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VOORWOORD

Dit boek, en het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt, is het resultaat van langdurige bestudering
van de Griekse leerlingen in Nederland. De voltooiing van een promotieonderzoek is wat mij betreft
niet alleen een zaak van liefde voor het vak en een lange adem, maar vooral ook van betrokkenheid bij
het onderwerp. De jarenlange ervaring die ik had als onderwijzer, aangesteld in Nederland door het
Griekse ministerie van Onderwijs, en mijn betrokkenheid bij de Griekse gemeenschap waren belangrijke
voorwaarden voor het welslagen van het onderzoek. Sinds eind jaren tachtig, toen ik werkzaam was
op de ‘Griekse school’ in Maastricht, daarna in Groningen en nu in Utrecht, heb ik de
identiteitsontwikkeling van de Griekse leerlingen in Nederland alsook de diverse wederwaardigheden
van het Griekstalige onderwijs van nabij meegemaakt, evenals de problemen, de noden en het eigen
karakter ervan.

Met de uitvoering van het onderhavige onderzoek ben ik in 1998 begonnen. In het daaraan
voorafgaande jaar had ik reeds een vooronderzoek verricht, dat uitmondde in de publicatie Grieks
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur in Nederland. Deze studie biedt de direct betrokkenen, met
name docenten en ouders, inzicht in de omstandigheden waaronder het Griekstalige onderwijs in
Nederland functioneert en de mogelijkheden die het biedt.

Tijdens het werken aan dit proefschrift heb ik veel kennis opgedaan door mijn samenwerking
met de Werkgroep voor Interculturele en Migratiestudies van de universiteit van Kreta o.l.v. prof. dr.
M. Damanakis, die ik bij dezen wil bedanken.

Het surveygedeelte van dit proefschrift is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voorts ben ik het Algemeen Secretariaat voor Emigratie van
het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken zeer erkentelijk voor zijn aanvullende subsidie, die mij
in staat stelde dit boek te publiceren.

Een aantal mensen heeft zich ingezet voor het totstandkomen van dit proefschrift. Tot hen allen wil ik
een woord van dank richten. In de eerste plaats bedank ik mijn promotoren prof. dr. Max van der
Kamp (Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Chrysanthi Mavropoulou-Tsioumi (Aristoteles-
universiteit Thessaloniki) voor hun uitstekende begeleiding en adviezen. Ze hebben mij met goede
raad ter zijde gestaan. De besprekingen die zij in de verschillende fasen van het onderzoek met mij
voerden, waren leerzaam en enthousiasmerend. Hun kritiek was zeer waardevol. Hun steun en
vertrouwen waren groot.
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Voor hun waardevolle suggesties en constructief commentaar op het geheel of delen van het
manuscript dank ik prof. dr. Guus Extra en prof. dr. Wasif Shadid. Hun bereidwilligheid om de opbouw
van het concept-manuscript te helpen verbeteren, heb ik zeer op prijs gesteld.

Voor methodologische en statistische ondersteuning heb ik regelmatig een beroep gedaan op
Spyros Markadonakis. Bij de uitvoering van de analyses heb ik dankbaar gebruik gemaakt van zijn
expertise.

Voor het taalkundig corrigeren van de tekst gaat mijn dank uit naar Jan Veenstra, die op een
zeer consciëntieuze wijze het manuscript van begin tot eind heeft geredigeerd.

Ook Peter Edelenbos, Hero Hokwerda en Eleftheria Dimadoni, die op allerlei manieren voor me
klaar stonden, dienen op deze plaats bedankt te worden.

Voorts wil ik de Griekse leerkrachten die meegewerkt hebben aan dit onderzoek bedanken;
zonder hen was het onderzoek niet mogelijk geweest. Mijn dank gaat tevens uit naar de leerlingen,
ouders en Nederlandse leerkrachten die de moeite hebben genomen om uitgebreide vragenlijsten in
te vullen.

