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Socialisatie van allochtone kinderen

3. SOCIALISATIE VAN
ALLOCHTONE KINDEREN

Dit hoofdstuk omvat het theoretisch kader voor het onderzoek. Het geeft inzicht in de socialisatie
van allochtone kinderen. Daarvoor worden uitgangspunten geformuleerd en basisbegrippen gede-
finieerd. Het begint met een beschouwing van de begrippen socialisatie en enculturatie. Daarna volgt
een beschrijving van het socialisatieproces van allochtone kinderen in multiculturele samenlevingen
en de fasen daarvan. Voorts wordt het begrip biculturele en tweetalige socialisatie toegelicht.

3.1. Socialisatie en enculturatie

Het ligt niet in onze bedoeling de enorme hoeveelheid publicaties die in het verleden is verschenen
over het begrip ‘socialisatie’ uitputtend te behandelen. Het wordt beperkt tot de hoofdlijnen van de
wetenschappelijke discussie. Daarbij valt op dat het begrip zelf de laatste jaren aanmerkelijk is verruimd.
Traditionele definities leggen de nadruk op de invloeden die er vanuit de maatschappij worden
uitgeoefend op het kind. Socialisatieprocessen hebben in die opvatting het karakter van
eenrichtingsverkeer: het kind kan zelf geen invloed uitoefenen op de manier waarop het door de
samenleving wordt gesocialiseerd. Er zijn zeer veel auteurs die wijzen op dit ‘vermaatschappelijkend’
karakter van socialisatieprocessen (zie Klaassen, 1991:33). Van hen gaat de Duitse socioloog
Dahrendorf (1965:73) wellicht nog het sterkst uit van socialisatie als een door de samenleving
opgedrongen proces van vervreemding; hij spreekt van “een proces van depersonalisatie, waarin de
absolute individualiteit en vrijheid van het individu opgaat in de controle en algemeenheid van
sociale rollen.”
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Dergelijke definities waren enkele jaren geleden meer gangbaar dan nu. Volgens Duindam
(1985:69) worden zij doorgaans gekenmerkt door een aantal van de volgende elementen:

“a. Socialisatie wordt beperkt tot één afgebakende leeftijdsperiode: de jeugd.
               b. Speelt zich overwegend af binnen één institutie: het gezin.
               c. De oudere generatie beïnvloedt de jongere.

  d. Dit is een door personen bemiddelde (rechtstreeks tussenmenselijke) beïnvloeding,
  e. waarbij het kind passief is,
  f. en de ouders intentioneel en anticiperend handelen.
  g. Het gaat hierbij om een aanpassingsmechanistisch proces: éénrichtingsverkeer.
  h. Het socialisatieproces bewerkstelligt de reproductie van de bestaande maatschappelijke

constellatie: conflicten en veranderingen hierin blijven buiten beschouwing.”

Het lijkt echter de vraag of er bij socialisatieprocessen werkelijk sprake is van een eenrichtingsver-
keer tussen maatschappij en individu. De laatste jaren groeit de aandacht voor de wisselwerking die
in socialisatieprocessen plaatsvindt. Steeds vaker wordt erop gewezen dat het in dergelijke processen
gaat om ‘wederzijdse’ beïnvloeding van individu en samenleving.

De manier waarop de verbreding van het begrip socialisatie zich voltrok wordt beschreven
door Geulen en Hurrelmann (1980:51). Zij stellen dat het begrip uitgelegd kan worden als het proces
waardoor de persoonlijkheid wordt gevormd, een proces dat zich voltrekt in wederkerige afhankelijkheid
van de maatschappelijk gemedieerde sociale en materiële context. Matthijssen (1972:36) zegt dat
socialisatieprocessen beschouwd kunnen worden vanuit zowel maatschappij als  individu. In het
eerste geval is socialisatie “het sociale proces, via hetwelk individuen worden ingevoerd in bestaande
sociale systemen.” Maar vanuit het tweede perspectief is er volgens Matthijssen sprake van “het
proces waardoor individuen in interactie met de sociale omgeving hun eigen identiteit ontwikkelen,
die de basis vormt voor hun sociale gedrag.”

