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Sociaal-culturele en cognitieve voorwaarden van de leerlingen

8. SOCIAAL-CULTURELE EN COGNITIEVE
VOORWAARDEN VAN DE LEERLINGEN

In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan empirische aanwijzingen voor de bicultureel-
tweetalige socialisatie van de Griekse leerlingen. De sociaal-culturele en cognitieve voorwaarden
van de leerlingen komen in het voorliggende hoofdstuk aan de orde.

8.1 Gebruik van beide talen en beleving van culturele elementen uit beide systemen

Het gebruik van de ene en/of de andere taal en de beleving van culturele elementen uit beide systemen
(die van het land van herkomst en die van het gastland) vormen ongetwijfeld sterke indicatoren voor
de mate van integratie van het individu in de samenleving van het gastland en in zijn minderheidsgroep,
alsook voor zijn relatie met het land van herkomst. Cultureel bewustzijn en culturele kennis zijn een
uitvloeisel van de mate waarin een individu op de hoogte is van de instellingen, rituelen en dagelijkse
gewoonten van een bepaalde cultuur en kennis heeft van hun geschiedenis. Derhalve wordt als
cultureel ‘toereikend’ beschouwd degene die de fundamentele waarden van de cultuur in kwestie
kent, waardeert en internaliseert (La Fromboise e.a. 1993:403). Hieronder zullen een aantal elementen
vergeleken worden, met betrekking tot de beleving van culturele elementen en het taalgedrag van de
Griekse leerlingen in Nederland.

Zoals vermeld in hoofdstuk 7 is het gebruik van de Griekse taal en cultuur beperkt tot het
gezin, de Griekse school – waar de onderwijzer fungeert als drager en symbool van de Griekse taal en
cultuur – en activiteiten binnen de Griekse gemeenschap. In alle andere omstandigheden overheersen
de Nederlandse taal en cultuur. In hoofdstuk 7 is eveneens vastgesteld dat in het migratieland het
gebruik van beide talen en de beleving van culturele elementen uit beide systemen een gebruikelijk
verschijnsel is. Tweetaligheid en biculturaliteit zijn niets anders dan een uitdrukkingswijze van de
biculturele identiteit van de Griekse kinderen in Nederland.

De redenen waarom de ouders wensen dat hun kinderen de Griekse taal leren, worden
gepresenteerd in onderstaande tabel 17.



202

Hoofdstuk 8

Tabel 17.  Redenen waarom de ouders wensen dat hun kinderen de Griekse taal leren

% (n=57)

Ter wille van een bredere ontwikkeling,
als een extra vreemde taal 16 9
Als middel om een dieper inzicht te
krijgen in de Griekse cultuur 26 15
Allebei 56 32

Bij deze vraag kregen de ouders ook de gelegenheid eventuele andere redenen aan te voeren. Enkele
aanvullende antwoorden waren:

“Wanneer we in Griekenland zijn, moeten de kinderen met hun familieleden en vrienden kunnen
communiceren. Met andere woorden: ze moeten zich daar op hun gemak voelen.”
“Omdat ze een Griekse vader hebben.”
“Wij zijn een gemengd Grieks-Nederlands gezin, dus moeten de kinderen beide talen leren
zodat ze later kunnen kiezen waar ze willen wonen. Dit in samenhang met de vraag waar ze later
werk kunnen vinden in het kader van de EU.”

In een aantal vragen zijn de ouders verzocht het gebruik van beide talen en de beleving van culturele
elementen van beide landen door hun kinderen, binnen het kader van het gezin en de Griekse
gemeenschap globaal te beoordelen. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabellen.

Tabel 18.  Voertaal in het gezin, volgens opgave van de ouders

% (n=60)

Alleen Grieks 25 15
Alleen Nederlands 7 4
Grieks en Nederlands 68 41

Verder kwam uit de antwoorden naar voren dat van de 41 ouders die zowel Grieks als Nederlands
spreken 63% het meest Grieks spreekt en 37% het meest Nederlands.
De communicatie van de ouders met andere Griekse gezinnen is weergegeven in tabel 19.
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Tabel 19.  Voertaal binnen de Griekse gemeenschap, volgens opgave van de ouders

% (n=55)

Alleen of voornamelijk Grieks 71 39
Alleen Nederlands 2 1
Voornamelijk Nederlands 11 6
Beide talen evenveel 16 9

Het feit dat ook de ouders aangeven dat zij bij de communicatie met hun kinderen en met andere
Griekse gezinnen beide talen gebruiken vormt een bewijs voor de stelling dat de taal van het gastland
is doorgedrongen tot het Griekse gezin en de Griekse gemeenschap en daar als tweede voertaal is
ingeburgerd.

Uit antwoorden op vragen aan Griekse leerkrachten komt naar voren dat het gebruik van het
Nederlands onvermijdelijk ook tot de Griekse school is doorgedrongen. Daar speelt het Nederlands
echter slechts een ondersteunende rol. Overigens beheersen de Griekse leerkrachten het Nederlands
niet voldoende om de taalfouten te herkennen die te wijten zijn aan de invloed van het Nederlands op
het Grieks (de zgn. interferentiefouten). Zoals reeds eerder vermeld, maken 5 leerkrachten in hun
lessen vaak gebruik van het Nederlands, één zelden en één nooit. Het gebruik van het Nederlands is
in dit geval ‘functioneel’ en gericht op een snelle (tijdsbesparing) en effectieve manier om het hoofd
te bieden aan de taalproblemen van de leerlingen, vooral op het niveau van de woordenschat. Het is
incidenteel, niet structureel, en draagt bij tot het soepele verloop en het rendement van de les.
Overigens verlangt ook 91% (n=68) van de leerlingen dat de Griekse leerkrachten het Nederlands
gebruiken om dingen uit te leggen die zij in het Grieks niet begrijpen.