Ten slotte noem ik, tegen onze afspraak in, mijn partner Gea, van wie ik ook in mijn werk veel
stimulans ondervond maar vooral omdat zij mijn ruggesteun vormde in de onvermijdelijke periodes
van tegenslag. Daarvoor wil ik haar graag op deze plaats bedanken. Onze dochter, Irini-Chrisovalandou
zorgde door haar komst tijdens de onderzoeksperiode voor aangename onderbrekingen en daarnaast
voor welkome afleiding. Aan hen draag ik dit boek op. Hun opluchting dat het boek af is, kan ik goed
begrijpen.

Nog veel meer mensen hebben op verschillende tijdstippen een rol gespeeld; ook degenen
wier naam ik niet genoemd heb, wil ik bedanken voor het meedenken, de discussies en voor alle
andere vormen van hulp en aanmoediging bij de totstandkoming van dit boek.

Thanasis Dialektopoulos
Nieuwegein, januari 2003
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INLEIDING

Als we aannemen dat cultuur geen statisch gegeven is, maar zich telkens in concrete politieke,
maatschappelijke, economische en culturele omstandigheden ontwikkelt, dan  moeten we  ervan
uitgaan dat de Grieken in Nederland, die in andere omstandigheden leven en werken dan de Griekse
inwoners van Griekenland, ook andere culturele modellen ontwikkelen. Als we bovendien aannemen
dat iemands identiteit geen vast gegeven is en niet overgeërfd wordt, maar zich vormt en ontwikkelt
in de opeenvolgende concrete omstandigheden, dan mogen we verwachten dat het individu een
identiteit (of in het algemeen persoonlijkheid) ontwikkelt die overeenkomt met zijn sociaal-culturele
omgeving (Erikson, 1970:46).

In het geval van allochtone kinderen is hun socialisatie-omgeving in het algemeen bicultureel-
tweetalig. De Griekse kinderen in Nederland komen met verschillende werelden in contact, bijv. op
straat en op school,  waar het Nederlandse element domineert, het leven in het gezin waar een ander
soort cultuur is ontstaan en het leven ’s zomers in Griekenland.  Datgene wat ouders en moedertaal-
onderwijzers ‘van ons’ noemen kan dat niet meteen ook zijn voor kinderen die in een vreemd land
geboren zijn. De vraag dringt zich automatisch op: ‘Wie ben ik? Wat is mijn relatie met het hier en het
daar?’.

Aangezien de omgeving van de Griekse kinderen bicultureel-tweetalig (of zelfs multicultureel-
meertalig) is, zal ook hun egosynthese een zeker bicultureel karakter hebben. Theoretisch zal in de
mentale wereld van de kinderen een synthese van de twee culturen plaatsvinden. Indien de
omstandigheden van de sociaal-culturele omgeving een normale ego-synthese niet ondersteunen
maar belemmeren, kan het resultaat van de synthese-processen een ‘identiteitsverwarring’ zijn met
ernstige psychische consequenties (Damanakis, 1989:92).