Om het contrast duidelijk te maken, zet Duindam (1985:70) de acht punten op een rijtje die
zojuist ook al de revue gepasseerd zijn. Het is natuurlijk een geschematiseerd en gesimplificeerd
overzicht maar waar het hem om gaat is duidelijk te maken, dat de definitie van socialisatie de laatste
jaren steeds meer wordt opgerekt:

“a. Socialisatie strekt zich nu uit over het gehele leven: baby, peuter, kleuter, jeugd,
adolescentie, jong volwassene, middelbare jaren, ouderdom.

               b. Niet alleen het gezin, maar ook tal van andere (institutionele) contexten spelen hun
rol: de kleuterschool, de lagere school, de peergroup (relevante leeftijdgenoten), de
middelbare school, de universiteit en hogeschool, het huwelijk (en andere
relatievormen), ouderschap, sociaal-pedagogische instituties, het leger, de gevangenis,
de massamedia, etc.
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               c. Niet alleen beïnvloedt de oudere generatie de jongere, maar het omgekeerde
gebeurt ook.

               d. Het gaat niet alleen om directe tussenmenselijke beïnvloeding, maar ook om de
dingwereld (speelmateriaal, boeken e.a.), de massamedia etc.

               e. Het kind/individu is ook actief.
               f. Het gaat niet alleen om intentioneel en anticiperend handelen (met doelen), maar

ook om onbedoelde effecten.
               g. Er is sprake van een dialectisch proces met ruimte voor relatieve autonomie:

tweerichtingverkeer.
               h. Tenslotte worden ook pogingen ondernomen om maatschappelijke conflicten in

het schema op te nemen.”

De visie op socialisatie als een ‘kant en klaar’ programma om sociaal acceptabele personen te
produceren is niet een algemeen erkend model. Chinoy (1961) wees er bijvoorbeeld op dat het effect
van socialisatie niet is dat er van kinderen wat hun gedrag aangaat exacte kopieën van hun ouders
gemaakt worden. Kinderen zijn in zijn optiek wezens die in staat zijn om vernieuwing en verandering
aan te brengen in de samenleving. Wrong (1961:192) voegt hier aan toe dat “all men are socialised in
the latter sense but this does not mean that they have been completely moulded by the particular
norms and values of their culture.”

In het boek van Klaassen Sociologie van de Persoonlijkheidsontwikkeling (1981) wordt
socialisatie opgevat als de wisselwerking tussen persoonlijkheidsontwikkeling en vermaat-
schappelijking van de mens. De onderzoeker concludeert dat “socialisatieprocessen niet meer louter
worden gezien als cultuuroverdracht, maar ook als processen waardoor individuen zich ontwikkelen
tot sociaal-culturele wezens met een eigen identiteit die op een al dan niet volwaardige wijze kunnen
deelnemen aan het maatschappelijke leven” (Klaassen, 1981:261). Pels (1991:14) verstaat onder
socialisatie “het proces waardoor het kind leert deel te nemen aan het sociaal-culturele leven in de
omgeving. Het omvat zowel de bewuste als de meer verborgen beïnvloeding door ouders en
leerkrachten. Door hun socialisatie leren kinderen culturele modellen van en voor de werkelijkheid en
een culturele habitus. Zij verwerven, met andere woorden, hun culturele kapitaal.”

Socialisatie onderscheidt zich, volgens Rogoff (1990, 1993), in drie verschillende vormen: de
participatie, de begeleide participatie en de leerrelatie.

In de vorm van participatie nemen kinderen deel aan uiteenlopende activiteiten op nieuwe
leerterreinen. Het socialisatieproces wordt uiteraard bepaald door de leeftijd, het geslacht en de
culturele omgeving.



78

Hoofdstuk 3

Bij de begeleide participatie wordt de nadruk gelegd op de actieve betrokkenheid van kinderen
bij de sociale en culturele activiteiten van hun milieu. Wel wordt de interactieve relatie tussen kinderen
en volwassenen gestuurd door expliciete of impliciete aanwijzingen die het kader van normen en
waarden van een bepaalde gemeenschap weergeven.