Volgens opgave van de onderwijzers gebruikt ongeveer 30% van de leerlingen tijdens de
moedertaalles Nederlandse zinnen of woorden. De Griekse leerlingen hebben de mogelijkheid beide
talen afwisselend te gebruiken, aangezien hun gesprekspartners leden van de Griekse gemeenschap
in Nederland zijn en over het algemeen tweetalig. Deze tweetalige communicatie (intra-etnische
tweetaligheid), die onder verschillende communicatie-omstandigheden kan plaatsvinden, kan onder
andere worden toegeschreven aan de talige ontoereikendheid die de leerlingen vertonen. Gebruik
van een andere taal zou zich niet voordoen als de kennis van de ene taal toereikend was. Aangezien
de leerlingen echter niet over voldoende kennis van bijvoorbeeld het Grieks beschikken, roepen zij
het Nederlands te hulp, en andersom. De twee talen hebben dus een complementaire functie, in
zoverre als de ene de lacunes van de andere opvult (Damanakis, 1988:73).
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Met betrekking tot het taalgedrag van de leerlingen kunnen wij stellen dat dit in een gegeven
situatie in hoge mate wordt bepaald door de communicatie-omstandigheden (Griekstalige of
Nederlandstalige omgeving) en door de spreker(s).

Deze twee factoren houden gewoonlijk ook verband met de uitoefening van sociale controle.
Hoe meer kans er bestaat dat sociale controle wordt uitgeoefend, des te groter is ook de kans dat
gekozen wordt voor die linguïstische en culturele code die sociale controle onmogelijk maakt of de
kans op de uitoefening daarvan verkleint.

Om het fenomeen van het ‘cultuurconflict’, dat wordt veroorzaakt door de gelijktijdige ervaring van
culturele elementen uit twee verschillende systemen, te kunnen onderzoeken, werd de ouders gevraagd
of zij instemden met de stelling: ‘het bezoeken van de Griekse school bemoeilijkt de Nederlandse
ontwikkeling van de kinderen’. 96% (n=54) van de ouders bleek het niet eens te zijn met deze stelling.
Slechts een zeer klein aantal (4%, n=2) gaf aan het er wel mee eens te zijn. De redenen die
laatstgenoemde ouders aandroegen moeten gezien worden in het bredere kader van de sociaal-
culturele oriëntaties van het betreffende gezin.

De ouders verstrekten de volgende inlichtingen voor wat betreft de ervaringen die hun kinderen
hebben met culturele elementen uit beide landen (tabel 20 en 21):

Tabel 20.  Bezoeken van de kinderen met hun ouders aan Griekenland, volgens opgave van de
ouders

Frequentie % n

2 à 3 maal per jaar 12 7
1 maal per jaar 65 38
1 maal per 2 à 3 jaar 22 13

Tabel 21.  Bezoeken van de kinderen met hun ouders aan plaatsen waar de Griekse of de Nederlandse
                 cultuur tot uiting komt, volgens opgave van de ouders

Frequentie              In Nederland             In Griekenland
% n % n

Elk jaar 44 26 46 27
Elke twee jaar 10 6 29 17
Elke drie jaar 5 3 10 6
Nooit 39 23 15 9
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Uit de laatste twee tabellen blijkt dat het grootste deel van de ouders op jaarlijkse basis met hun
kinderen Griekenland bezoekt, meestal gedurende de zomervakantie. Tijdens dit korte verblijf in
Griekenland is er hun veel aan gelegen musea of historische plaatsen te bezoeken. Wij beschouwen
dit als een uiterste poging van de ouders om het ‘cultureel tekort’ van de kinderen met betrekking tot
hun land van origine aan te vullen. Opmerkelijk is dat musea en historische plaatsen vaker in Griekenland
bezocht worden dan in Nederland, het land waar men permanent verblijft.

Het gebruik van de beide talen en de beleving van culturele elementen uit de beide systemen kunnen
worden ook beïnvloed door de volgende factoren die hierna worden besproken:

a)  Migratiegeschiedenis van het individu
b)  Mate van cultivering en niveau van kennis van de taal en de cultuur
c)  Emotionele relatie van het individu met beide landen
d)  Verlangen terug te keren naar land van herkomst

8.1.1 Migratiegeschiedenis van het individu

Met betrekking tot de migratiegeschiedenis van de ondervraagde leerlingen zijn er de volgende
gegevens gevonden (tabel 22):

Tabel 22.  Kwantitatieve weergave van de verschillende typen migratiegeschiedenis van de leerlingen

Type migratiegeschiedenis* % n

Type I 72 54
Type II 16 12

Type III 5 4
Type IV 7 5

*Er worden de volgende typen migratiegeschiedenis onderscheiden:
Type I :  Leerlingen die in het migratieland (Nederland) geboren en getogen zijn of op zeer jonge

   leeftijd (0-2 jaar) naar Nederland zijn gekomen.
Type II :  Leerlingen die vóór de leerplichtige leeftijd (2-6 jaar) naar Nederland zijn gekomen.
Type III :  Leerlingen die op leerplichtige leeftijd naar Nederland zijn gekomen.
Type IV :   Leerlingen die afwisselend in beide landen hebben gewoond (meer dan eenmaal verhuisd

   tussen beide landen).
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Met de migratiegeschiedenis hangen de beleving van culturele elementen van beide systemen en het
taalgedrag samen.