Vaak worden in onze samenleving multiculturaliteit en meertaligheid opgevat als bron van
achterstand en problemen, en te weinig als bron van kennis en verrijking voor het individu en voor de
samenleving als geheel. In de problematiek van het cultuur- en identiteitsbegrip van allochtone
kinderen in Nederland wordt de zinsnede ‘kinderen van allochtonen in Nederland groeien op tussen
twee culturen en raken er tussen gevangen’ of anders gezegd ‘tussen twee stoelen zitten’ veelvuldig
aangetroffen. Deze zinsnede laat de omvang zien van het probleem dat door cultuurverschillen in
multiculturele samenlevingen veroorzaakt wordt, aangezien het individu onvermijdelijk tot
identiteitsconflicten gebracht wordt. De vraag doet zich voor: kan de biculturaliteit (of multiculturaliteit)
die de kinderen in hun dagelijkse omgeving beleven beschouwd worden als een verrijking van hun
ontwikkeling?
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Aangezien osmose en synthese van twee culturen in biculturele omgevingen iets
onvermijdelijks is, dient de oriëntatie van overheidsinstellingen (zowel van land van herkomst als
van gastland) bicultureel en tweetalig te zijn. Gedurende de laatste decennia is de politiek van
assimilatie en culturele eenvormigheid die de Nederlandse regering in de jaren ’70 in hoge mate
nastreefde, geleidelijk meer gedifferentieerd geworden door de erkenning van het anders-zijn van de
allochtonen, door de aanvaarding van het culturele pluralisme en doordat ook het onderwijs een
interculturele benadering heeft geadopteerd. Langzamerhand wordt erkend dat andere volken niet
alleen een bijdrage kunnen leveren aan de economie van het land, maar ook een verrijking betekenen
van de kennis en de tradities van het gastland, aangezien de allochtonen niet langer als tijdelijke
bezoekers beschouwd worden, maar als permanente, gelijkwaardige burgers. Zo ontstaan de
voorwaarden voor een klimaat van wederzijds respect en begrip, want de Nederlanders zijn ervan
overtuigd geraakt dat zij  voortaan zullen moeten samenleven in dit mozaïek van volken en culturen,
waar elk individu het recht heeft zijn eigenheid te tonen en zijn culturele identiteit te kennen en te
behouden, naast zijn integratie in de Nederlandse samenleving.

De verdere ontwikkeling van Nederland als multiculturele samenleving zal intrinsiek gepaard
gaan met een grotere culturele en talige diversiteit van deze samenleving. Een taal van een etnische
groep van geringe sociaal-economische en culturele betekenis als het Grieks zal, om stand te houden,
een co-functie die gelijkwaardig en van gelijke zwaarte is moeten hebben, of eigen dominante sociale
domeinen, of, ten slotte, haar gebruikers dienen ‘vacuüm’ te functioneren in hun eigen culturele
omgeving (etnische gemeenschap).

Bij de vorming van een biculturele identiteit van allochtone groepen zal het onderwijs een
vooraanstaande rol moeten spelen. Europa begint te veranderen. Beleid dat eng monoculturele
onderwijssystemen stimuleert kan geen bijdrage leveren aan een democratisch, pluralistisch Europa.
Het Griekse kind dat in Nederland geboren is zal een identiteit dienen te verwerven  conform zijn
sociaal-culturele socialisatie-omstandigheden, ofwel een biculturele identiteit. In die richting mikt
overigens ook het verdrag van Maastricht, volgens hetwelk we de nieuwe burger moeten creëren in
een tweezijdige tweerichtingsrelatie: in casu de Griekse-Europeaan maar ook de Europese Griek. Het
kind mag niet het gevoel hebben dat het in twee tegengestelde culturele systemen leeft, maar in twee
systemen die hij met elkaar kan verbinden en in zijn binnenwereld tot één geheel kan samenvoegen.

In juni 1996 heeft de Griekse regering Wet 2413 uitgevaardigd, onder de titel: ‘Het Griekse
onderwijs in het buitenland, intercultureel onderwijs en andere verordeningen’. Met de invoering
van deze wet wordt voor de eerste maal een poging gedaan ‘de onderwijspolitiek van de (Griekse)
overheid met betrekking tot de Grieken in het buitenland tot een onafscheidelijk onderdeel van een
interculturele nationale strategie te maken’ en het Griekse onderwijs in het buitenland in
overeenstemming te brengen met de eisen die het derde millennium op wereldwijde schaal stelt. Door
de wijziging van het onderwijsmodel van ‘Helladocentrisch’ (waarin Griekenland centraal staat) in
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‘Hellenocentrisch’ (waarin de Griek centraal staat), waarin rekening wordt gehouden met de
interculturele socialisatie-omstandigheden van het kind, vindt er een wending plaats naar tweetalige
onderwijssystemen die beter beantwoorden aan de sociale, cognitieve en pedagogische
onderwijsbehoeften van de Grieken in het buitenland. Het onderwijs in moedertaal en eigen cultuur
vormt een onlosmakelijk en organisch onderdeel van de etnisch-culturele identiteit van de leerling in
de wereld waarin hij leeft en opgroeit.