De leerrelatie vindt plaats in de geïnstitutionaliseerde vormen van socialisatie. Die instituties
zijn voornamelijk de school en andere organisaties die kinderen opvangen met een meer of minder
duidelijk beleid inzake hun socialisatieproces.

De drie hierboven genoemde vormen van socialisatie verschillen van elkaar in de mate van
hun doelbewuste pedagogische intenties. In de eerste vorm is dat het minst van toepassing, in de
tweede vorm wordt het sterker. De derde is de meest doelbewuste vorm.

We sluiten ons aan bij de visie van Hurrelmann (1988:2) over socialisatie: “[It] is the process
of the emergence, formation, and development of the human personality in dependence on and in
interaction with the human organism, on the one hand, and the social and ecological living conditions
that exist at a given time within the historical development of a society on the other. Socialization
designates the process in the course of which a human being, with his or her specific biological and
psychological disposition, becomes a socially competent person, endowed wih the abilities and
capacities for effective action within the larger society and the various segments of society and
dynamically maintains this status throughout the course of his or her life.”

Binnen de sociologische traditie zijn definities vaak gesteld in termen van cultuuroverdracht. Zo
schreef Child (1943:18): “the process by which society moulds its offspring into the pattern prescribed
by its culture is termed socialization.” Wrong (1961:192) voegt hier aan toe dat “socialization means
transmission of the culture, the particular culture of society an individual enters at birth.” Zonder
cultuur is er geen socialisatie en zonder socialisatie is er geen cultuur. In de socialisatie wordt cultuur
doorgegeven en wordt het voorbestaan van cultuur gediend – en daarmee de voorwaarden voor
eventuele veranderingen in de cultuur. Ieder individu krijgt tot op zekere hoogte als het ware zijn
eigen cultuur ‘ingeprent’. De mate waarin die inprenting plaatsvindt, wordt bepaald door het
enculturatieproces – sociologen spreken van socialisatie1. De term enculturatie is voor het eerst
gebruikt door Herskovits (1948:39-42, 1955:326-329) en verwijst naar alle soorten van leren die in de
menselijke natuur plaatsvinden2. Een groot deel van het leren van de mens heeft zowel te maken met
socialisatie als met enculturatie. De kinderen leren diverse elementen zowel door anderen te
imiteren als door bewust onderricht. Het eerste geval is het subtiele proces van enculturatie; het
tweede geval is socialisatie. Beide processen hebben te maken met het aanleren van gedragswijzen
door anderen. In geval van socialisatie vooronderstelt het leren onderricht; in geval van
enculturatie is onderricht niet noodzakelijk voor het leren (vgl. Kagitçibasi, 1990:137). Zoals
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Segall e.a. (1990:25) schrijven, “verklaart het imiterend leren het proces van enculturatie - ofwel
het indirecte leren van onze samenleving -, een inhoud die gevormd en cultureel afgebakend is
door vorige generaties” (vgl. Bandura, 1971). Tijdens dat enculturatieproces leert het individu
zich de benodigde denkwijzen en vanzelfsprekendheden, ofwel het binnen die maatschappelijke
situatie gangbare gedrag, eigen te maken. De meeste elementen die een mens in zijn leven leert,
leert hij zonder direct, doelbewust onderricht. Hij leert ideeën, begrippen, waarden, die in elke
omgeving direct en indirect wijd verbreid worden en die in zijn bewustzijn beklijven. In de loop
van het enculturatieproces komt de mens erachter dat de gedragspatronen hun reden hebben en
dat er een bepaalde ordening ten grondslag ligt aan de werkelijkheid waarin hij leeft. Wurzbacher
(1974:14) definieert ‘Enkulturation’ als: “groepen – zoals het zich op persoonspecifiek vlak eigen
maken en het verinnerlijken van ervaringen, van ‘goederen’ van culturele maatstaven en symbolen
ter instandhouding van, ter ontplooiing van en ter zingeving aan het eigen bestaan zowel als aan het
groepsbestaan.”