Tabel 23.  Samenhang tussen migratiegeschiedenis en beleving van culturele elementen van beide
                   systemen.

Type migratiegeschiedenis Gaat  graag naar
Griekse feesten      Nederlandse feesten
%       n(=57)      %  n(=28)

Type I   (n=54) 76 41 41 22
Type II   (n=12) 67 8 25 3
Type III  (n= 4) 75 3 25 1
Type IV  (n= 5) 100 5 40 2

Tabel 24.  Samenhang tussen migratiegeschiedenis en opvattingen over het relatieve nut van beide
 talen.

Type migratiegeschiedenis      De nuttigste taal is
   Grieks Nederlands Even nuttig
% n(=8) % n(=23) % n(=43)

Type I   (n=54) 9 5 39 21 52 28
Type II   (n=12) 17 2 17 2 66 8
Type III  (n= 4) 33 1 - - 66 2
Type IV  (n=5) - - - - 100 5

Er doen zich geen significante verschillen voor tussen de vier typen migratiegeschiedenis, en het is
moeilijk conclusies te trekken, aangezien de typen II, III en IV getalsmatig veel slechter vertegen-
woordigd zijn dan type I. Wel kunnen we constateren dat personen die tot type I behoren de
Nederlandse taal nuttiger achten dan de Griekse. Het omgekeerde zien wij voor wat betreft het
deelnemen aan feesten: personen die tot type I behoren bezoeken meer Griekse feesten dan
Nederlandse. Dit effect kunnen wij wellicht toeschrijven aan het feit dat Griekse feesten aantrekkelijker
zijn dan Nederlandse.

Uit de volgende drie tabellen (25, 26, en 27) komt naar voren dat leerlingen van alle typen
sterkere emotionele banden met Griekenland hebben. Om te beginnen blijkt uit tabel 25 dat zij over het
algemeen Griekenland als hun vaderland ervaren.
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Tabel 25.  Samenhang tussen migratiegeschiedenis en emotionele band met beide landen

Type migratiegeschiedenis         Ervaart als vaderland
  Nederland           Griekenland    Beide              Geen van beide
%      n(=11)          %      n(=42)          %      n(=20)          %      n(=1)

Type I   (n=54) 19     10       45     24                 34     18           2       1
Type II  (n=12) 8       1                   83    10 8     1        -        -
Type III (n= 4) -        -                   75    3            25     1        -        -
Type IV (n= 5) -        -                 100    5            -     -        -        -

Uit de volgende tabel (26) komt bij alle typen een neiging naar voren om het Nederlands als een
vreemde taal te ervaren. Overigens geeft de meerderheid van de kinderen aan geen van beide talen als
vreemde taal te ervaren.

Tabel 26.  Samenhang tussen migratiegeschiedenis en talige socialisatie

Type migratiegeschiedenis         Ervaart als vreemde taal
Nederlands     Grieks                     Beide                Geen van beide
%      n(=17)          %      n(=10)          %           n(=4)          %      n(=43)

Type I   (n=54) 13      7                  19     10                 4 2        64     34
Type II  (n=12) 33      4                   -     -            17 2                 50      6
Type III (n= 4) 75     3                   -     -                    - -                25      1
Type IV (n= 5) 60     3                   -     -                    - -                40      2

Uit tabel 27 blijkt dat de leerlingen met de sterkste wens naar Griekenland terug te keren tot de typen
III en IV behoren. Aangezien hun aantal zeer gering is, kunnen wij hieraan geen algemene conclusies
verbinden.

Tabel 27.  Samenhang tussen migratiegeschiedenis en verlangen terug te keren

Type                                         Zou voorgoed naar Griekenland terug willen keren
        Nee             Ja    Weet niet
% n(=18)         %     n(=34) % n(=23)

Type I   (n=54) 28 15         39     21 33 18
Type II  (n=12) 25 3         50     6 25 3
Type III (n= 4) - -         75     3 25 1
Type IV (n= 5) - -         80     4 20 1
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zenders kijkt en 15% meer naar Nederlandse. De televisie, als socialisatiemedium, draagt bij tot de
cultivering van de Griekse taal en cultuur in de gezinssfeer.

82% (n=49) van de ouders gaf aan dat zij bezoek ontvangen van verwanten uit Griekenland.
Bij 18% (n=11) gebeurt dit 2 à 3 maal per jaar, bij 30% (n=18) eenmaal per jaar. Hieruit kunnen wij
concluderen dat 48% (n=29) regelmatig contact heeft met familieleden uit Griekenland, hetgeen
bevorderlijk is voor de cultivering van de Griekse taal en cultuur.

Uit de antwoorden van de leerlingen op de vraag of zij Griekse boeken (geen schoolboeken)
lezen in hun vrije tijd, blijkt dat 47% (n=35) Griekse boeken leest die betrekking hebben op de Griekse
cultuur. De leerlingen geven aan dat ze die Griekstalige boeken in Griekenland kopen (94%, n=33) of
uit de schoolbibliotheek lenen (8%, n=6). Slechts 3% (n=2) zegt die boeken te lenen van de Griekse
gemeenschap. Het is bekend dat de meeste Griekse gemeenschappen niet beschikken over
uitleenbibliotheken met jeugdliteratuur.