Het Griekstalig onderwijs in Nederland – zoals gebleken is in een eerdere studie, Grieks
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur in Nederland (Dialektopoulos, 1998) – wordt gekenmerkt door
een ‘lage effectiviteit’, ondanks de relatief hoge bedragen die eraan worden uitgegeven en ondanks
alle menselijke inspanningen. Volgens getuigenissen van leerlingen, ouders en Griekse onderwijzers
is bij de leerlingen de indruk ontstaan dat de taal en cultuur van het land van herkomst geen beslissende
bijdrage leveren aan een sociale en professionele stijging in het verblijfsland. De leerlingen ontwikkelen
zelfs het gevoel dat de eigen taal en cultuur ‘tweederangs’ zijn en geminacht worden, met als gevolg
dat zij zich eenzijdig op de Nederlandse samenleving gaan richten. De vraag is, of genoemde
getuigenissen een weerspiegeling van de werkelijkheid vormen.

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de bicultureel-tweetalige socialisatie
van Griekse leerlingen in Nederland tegen de achtergrond van de migratie van de gezinnen en van
hun sociaal-culturele en economische positie in Nederland. Het onderzoek heeft een sociologisch
karakter met een sterk onderwijskundige inslag.  Dat wil zeggen dat tegelijk de relatie van de leerlingen
met het Griekstalig onderwijs wordt onderzocht. Welke problemen zijn van invloed op het Griekstalig
onderwijs en hoe kan daaraan het hoofd geboden worden?

De aanleiding tot het verrichten van dit onderzoek is gelegen in de problematiek zoals ontstaan
door de positie van de Griekse migranten in het neo-Europese gebouw en in de rol die het onderwijs
kan spelen in de vorming van de etnisch-culturele identiteit van de Griekse kinderen in Nederland. De
veranderende visie van de Griekse regering op het onderwijsbeleid t.a.v. de Griekse leerlingen in de
diaspora en de daarmee samenhangende veranderingen in doelstellingen, zijn een belangrijke reden
geweest om het onderzoek op hen te richten.

Het maatschappelijke doel van het onderzoek is de socialisatie van Griekse leerlingen in de
multiculturele Nederlandse samenleving in kaart te brengen. Er wordt beoogd inzicht te verschaffen
in het complex van factoren dat samenhangt met de socialisatie. Het wetenschappelijke doel is een
bijdrage te leveren aan de theorievorming op het gebied van de socialisatie van allochtone (Griekse)
kinderen.

Het verwerven van een biculturele identiteit is voor allochtone kinderen van groot belang
voor maatschappelijk succes. Het bevorderen van een radicale (onderwijs-)politiek door de twee
landen gezamenlijk (land van herkomst en verblijfsland) zal voor beide kanten voordelen hebben die
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niet alleen het individu ten goede komen maar ook het maatschappelijk geheel. De in dit
onderzoeksverslag gepresenteerde gegevens zouden een referentiekader kunnen vormen voor het
uitstippelen van een desbetreffend beleid – door middel van bilaterale overeenkomsten – tussen
Griekenland en Nederland. De beleidsmakers zouden zich in de gelegenheid stellen een concrete
probleemstelling te formuleren tegen de achtergrond van de droom van het nieuwe Europa. Een
vergelijking van de resultaten met andere allochtone groepen in Nederland heeft tevens
maatschappelijke relevantie: een analyse van de socialisatie van Griekse leerlingen kan licht werpen
op de positie van andere groepen allochtone leerlingen. Daarnaast is er een theoretisch belang mee
gediend. Onderzoek naar de culturele voorwaarden van kinderen in beide samenlevingen is uit
sociologisch en onderwijskundig oogpunt van belang. In het kader van het nemen van maatregelen
ter verwerving van een biculturele competentie is kennis van de culturele voorwaarden van de
leerlingen noodzakelijk voor de productie van lesmateriaal. De studie Grieken in de Lage Landen,
1600-2000 (Dialektopoulos, 2000) is medegebaseerd op de resultaten van het onderhavige onderzoek.