Volgens Mayer (1984:35) heeft enculturatie zowel een direct als een indirect effect. Het directe
effect betreft de gedragskeuzes die een bepaalde cultuur zijn leden te bieden heeft. Het indirecte
effect is dat deze keuzes het gevolg zijn van het feit dat we slechts een bepaald aantal alternatieven
aangereikt krijgen. De indirecte invloed van enculturatieve ervaringen is de krachtigste, vanwege het
effect dat zij heeft op onze perceptie van mensen die in een bepaalde culturele setting zijn opgegroeid.
Volgens Mayer is het kenmerkend dat we weigeren te erkennen dat mensen die andere enculturele
ervaringen ondergaan, alternatieve gedragskeuzes, houdingen, percepties, studiemogelijkheden etc.
beschikbaar hebben gehad. Mayer beweert ten stelligste dat de meest geëncultureerde individuen
het minst in staat zijn om bij andere mensen een afwijkende enculturatie te herkennen.

Mayer (1984:36) schrijft dat “a child’s early enculturative experience helps determine whether
this formation will  transpire in a more or less flexible way. The claim has been made in the literature
that ethnocentrism is rooted in the early years of enculturation.” “Specifically”, zegt Mayer, “some
authoritarian child-rearing practices during early enculturation have been identified as contributing
to ethnocentrism.”

Klaassen (1981:2 en 1996:13) merkt op dat “het begrip socialisatie niet gelijkgesteld kan worden
aan het begrip ‘ontwikkeling’, noch aan het begrip ‘enculturatie.” Voor hem houdt het socialisatiebegrip
beide aspecten tegelijk in het vizier. Over socialisatie en enculturatie zegt Klaassen (1981:2) dat
socialisatie “het proces is van menselijke persoonlijkheidsontwikkeling, tegelijkertijd een proces is
van vermaatschappelijking van de menselijke natuur, en dat enculturatie of cultuuroverdracht
eveneens gelijktijdig een proces van persoonlijkheidsontwikkeling is.” Voor de onderzoeker “betreft
het hier geen passief maar een actief proces waarbij individuen onder invloed van omgevingsfactoren
hun eigen sociaal-culturele persoonlijkheid creëren” (Klaassen, 1996:13). De socialisatie- en
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enculturatieprocessen dragen bij aan het creëren, van de kant van het individu, van uniform
gedrag in zijn samenleving en tot diversiteit van gedrag tussen de samenlevingen.

3.2 Het socialisatieproces bij allochtone kinderen

Zoals eerder gezegd, wordt de term ‘socialisatie’ gedefinieerd als het ontwikkelingsproces  van de
persoonlijkheid van het individu in het kader van zijn interactie met zijn materiële en sociaal-culturele
omgeving. Uit deze definitie blijkt dat de vorming van de persoonlijkheid, of in meer hedendaagse
terminologie, de vorming van de ego-identiteit, niet wordt bepaald door de algemene aanleg van het
individu,  maar in grote mate afhankelijk is van de directe en/of indirecte invloeden uit de omgeving.
Dit houdt in, dat een verandering in de omgevings- en socialisatiefactoren zou kunnen leiden tot een
verandering in het proces en de resultaten van de socialisatie.

In deze zin ontstaat er een discrepantie tussen de socialisatie van kinderen die deel uitmaken
van allochtone groepen in het buitenland en kinderen die in hun vaderland opgevoed worden, vooral
door het feit  dat de socialisatie van de eerste groep onder biculturele (of multiculturele) en tweetalige
(of meertalige) omstandigheden plaatsvindt.

Vergeleken met kinderen die in hun ‘eigen’ land opgroeien hebben allochtone kinderen te
maken met een socialisatieproces dat problematisch van aard is (Pels, 1991:2). Hun omgang met en
integratie in de cultuur van de hen omringende maatschappij wordt gecompliceerd door het feit dat in
het gezin, in de familie en onder uit hetzelfde land afkomstige vrienden van de ouders een andere
cultuur heerst. Op school, op straat, bij Nederlandse vrienden en vriendinnen, in contacten met
diverse instanties enz. komen zij daarentegen in aanraking met de cultuur van het gastland, in dit
geval Nederland. Waar de twee culturen elkaar ontmoeten, d.w.z. in de psyche van het allochtone
kind, ontstaan spanningen. Het socialisatieproces van allochtone kinderen wordt nog gecompliceerder
en moeilijker vanwege de variabele economische, sociale, politieke, culturele en ideologische factoren
in de gastmaatschappijen van de betreffende allochtone groep.