Een ander domein waar de Griekse taal en cultuur in theorie gecultiveerd zouden kunnen
worden, zijn de groepen leeftijdgenoten. Noodzakelijke voorwaarde voor exclusief gebruik van het
Grieks in groepen leeftijdgenoten is de etnische homogeniteit, d.w.z. dat genoemde groepen uitsluitend
uit Grieken bestaan. Echter, blijkt er dat zuiver Griekse groepen leeftijdgenoten schaars zijn (zie par.
7.6). De groepen leeftijdgenoten zijn gewoonlijk Grieks-Nederlands of zelfs multi-etnisch. Maar ook
in groepen waarvan slechts één lid niet-Grieks is fungeert het Nederlands als voertaal, behalve als de
Nederlandse leerlingen niet mogen weten waar het gesprek over gaat. Wanneer wij bedenken dat de
sociale contacten en de vriendschappen van de leerlingen zich afspelen in de sfeer van school en
gezin, is het gemakkelijk te begrijpen dat de dagelijkse contacten van de leerlingen niet beperkt
blijven tot leeftijdgenoten uit de Griekse minderheid, maar een multi-etnisch karakter hebben. Wanneer
bijvoorbeeld een Grieks kind zijn verjaardag viert, nodigt hij zijn Griekse vrienden en leeftijdgenoten
niet apart uit, gescheiden van de Nederlandse en andere allochtone kinderen. En wanneer hij samen
met een ander Grieks kind lid is van een sportclub, mijdt hij de Nederlandse en allochtone kinderen
ook niet. Gemengde gezelschappen komen zelfs voor bij activiteiten van de Griekse gemeenschappen,
waar de Griekse kinderen vaak Nederlandse vrienden mee naartoe nemen. Samenvattend kunnen wij
stellen dat de groepen van leeftijdgenoten niet kunnen functioneren als media voor de cultivering
van de Griekse taal en cultuur.

De massamedia, en in het bijzonder de satelliettelevisie, fungeren als ‘navelstrengen’ die de
Grieken in het buitenland verbinden met het land van herkomst; ook spelen zij een rol bij de socialisatie
van de tweede en derde generatie allochtonen. De Grieken in Nederland kunnen via de satelliet talige
en culturele stimuli ontvangen uit het moederland, wanneer zij een Griekse zender (ERT / NET)
kunnen ontvangen. Overigens is de communis opinio dat de programma’s die worden uitgezonden
voor de Grieken in het buitenland niet bijzonder boeiend zijn en dat er te weinig aandacht wordt
besteed aan op kinderen gerichte programma’s.
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8.1.2 Mate van cultivering en niveau van kennis van de taal en de cultuur

Zoals gezegd, worden de Griekse taal en cultuur in het gastland voornamelijk gecultiveerd binnen de
enge kaders van het gezinsleven, het onderwijs Grieks en de activiteiten van de Griekse gemeenschap.
Op de ouders, als eerste socialiseerders, rust de taak hun kind in te wijden in de taal en cultuur van
het land van herkomst. Uit hun antwoorden komt het volgende naar voren (tabel 28 en 29):

Tabel 28. Griekse culturele evenementen waaraan de ouders regelmatig (minstens 1 à 2 maal per
maand) deelnemen samen met hun kinderen

Culturele evenement  Aantal ouders
    %     n

Griekse traditionele dansen     20    12
Griekse muziek     3          2
Griekse feesten     20        12
Grieks-Orthodoxe kerk     27        16

Uiteraard beschikken niet alle Griekse gemeenschappen waar Griekse scholen functioneren over
dezelfde organisatiegraad, zodat zij niet alle in staat zijn regelmatig etnisch-culturele manifestaties te
organiseren. Ook zijn er niet overal Grieks-Orthodoxe kerken; die bestaan slechts in Rotterdam en
Utrecht. Uit het onderzoek komt naar voren dat de kerk als belangrijk ontmoetingscentrum voor de
Grieken functioneert.

Tabel 29. Activiteiten die de ouders regelmatig (minstens 1 à 2 keer per week) thuis met de kinderen
ondernemen

Activiteiten   Grieks Nederlands
% n % n

Voorlezen (geen schoolboeken) 32 19 40 24
Verhalen vertellen 37 22 22 13
Bordspelen 8 5 27 16

Onder de (culturele) activiteiten die de ouders thuis met hun kinderen doen zijn die met een Nederlands
karakter in de meerderheid. Alleen de verhalen die er verteld worden zijn in meerderheid Grieks. Dit is
te danken aan het rijke culturele kapitaal waarover Griekenland beschikt (geschiedenis, mythologie).

Het aantal ouders dat over satelliettelevisie beschikt bedraagt 58% (n=35). Van hen kijkt de
meerderheid (62%) evenveel naar Nederlandse als Griekse zenders, terwijl 23 % meer naar Griekse
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Zoals reeds vermeld, beschikt 58% (n=35) van de Griekse ouders in Nederland over
satelliettelevisie en kijkt de meerderheid van hen (62%, n=21) evenveel naar Griekse als naar
Nederlandse programma’s. Dit is een aanwijzing te meer dat tweetaligheid en biculturaliteit in het
Griekse gezin zijn doorgedrongen. Met hun brede aanbod vormen de Nederlandstalige zenders een
oppermachtige trekpleister, hoe stevig de emotionele banden van de Grieken met hun land van
herkomst ook mogen zijn. Wij zijn van mening dat de Griekse satelliettelevisie, wil zij voor de nieuwe
generaties fungeren als medium voor de cultivering van de Griekse taal en cultuur, het niveau van
haar uitzendingen moet verbeteren.