De meerwaarde van ons onderzoek is dat het terrein van Griekse kinderen nog nauwelijks
verkend is. Weliswaar is het onderzoek onder kinderen van etnisch-culturele groepen gedurende het
laatste decennium explosief gegroeid, maar de aandacht is vooral uitgegaan naar kinderen van Turkse,
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. De verschillende onderwerpen in onze
onderzoeksinstrumenten zijn dusdanig vastgesteld, dat het onderzoek herhaald kan worden bij een
andere Zuid-Europese etnisch-culturele groep.

Het onderzoek is in twee fasen opgezet:

a)   Achtergronden
Dit is een uiteenzetting over het theoretische raamwerk, dat als uitgangspunt heeft gediend bij het
bepalen van de centrale thema’s in het onderzoek. In theoretisch opzicht geldt als belangrijke vraag
welke factoren de socialisatie van allochtone kinderen in bicultureel-tweetalige (of multicultureel-
meertalige) samenlevingen bepalen.

b)   Survey-onderzoek
Het survey-onderzoek brengt  de socialisatie van de Griekse leerlingen in kaart door middel van een
instrumentarium dat binnen het kader van dit onderzoek is ontwikkeld. Ten behoeve hiervan zijn bij
alle Griekse leerlingen in Nederland die in de drie hoogste klassen van de basisschool de Griekse
lessen van de Secties Moedertaal en OALT-afdelingen volgen, op uitgebreide schaal gegevens
verzameld over kenmerken van deze leerlingen, hun ouders en de scholen die zij bezoeken.
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In het schooljaar 2002-2003 volgen ongeveer 370 kinderen met minstens één Griekse ouder in Nederland
basisonderwijs in de Griekse taal en cultuur. Het betreft hier allochtone kinderen van de tweede en de
derde generatie, die in Nederland geboren zijn – hetzij uit twee Griekse ouders, hetzij uit een gemengd
huwelijk. Daarnaast zijn er nog kinderen die onlangs uit Griekenland zijn gekomen, als gevolg van
diverse beroepsmatige verplichtingen van hun ouders. Het niveau van hun taalbeheersing varieert
van kennis van een paar Griekse woorden tot volledige beheersing van de Griekse taal. Al die
kinderen, die dagelijks de verschillende Nederlandse schooltypen bezoeken, komen een- of tweemaal
per week bijeen op de lespuntschool in hun woonplaats, op grond van hun gemeenschappelijke
afkomst, met als doel onderwezen te worden in de taal van hun ouders en kennis te nemen van de
Griekse cultuur.

De opzet van dit boek is als volgt:
In hoofdstuk 1 wordt een beeld geschetst van de Griekse gemeenschap in Nederland. Allereerst

wordt een beschrijving gegeven van de sociale context waarbinnen de Griekse gemeenschap in
Nederland leeft en functioneert. Een hoofdrol is hierbij weggelegd voor de Griekse identiteit van deze
gemeenschap. Tevens komen de banden met Griekenland aan de orde. Het hoofdstuk eindigt met een
beknopt overzicht van eerder gedaan onderzoek naar de Grieken in Nederland, variërend van onderwijs
tot specifieke migratiethema’s.

In hoofdstuk 2 staat de verhouding tussen de begrippen ‘cultuur’ ‘etniciteit’ en ‘identiteit’ bij
allochtone groepen centraal. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de ascriptieve (denotatie-
door-anderen) en de evaluatieve (zelfdenotatie) aspecten in het proces van identiteitsvorming. Hierna
wordt het concept ‘culturele identiteit’ nader gespecificeerd. Verder wordt de problematiek van cultuur
en identiteit bij allochtone kinderen besproken. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk wordt het
beleidsconcept omtrent de cultuur en identiteit van allochtonen in Nederland en Europa in historisch
perspectief gezet.

Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de socialisatie van allochtone kinderen. Daarvoor worden uitgangs-
punten geformuleerd en basisbegrippen gedefinieerd. Ook wordt het begrip biculturele en tweetalige
socialisatie toegelicht.

Hoofdstuk 4 plaatst de sociale en culturele casus van de Griekse leerlingen in Nederland in
een theoretisch kader. In het kader van de bicultureel-tweetalige socialisatie van Griekse leerlingen in
Nederland wordt als uitgangspunt een structuur-analytisch model toegepast en de componenten
daarvan worden op macro-, meso-, micro- en individueel niveau geanalyseerd.

Hoofdstuk 5 omvat een beschrijving van wettelijk kader, organisatie, functioneren en
doelstellingen van het Griekstalige onderwijs in Nederland. Er wordt uitgebreide informatie verschaft
over de inhoud van dit onderwijs, de leermiddelen en de leerkrachten.
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In hoofdstuk 6 worden de opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven. Het hoofdstuk
opent met een beschrijving van de probleemstelling die aan het onderzoek ten grondslag heeft
gelegen en de doelen die het wil dienen. Vervolgens bespreken we de methodologische opzet van het
onderzoek, het gehanteerde instrumentarium, de onderzoekpopulaties en tenslotte de wijze van
analyse.

In hoofdstuk 7 komen structurele kenmerken van de onderzoekspopulaties aan de orde. Om te
beginnen wordt een globale presentatie en bespreking van de bevindingen gegeven, aansluitend op
het theoretische raamwerk dat als uitgangspunt heeft gediend. Voorts worden demografische en
biografische gegevens van de ondervraagden belicht. Extra aandacht gaat uit naar de differentiatie
van de leerlingen naar woonplaats en de etnische samenstelling van het gezin. Differentiatie van de
ouders naar opleidingsniveau komt eveneens  kort ter sprake. Daarna bezien we aspecten van de
sociaal-culturele en interculturele oriëntaties van leerlingen, ouders en school.

Hoofdstuk 8 geeft uitgebreid de bevindingen weer uit de leerlingeninterviews. Met name
komen de sociaal-culturele en cognitieve voorwaarden voor hun bicultureel-tweetalige socialisatie
aan de orde.

Hoofdstuk 9 omvat een beoordeling van het onderwijs Grieks. Als eerste beschrijven we de
omstandigheden waaronder het wordt gegeven. Vervolgens beschouwen we de effectiviteit van de
Nederlandse school en het onderwijs Grieks. We behandelen achtereenvolgens de houding van
leerlingen en ouders ten aanzien van dit onderwijs. Het hoofdstuk eindigt met een bespreking van de
relaties tussen de Nederlandse school en het onderwijs Grieks.

Hoofdstuk 10 omvat een synthese van de belangrijkste bevindingen. De eerste twee paragrafen
behandelen de gegevens met betrekking tot de kenmerken en opvattingen van de vier doelgroepen
en de functie van het onderwijs Grieks. Per doelgroep worden conclusies getrokken. De
onderzoeksmethode wordt geëvalueerd en het hoofdstuk besluit met een vergelijking met ander,
verwant onderzoek.

In hoofdstuk 11 worden de voornaamste conclusies samengevat en bediscussieerd. Enkele
aandachtspunten worden geformuleerd. De eerste paragraaf is gewijd aan verschillende theorieën
met betrekking tot socialisatie bij allochtone kinderen, door middel van terugkoppeling naar de
resultaten van het onderhavige onderzoek. Voorts worden de uitkomsten in hun maatschappelijke
context geplaatst. Besloten wordt met een aantal aanbevelingen voor de onderwijspraktijk.




