. lemand vertelde ons dat
vrouwen die tapijten maken ongeveer 5 0 uur
doen over een vierkante meter en per vierkante meter een bedrag van 2 5 0 0 T L ( f f 7,-)
ontvangen; geen vetpot dus.

Naar West Europa
Het is niet moeilijk te begrijpen dat voor diegenen die in West-Europa werk gevonden
hebben de overgang van Turkije naar WestEuropa niet gemakkelijk geweest is. De stap
is voor de meesten erg groot. De manieren
van leven die men i n Turkije gewend was
sluit niet aan bij de leefwijze hier en dat levert
tal van problemen op.
De vrouwen, die i n Turkije gewend zijn om
aan huis gebonden te zijn, zijn dat i n Nederland ook. Maar hier heeft zij haar familie niet
om zich heen en ook andere vrouwen uit haar
omgeving zijn niet gemakkelijk te bereiken.
De manier om aan een woning of aan werk te
komen is anders. De ambtenarij zit anders in
elkaar. In ons werkritme wordt geen rekening
gehouden met de ramazan, de jaarlijkse vastenperiode van een maand, waarbij overdag
noch eten noch drinken wordt aangeraakt.
Dit speelt ook op het terrein van de huishouding. Door de taalbarriere kunnen de mensen
de weg niet vinden i n het verzekeringswezen
en betalingssystemen. Bil de bureaus van
rephtshulp- worden bijvoorbeeld veel problemen gesignaleerd met de postorderbedrijken.
.D-e'ikiinnis over de voedingswaarde van de

hier verkrijgbare produkten ontbreekt noga
eens.
Het gebruik van apparaten die in Turkije on
bereikbaar waren levert moeiliikheden or
omdat de gebru~ksaanwijz~ngen
;let te leze;
zijn en de vrouwen ze niet kunnen hanteren
De wens om ze te gebruiken en de nieuwsgierigheid om het te proberen is er zeker
maar vaakzijn de apparaten na enkele dager
gebruik al kapot. Ook kennis over hoe je mei
apparaten een efficientere dagindeling kuni
krijgen ontbreekt.
De veiligheidsrisico's zijn groot in Turkse ge
zinnen. Met veel mensen binnen een be
perkte leefruimte neemt het aantal ongeluk.'
..
ken snel toe. En in het bos van schoon;.
maakmlddelen IS bljvoorbeeld ook rnoellljk tefi*%"
onderschelden welke je moet gebrulken om
de wc schoon te maken en welke om de afwas te doen letwat bulten dlt kader, maar
ook een groot probleem IS het excesslef medrc~jnengebrulk
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In het huishoudonderwijs i n Nederlandwordt
nog weinig rekening gehouden met de specifieke ondewijsbehoefte voor Turkse meisjes.
De huishouding doen leer je thuis, hoorden
w i j in Turkije. Wat vaardigheden op het gebied van bereidingstechnieken, schoonmaken en handwerken betreft hebben w e hen
inderdaad weinig te leren. Dat krijgen ze
thuis met de paplepel ingegoten. In het huishoudonderwijs aan Turkse meisjes zou veeleer het accent op eerdergenoemde knelpunten moeten liggen.
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