Wij veronderstellen dat de beleving van culturele elementen uit beide systemen en het gebruik van
de ene dan wel de andere linguïstische code beïnvloed worden door de cognitieve condities van het
individu met betrekking tot de beide landen. Om te beginnen hebben wij onderzocht hoe de leerlingen
de beide culturen vergelijkenderwijs ervaren: 73% (n=55) is van mening dat de Griekse en de
Nederlandse cultuur ‘veel’ of ‘zeer veel’ van elkaar verschillen, en slechts 27% (n=20) antwoordt
‘een beetje’ of ‘helemaal niet’. Verder is de helft (50%, n=37) het eens met de opvatting dat we ook
tegenwoordig nog elementen uit de antieke Griekse beschaving in Nederland aantreffen, terwijl de
andere helft het hiermee niet eens is. Dezelfde vraag werd ook aan de ouders gesteld. Het grootste
deel van de ouders (63%, n=38) is het eens met de stelling dat elementen uit de antieke Griekse
beschaving ook heden ten dage nog in Nederland zijn terug te vinden.

Op basis van het kennisniveau (van welk land weten zij het meest) van de leerlingen met
betrekking tot de beide sociaal-culturele systemen zullen nu hun attitudes ten aanzien van de beide
landen onderzocht worden. Die attitudes kunnen beïnvloed worden door de volgende factoren:
-  Welk land ervaren zij als hun vaderland
-  Welke taal ervaren zij als vreemde taal
-  Welke taal ervaren zij als het nuttigst voor zichzelf1.
In de volgende tabellen (30-37) komen bovengenoemde relaties tot uitdrukking:

Tabel 30. Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun beleving van
culturele elementen uit elk van beide systemen

Weet (naar eigen inschatting) het meest          Gaat graag naar
Griekse feesten Nederlandse feesten
% n(=57) % n(=28)

Van Griekenland (n=9) 100 9 22 2
Van Nederland    (n=29) 69 20 38 11
Van beide landen evenveel (n=37)         76      28               40        15
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Tabel 31. Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun beleving van
culturele elementen uit elk van beide systemen

Weet (naar eigen inschatting) Bezocht de afgelopen 3 jaar musea
het meest        of historische plaatsen

           in Griekenland in Nederland
           %        n(=41) %         n(=40)

Van Griekenland (n=9) 67 6 67 6
Van Nederland    (n=29) 45 13 48 14
Van beide landen evenveel (n=37) 60 22 54 20

Tabel 32. Samenhang tussen de relatie van het individu tot elk van beide landen en de beleving van
culturele elementen uit elk van beide systemen

Ervaart als vaderland       Gaat graag naar
Griekse feesten Nederlandse feesten
% n(=57) % n(=28)

Griekenland (n=42) 86 36 21 9
Nederland (n=11) 55 6 55 6
Beide landen (n=20) 70 14 60 12
Geen van beide landen (n=1) 100 1 100 1

Tabel 33. Samenhang tussen de relatie van het individu tot elke van beide landen en zijn beleving
van culturele elementen uit elk van beide systemen

Ervaart als vaderland Bezocht de afgelopen 3 jaar musea of
  historische plaatsen

   in Griekenland (n=40)     in Nederland (n=40)
% n % n

Griekenland (n=42) 60 25 45 19
Nederland (n=11) 27 3 64 7
Beide landen (n=20) 55 11 65 13
Geen van beide landen (n=1) 100 1 100 1
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Tabel 34. Samenhang tussen de relatie van het individu tot elk van beide talen en de beleving van
culturele elementen uit elk van beide systemen

Ervaart als vreemde taal        Gaat graag naar
          Griekse feesten      Nederlandse feesten

% n(=57) % n(=28)

De Griekse taal (n=10) 70 7 50 5
De Nederlandse taal (n=17) 80 15 6 1
Beide talen (n=4) 100 4 25 1
Geen van beide talen (n=43) 72 31 49 21

Tabel 35. Samenhang tussen de relatie van het individu tot elk van beide talen en de beleving van
culturele elementen uit elk van beide systemen

Ervaart als vreemde taal Bezocht de afgelopen 3 jaar musea
of historische plaatsen

            in Griekenland in Nederland
% n(=40) % n(=40)

De Griekse taal (n=10) 40 4 40 4
De Nederlandse taal (n=17) 59 10 59 10
Beide talen (n=4) 25 1 50 2
Geen van beide talen (n=43)            58         25  56         24

Tabel 36. Samenhang tussen de attitude van het individu ten opzichte van elk van beide talen en de
beleving van culturele elementen uit elk van beide systemen

De nuttigste taal (naar  Gaat graag naar
eigen inschatting)
voor hem/haar is Griekse feesten          Nederlandse feesten

% n(=56) % n(=28)

De Griekse taal (n=8) 88 7 12 1
De Nederlandse taal (n=23) 74 17 35 8
Allebei even nuttig (n=43) 74 32 44 19
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Tabel 37.  Samenhang tussen de attitude van het individu ten opzichte van elk van beide talen en de
                  beleving van culturele elementen uit elk van beide systemen

De nuttigste taal (naar Bezocht de afgelopen 3 jaar musea
eigen inschatting)             of historische plaatsen
voor hem/haar is in Griekenland in Nederland

% n(=40) % n(=40)

De Griekse taal (n=8) 75 6 88 7
De Nederlandse taal (n=23) 35 8 40 9
Allebei even nuttig (n=43) 60 26 56 24

Uit bovenstaande samenhangen tussen enerzijds de cognitieve en emotionele voorwaarden bij de
leerlingen en anderzijds hun taxatie van het relatieve nut van beide talen en hun attitude ten opzichte
van beide landen komen geen statistisch significante samenhangen naar voren.