Het proces van culturele verandering dat de kinderen door de migratie ondergaan en het
proces van hun gedwongen aanpassing aan de nieuwe culturele en maatschappelijke omgeving,
veroorzaken een toestand van ‘subtractive acculturation’, zoals Gibson (1991:367) het noemt.
Tijdens dat proces zien kinderen zich geconforonteerd met het dilemma, ofwel hun bijzondere
identiteit te bewaren en maatschappelijk geïsoleerd te blijven, ofwel haar volkomen af te werpen
en de kenmerken en gedragspatronen van de dominante cultuur over te nemen. Dat brengt bij
hen gevoelens van degradatie en isolement teweeg in een werkelijkheid van ongelijke
ontwikkelingskansen en financiële mogelijkheden, iets wat directe gevolgen heeft voor het proces
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van hun socialisatie. Ellemers (1979:20) beschouwt het opgroeien in twee culturen als de kern
van de problematiek van de ‘tweede generatie’.

Er zijn onderzoekers (Akpinar e.a, 1978) die de socialisatie van de tweede generatie allochtone kinderen
omschrijven als “een permanent intercultureel conflict” tussen de cultuur van het land van herkomst
en de cultuur van het land waarin die generatie opgroeit. In dat ‘conflict’ is het het allochtone gezin
dat ‘faalt’ in zijn socialisatiefunctie, waardoor de kinderen uiteindelijk ‘identiteitstekorten’  ontwikkelen
(Akpinar e.a, 1978:40). Vaak wordt er over allochtone kinderen beweerd: “zij leven tussen twee culturen
en raken ertussen gevangen”; Boos-Nünning spreekt zelfs van “Personen ohne Kultur” (geciteerd in
Pels, 1991:2) en Müller (1980:36) van personen die “im Niemandsland sind” of van de “verlorene
Generation.”

Ellemers (1979) verwoordt het duidelijkst en meest expliciet de theoretische benadering die
ook bij van den Berg – Eldering (1978) en Eppink (1979) herkenbaar is en die Van Attekum e.a.
(1982:13) het ‘twee-culturenmodel’ noemen. Een verwante benaderingswijze vinden we bij een aantal
Duitse auteurs (Pels, 1991:2): de op Parsons geënte theorie van de ‘biculturele socialisatie’. Zo
presenteren Schräder, Nikles en Griese (1979) (in het vervolg kortweg te noemen Schräder) - in
navolging van Claessens (1972) - in het boek Die zweite Generation een immigratietheorie  rondom
de vraag tot op welke leeftijd een kind mag immigreren,  wil het zich later nog tot een evenwichtige
persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. Het betreft hier een invloedrijke poging om de socialisatie en
identiteitsontwikkeling van allochtone kinderen theoretisch in kaart te brengen, en daarmee
voorspellingen mogelijk te maken over hun wijze van adaptatie aan het gastland. Er moet meteen al
worden opgemerkt, dat de theorie op slechts weinig onderzoeksgegevens is gefundeerd en tenminste
in Nedeland niet aan onderzoek is getoetst.
Het socialisatieproces van allochtone jongeren is door de auteurs in drie fasen ingedeeld:

Fase I: de sociabilisatie. Het kind ontwikkelt een aantal ‘fundamentele’ emoties, zoals vertrouwen
(het ‘oervertrouwen’ volgens Erikson) in zijn verzorgers. Sociabilisatie is voorwaarde voor de
ontwikkeling van de basispersoonlijkheid. Volgens Schräder (1979:67) zijn hier nog geen culturele
verschillen aan te wijzen.