Over het algemeen kunnen wij stellen dat het culturele gedrag van de leerlingen bicultureel is.
De meerderheid van hen gebruikt bij de diverse vormen van communicatie beide talen en heeft deel
aan culturele elementen uit beide landen. Maar binnen het dominante sociaal-culturele systeem van
het gastland overheersen, wanneer het nut van beide talen en culturen vergeleken wordt, de taal en
de cultuur van Nederland. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat 63% (n=47) van de leerlingen
uitsluitend de Nederlandse taal gebruikte om de vragenlijst in te vullen. 37% (n=28) maakte gebruik
van beide talen. Gezien al het voorgaande kunnen wij met zekerheid stellen dat de communicatie
binnen het gezin tweetalig en bicultureel is.

8.1.3 Emotionele relatie van het individu tot de beide landen en zijn attitude ten opzichte van de
beide talen en culturen

Het gebruik van elk van beide talen en de beleving van culturele elementen uit elk van beide landen
hangen ook af van de emotionele relatie en de attitude van het individu met betrekking tot de twee
sociaal-culturele systemen. In deze paragraaf zullen wij de samenhang tussen deze beide variabelen
onderzoeken.

Uit het antwoord op de vraag welke taal zij als vreemde taal ervaren blijkt de emotionele relatie
van de leerlingen tot de Griekse en de Nederlandse taal. Zoals reeds vermeld gaf 23% (n=17) aan het
Nederlands als vreemde taal te ervaren, 13% (n=10) het Grieks en 57% (n=43) geen van beide talen. De
mededeling dat zij het Nederlands als vreemde taal ervaren betekent overigens niet dat zij vaker het
Grieks als communicatiemiddel gebruiken, noch dat zij het Grieks beter beheersen (zie par. 8.1.2). Een
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emotionele relatie wordt eveneens zichtbaar in de antwoorden op de vraag welk land de leerlingen als
hun vaderland ervaren. Slechts 15% (n=11) gaf aan Nederland als vaderland te ervaren.

Bovengenoemde emotionele neigingen worden nog bevestigd door de antwoorden op de
vraag welk elftal zij graag zouden zien winnen in een wedstrijd tussen de nationale voetbalteams van
Griekenland en Nederland. 67% (n=50) was voor Griekenland. Tamelijk hoog is echter ook het aantal
voorstanders van een gelijkspel (21%, n=16).

Concluderend kunnen wij stellen dat de emotionele band van de leerlingen met de ‘nationale
symbolen’ taal, vaderland en nationaal elftal tamelijk hecht is. Beklemtoond moet echter worden dat
er ook een groep individuen is die ertoe neigt zich te identificeren met beide sociaal-culturele systemen.
Als wij de antwoorden van de leerlingen met betrekking tot het nut van de beide talen beschouwen
als een indicatie voor hun attitude ten aanzien van die talen, moeten wij vaststellen dat de meerderheid
van de leerlingen neigt tot een gelijke waardering van de beide talen: 58% (n=43) gaf aan dat beide
talen even nuttig voor hen zijn (tabel 38).

Tabel 38.  Nuttigheid van de beide talen, volgens taxatie van de leerlingen

Categorie       Is de nuttigste taal
% n

Grieks (n=8) 11 8
Nederlands (n=23) 31 23
Beide (n=43) 58 43

De relatie van de leerlingen tot elk van beide talen hangt samen met hun emotionele relatie en attitude
ten opzichte van elk van beide landen (tabellen 39-41).

Tabel 39.  Samenhang tussen de relatie van de leerling tot elk van beide talen en zijn emotionele
                  attitude ten opzichte van elk van beide landen

Ervaart als vreemde taal           Ervaart als vaderland
Nederland    Griekenland        beide landen         geen van beide
%      n(=11)     %      n(=42)        %      n(=20)           %      n(=1)

Het Grieks (n=10) 50     5                  40      4        10 1     -  -
Het Nederlands (n=17) 12     2                  88  15        - -     -  -
Beide talen (n=4) -        -               100      4        - -     -  -
Geen van beide (n=43) 9       4                  44 19        44 19     2  1

x²=28 df=9 p=0,001
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Tabel 40.  Samenhang tussen de relatie van de leerling tot elk van beide talen en zijn emotionele
      attitude ten opzichte van elk van beide landen

Ervaart als vreemde taal  Wenst bij wedstrijd tussen de nationale voetbalelftallen:
  Nederland wint         Griekenland wint Gelijkspel
  %         n(=9)         %       n(=49) % n(=16)

Grieks (n=10) 50 5         30       3 20 2
Nederlands (n=17) - -         88       15 12 2
Beide talen (n=4) - -         75       3 25 1
Geen van beide (n=43) 9 4         65       28 26 1

x²=19 df=6 p=0,004

Tabel 41. Samenhang tussen de relatie van de leerling tot elk van beide talen en zijn verlangen naar
Griekenland terug te keren

Ervaart als vreemde taal Zou voorgoed naar Griekenland willen terugkeren
      Ja                  Nee             Weet niet
%        n(=34) % n(=18) %        n(=22)

Grieks (n=10) 30 3 30 3 40 4
Nederlands (n=17) 82 14 6 1 12 2
Beide talen (n=4) 100 4 - - - -
Geen van beide (n=43) 30 13 33 14 37 16

x²=19 df=6 p=0,004

De leerlingen die het Nederlands als vreemde taal ervaren hebben en hechte emotionele relatie met
Griekenland. 88% van hen ervaart Griekenland als vaderland en 88% zou willen dat het Griekse
nationale voetbalteam wint. Ook zou 82% van hen naar Griekenland willen terugkeren.

Concluderend kunnen wij stellen dat de relatie van de leerlingen tot elk van beide talen (welke
taal ervaren zij als vreemd) een statistisch significante samenhang vertonen met hun emotionele
relatie tot de beide landen. Deze relatie tussen de variabelen is geen eenzijdige relatie waarbij de ene
variabele afhankelijk is van de andere, maar veeleer een relatie van wederzijdse afhankelijkheid en
wederzijdse beïnvloeding.

De cognitieve voorwaarden bij de leerlingen kunnen hun attitude ten aanzien van het onderwijs
Grieks beïnvloeden. Tabel 42 geeft deze relatie weer.
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Tabel 42.  Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun attitude ten aanzien
                   van het onderwijs Grieks

Weet (naar eigen inschatting) Overweegt met de moedertaallessen te stoppen
het meest     Nooit             Af en toe                  Heel vaak

% n(=21)         %         n(=32)        %          n(=22)

Van Griekenland (n=9) 67 6         33        3                     -         -
Van Nederland  (n=29)  7        2 45         13      48    14
Van beide evenveel (n=37)                35       13 43         16      22    8

x²=17,2 df=4 p=0,002

Uit bovenstaande tabel komt naar voren dat leerlingen die – naar eigen taxatie – het meest van
Griekenland weten, het minst overwegen met de moedertaallessen te stoppen. Omgekeerd overwegen
leerlingen die het meest van Nederland weten ook het vaakst met de moedertaallessen te stoppen.

De taalproblemen van de leerlingen bij de culturele vakken, bijvoorbeeld geschiedenis, leiden tot een
verminderde tevredenheid over de wijze waarop het vak wordt onderwezen en tot een neiging bij de
leerlingen met de Griekse school te stoppen (tabellen 43, 44). Deze verminderde interesse draagt op
zijn beurt weer bij aan het instandhouden en vergroten van de taalproblemen.

Tabel 43. Samenhang tussen de taalproblemen van de leerlingen met hun boeken en hun attitude ten
aanzien van de wijze waarop het vak gegeven wordt.

Begrijpt de taal van het  Is tevreden met de manier waarop
geschiedenisboek niet goed de geschiedenisles wordt gegeven

      Ja      Nee
% n % n

Mee eens (n=30) 43 13 57 17

Tabel 44. Samenhang tussen de taalproblemen van de leerlingen met hun boeken en hun attitude ten
aanzien van het onderwijs Grieks.

Begrijpt de taal van het     Overweegt met de moedertaallessen te stoppen
geschiedenisboek niet goed                     Nooit Af en toe Heel vaak

% n % n % n

Mee eens (n=33) 15 5 45 15 39 13
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Wanneer wij kijken naar de antwoorden van alle leerlingen op de vraag of zij overwegen met de
moedertaallessen te stoppen – 28% (n=21) antwoordde ‘nooit’, 43% (n=32) ‘af en toe’ en 29% (n=22)
‘heel vaak’ – is het bovenstaande een zeer logische samenhang. Het blijkt dat degenen die taal-
problemen hebben vaker overwegen te stoppen met de moedertaallessen. Wij moeten daar nog aan
toevoegen dat de taalproblemen de kans op het gebruiken van de taal verkleinen, hetgeen weer leidt
tot een vermindering van de beheersing van de taal. Dit heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat de
mogelijkheden om deel te hebben aan culturele elementen voortdurend verminderen.

De cognitieve voorwaarden bij de leerlingen spelen ook een fundamentele rol m.b.t. hun attitude ten
aanzien van hun Nederlandse en Griekse boeken (tabellen 45, 46).

Tabel 45. Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun begrip van
Griekse en Nederlandse boeken

Weet het meest                 Begrijpt het best
Griekse boeken Nederlandse boeken    Beide evengoed
% n(=2) % n(=55)     %         n(=17)

Van Griekenland (n=8) 12 1 50 4     38  3
Van Nederland (n=29) - - 93 27     7           2
Van beide evenveel (n=37) 3 1 65 24     32  12

x²=11,5 df=4 p=0,021

Tabel 46.  Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun begrip van
                   Griekse en Nederlandse boeken

Weet het meest                     Leest het liefst
Griekse boeken                Nederlandse boeken           Beide even graag
% n(=7) % n(=54) %          n(=13)

Van Griekenland (n=9) 11 1 44 4 44       4
Van Nederland (n=29) 3 1 93 27 3       1
Van beide evenveel (n=36) 14 5 64 23 22       8

x²=12,3 df=4 p=0,015

Zoals blijkt uit beide bovenstaande tabellen, beoordelen leerlingen die – naar eigen inschatting –
meer van Nederland weten dan van Griekenland, hun Nederlandse boeken positiever dan de andere
leerlingen. Met betrekking tot de leerlingen die het meest van Griekenland weten kunnen wij moeilijk
conclusies trekken, aangezien hun aantal te gering is (n=9).
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Ook de taalproblemen waar de leerlingen op stuiten in hun Griekse boeken hebben invloed op
hun attitude ten aanzien van die boeken (tabel 47).

Tabel 47. Samenhang tussen de taalproblemen van de leerlingen en hun attitude ten aanzien van hun
Griekse en Nederlandse boeken

Begrijpt de taal van het               Leest het liefst
geschiedenisboek niet goed          Griekse boeken           Nederlandse boeken     Beide even graag

% n %        n   %          n

Mee eens (n=33)               15 5 79       26    6  2

Leerlingen die de taal van het geschiedenisboek op de Griekse school niet goed begrijpen lezen het
liefst Nederlandse boeken.

Voorts hebben de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen invloed op hun attitude ten aanzien van
elk van beide landen. Dit blijkt uit tabel 48.