Fase II: de enculturatie. Deze fase beslaat globaal de periode van het tweede tot het zesde levensjaar.
In deze fase wordt de invloed van de wijdere familiekring groter. Door het contact met deze significante
anderen leert het kind ‘cultuurspecifieke’ vormen van emoties, taal3, denken en gedrag, in
antropologische termen: de basispersoonlijkheid. In interactie met zijn fysieke en sociale omgeving
maakt het kind in toenemende mate gebruik van reeds aanwezige kennis en vaardigheden om nieuwe
ervaringen op te doen, nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Het neemt een culturele rol over
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die het niet meer kan loslaten (Schräder e.a, 1979:57; vgl. Leseman, 1994:23). Met de overname van de
culturele rol in de subcultuur van het gezinsmilieu wordt het kind voorbereid op de overname van
sociale rollen buiten de primaire groep van het gezin.

Fase III: de secundaire sociale bepaling. Deze fase beslaat het hele verdere leven. Het individu leert
diverse sociale rollen te spelen, voornamelijk buiten de familie, op school, in groepen en onder
leeftijdgenoten, die het in staat stellen in uiteenlopende situaties aan maatschappelijke verwachtingen
te beantwoorden (Schräder e.a, 1979:58).

Wat gebeurt er nu met kinderen die van referentiekader wisselen, die tweetalig opgroeien en dagelijks
in contact staan met significante anderen van verschillende etnische herkomst? Zoals we hebben
gezien is de fase van de enculturatie van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van de
(culturele) persoonlijkheid van het individu. Om die reden deelt Schräder de allochtone kinderen in
met als criterium de vraag of zij na, tijdens of voor de enculturatiefase zijn geëmigreerd.

De eerste groep – kinderen die na hun zesde levensjaar emigreren – heeft de enculturatie in
het land van herkomst afgesloten. Er is sprake van een eenduidige culturele basispersoonlijkheid.
Schräder veronderstelt dat deze kinderen zich identificeren met hun vaderland en hun eigen etnische
groep. Ze zullen zich voortaan Griek, Italiaan, Turk, Marokkaan enz. voelen. Omdat deze kinderen van
assimilatieprocessen zijn uitgesloten, acht Schräder het aannemelijk, dat zij de wens blijven koesteren
naar hun vaderland terug te gaan. Kortom, ze zijn op het land van herkomst georiënteerd en hun
identiteit blijft die van een buitenlander in het gastland.

Bij de tweede groep is de basispersoonlijkheid van het als kleuter immigrerende kind (ongeveer
2 tot 6 jaar) nog niet geheel gevormd. Het enculturatieproces wordt onderbroken en valt in drie delen
uiteen: de vaderlandse cultuur, de minderheidssubcultuur (of mengcultuur) en de cultuur van het
verblijfsland. Volgens Schäder onstaat hierdoor een enculturatietekort naar alle drie kanten. Vanwege
de enculturatietekorten met betrekking tot de beide culturen kunnen deze kinderen zich niet meer
volledig met een van beide vereenzelvingen; met de sociale situatie kan de identificatie dan ook
wisselen. Een en ander heeft tot gevolg dat het kind een diffuse culturele identiteit ontwikkelt, maar
ook een groot aanpassingsvermogen, voor beide culturen. Kortom, deze kinderen ontwikkelen
biculturele identiteiten.