Tabel 48.  Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun attitude ten aanzien
                  van elk van beide landen

Weet het meest          Vindt het (zeer) belangrijk kennis te hebben van
het historisch erfgoed

van Griekenland                 van Nederland
% n (=48) % n(=36)

Van Griekenland 78 7 33 3
Van Nederland 41 12 22 15
Van beide evenveel 78 29 49 18

In nevenstaande tabel 49 wordt de samenhang weergegeven tussen de cognitieve voorwaarden bij
de leerlingen met betrekking tot de beide landen en hun attitude ten aanzien van de afkomst van hun
ouders.
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Tabel 49.  Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun attitude ten aanzien
                  van de afkomst van hun ouders

Weet het meest over de            Vindt het belangrijk iets te weten
afkomst van de ouders

Belangrijk Niet belangrijk
% n(=58) % n(17)

van Griekenland (n=9) 89 8 11 1
van Nederland (n=29) 65 19 35 10
van beide evenveel (n=37) 84 31 16 6

x²=3,8 df=2 p=0,144

De cognitieve voorwaarden kunnen de relatie van het individu tot elk van beide talen beïnvloeden
(tabellen 50, 51).

Tabel 50.  Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun relatie tot elk van
                   beide talen

Weet het meest Ervaart als vreemde taal
het Grieks het Nederlands    allebei          geen van beide
%     n(=10) %     n(=17) %     n(=4)       %     n(=43)

van Griekenland (n=9) -       -                78     7 -       -         22     2
van Nederland (n=29) 31    9                10     3                    3       1         55     16
van beide evenveel (n=36) 3      1                19     7                    8       3              69       25

x²=28,9 df=6 p=0,000

Tabel 51.  Samenhang tussen de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun relatie tot elk van
                   beide talen

Weet het meest                   De nuttigste taal is
Grieks (n=8)       Nederlands (n=23) beide even nuttig (n=43)
% n % n % n

Van Griekenland (n=9) 33 3 22 2 44 4
Van Nederland (n=29) - - 52 15 48 14
Van beide evenveel (n=36) 14 5 17 6 69 25

x²=15,8 df=4 p=0,03
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Uit dit alles zien wij dat de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen over het algemeen hun emotionele
relatie en attitude ten aanzien van elk van beide landen beïnvloeden. Toch verhinderen hun beperkte
kennisniveau m.b.t. Griekenland en de taalproblemen die de leerlingen in die richting ondervinden
hen niet een positieve attitude te hebben ten aanzien van de Griekse taal en cultuur.

Wanneer wij de cognitieve voorwaarden bij de leerlingen en hun relatie tot de beide talen en
culturen - naar hun eigen inschatting - in hun geheel overzien, kunnen wij stellen dat:

- zij de taal en cultuur van het gastland beter kennen. Zij gebruiken vaker de Nederlandse taal
- zij een sterke emotionele band met Griekenland hebben2

- zij beoordelen beide talen en culturen als belangrijk en nuttig voor zichzelf.

8.1.4 Verlangen terug te keren naar het land van herkomst

Net als bij andere allochtone groepen, speelt ook in de Griekse gemeenschap de vraag van (op
termijn) remigreren naar Griekenland of voorgoed in Nederland blijven.

De oriëntaties op de toekomst vormen nog een factor die van invloed is op de beleving van
culturele elementen uit elk van beide systemen en op het gebruik van elk van beide talen. Leerlingen
die willen terugkeren naar het land van herkomst voelen zich nauwer betrokken bij Griekse culturele
elementen en hebben een positievere houding ten opzichte van de Griekse taal dan leerlingen die
permanent in Nederland willen blijven (tabellen 52-55).

Tabel 52.  Samenhang tussen het verlangen terug te keren en beleving van culturele elementen uit elk
                   van beide systemen

Zou voorgoed naar Griekenland          Gaat graag naar
willen terugkeren          Griekse feesten     Nederlandse feesten

           %         n(=57) %          n(=28)

Nee (n=18) 67 12 50 9
Ja (n=34) 85 29 32 11
Weet niet (n=23) 70 16 35 8
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Tabel 53. Samenhang tussen het verlangen terug te keren en de beleving van culturele elementen uit
elk van beide systemen

Zou voorgoed naar Griekenland Leest in zijn vrije tijd Griekse boeken (geen schoolboeken)
willen terugkeren die betrekking hebben op de Griekse cultuur

      Nee        Ja
% n(=40) % n(=35)

Nee (n=18) 67 12 33 6
Ja (n=34) 41 14 59 20
Weet niet (n=23) 61 14 39 9

x²=3,8 df=2 p=0,147

Tabel 54. Samenhang tussen het verlangen terug te keren en oordeel over het relatieve nut van beide
talen

Zou voorgoed naar Griekenland   De nuttigste taal is
willen terugkeren het Grieks     het Nederlands even nuttig

% n(=8)      %     n(23) %     n(=43)

Nee (n=18) - -     39     7 61    11
Ja (n=33) 24 8     27     9 48    16
Weet niet (n=23) - -     30     7 70    16

x²=11,5 df=4 p=0,021

Tabel 55.  Samenhang tussen het verlangen terug te keren en het gebruik van elk van beide talen

Zou voorgoed naar Griekenland Zou willen dat de onderwijzer zaken die men
willen terugkeren     niet begrijpt in het Nederlands uitlegde

  Nee, nooit         Ja
% n(=7) % n(=68)

Nee (n=18) - - 100 18
Ja (n=34) 12 4 88 30
Weet niet (n=23) 13 3 87 20

x²=2,4 df=2 p=0,292

Van de wens terug te keren hangen ook de motieven om de Griekse school te bezoeken af, zoals blijkt
uit tabel 61.
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