Bij de derde groep – kinderen die als pasgeborene emigreren of in het gastland geboren
worden – voltrekt de enculturatie zich geheel in de sfeer van de minderheidssubcultuur (mengcultuur).
Deze kinderen maken zich een voorlopige culturele mengrol eigen en hun basispersoonlijkheid heeft
een voorlopig karakter. In het verloop van het socialisatieproces internaliseren deze kinderen elementen
van de cultuur van het gastland, waardoor de kans groot is dat zij zich op den duur daarmee zullen
identificeren, of zelfs assimileren (Schräder e.a, 1979:69-71; Weische-Alexa, 1978:135-136).
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De theorie van Schräder op zo een complex terrein zet aan tot kritische overpeinzingen. De
onderzoeker zelf (1979:56) geeft ruiterlijk toe dat deze indeling te schematisch is om volledig recht te
doen aan de gecompliceerde realiteit, waar de socialisatiefasen meestal niet zo strikt gescheiden zijn.
Maar ook met inachtneming van dat voorbehoud valt er wellicht op zijn theorie iets af te dingen. Zo
zet Pels (1982:48 e.v.) vraagtekens bij de opvattingen dat de eerste fase als niet-cultuurspecifiek
beschouwd moet worden en dat de enculturatie doorslaggevend zou zijn voor de basispersoonlijkheid.
Ze citeert Claessens, op wiens werk Schräder zijn socialisatiemodel heeft gebaseerd, dat hij op het
standpunt staat dat zich reeds in de sociabilisatiefase culturele verschillen kunnen doen gelden. Zij
is van mening dat ook vóór de enculturatiefase cultuurspecifieke beïnvloeding plaatsvindt en dat,
aan de andere kant, de culturele rol van het individu ook na het zesde levensjaar nog wordt ontwikkeld.
Zij vraagt zich af waarom socialisatie een levenslang proces zou zijn, maar enculturatie slechts vier
jaar duurt4. Aanpassing en het aanleren van nieuw gedrag blijven voortdurend noodzakelijk en
mogelijk, reden waarom ook de term basispersoonlijkheid – die de aanwezigheid van een vast patroon
suggereert – misleidend is (1982:52). De term basispersoonlijkheid leidt gemakkelijk tot generaliseren,
alle leden van een bepaalde cultuur over één kam scheren met voorbijgaan aan hun onderlinge
verschillen. Dit terwijl aandacht voor verschillen en tegenstellingen vaak verhelderender werkt dan
wijzen op het gemeenschappelijke. Bovendien hoeft door de migratie geen dramatische breuk in de
enculturatie te ontstaan. Daarvoor hebben de familie en de etnische gemeenschap teveel bindende
eigenschappen. Ook Giesemann (1979:56) stelt, dat een cultuurwisseling op zichzelf niet tot een
gespleten identiteit hoeft te leiden.

Schräders socialisatieschema voor jongeren is gebaseerd op een specifieke opvatting over
cultuur. Volgens hem is cultuur een gegeven grootheid, duidelijk onderscheiden van andere culturen.
Hetzelfde geldt voor nationaliteiten. Personen als dragers van cultuur onderscheiden zich even
duidelijk van elkaar, eenmaal ‘geëncultureerd’ zijn zij Griek, Spanjaard, Turk (Schräder e.a, 1979:58).
Hoewel er sprake kan zijn van het ontstaan van mengculturen (Schräder e.a, 1979:65) is zijn idee over
cultuur toch statisch te noemen. Zo gaat hij niet uit van veranderingen binnen culturen. Zijn
denkbeelden doen geen recht aan het feit dat binnen een cultuur voortdurend veranderingen optreden,
niet alleen in geval van migratie, maar bij elke verandering die zich in de leefomstandigheden van een
groep of individu voordoet.

Volgens het socialisatiemodel van Schräder is cultuur de belangrijkste variabele in het
socialisatieproces van allochtone kinderen. Anders dan Schräder, relativeert Wilpert (1979) die een
survey hield onder 10- tot 15-jarige Turkse, Joegoslavische en Duitse kinderen, de rol van de cultuur,
van de enculturatiefase en van de immigratieleeftijd. In haar theoretisch kader gaat het niet zozeer om
een indeling naar immigratieleeftijd op grond van de culturele positie, maar op grond van de structurele
positie. De reacties op haar onderzoek hangen volgens haar vooral af van de hechtheid van het
etnische milieu en van de gerichtheid. Een hechte etnische gemeenschap kan het gevoel van
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eigenwaarde van leden van deze gemeenschap positief beïnvloeden. Ook Giesemann (1979:56-57)
stelt, dat de gevolgen voor de identiteitsontwikkeling afhangen van de mogelijkheden die de
maatschappij biedt om in de cultuur- en taalwisseling te participeren. Dit alles leidt Pels (1982:53) tot
de veronderstelling dat “sociaal-structurele factoren evenzeer als culturele factoren van kracht zijn in
de socialisatie en identiteitsontwikkeling van het (allochtone) kind.”

Schräder besteedt geen aandacht aan mogelijke verschillen in de socialisatie van jongens en
meisjes. Uit verschillende onderzoekingen blijkt dat het geslacht een belangrijke variabele is. Weische-
Alexa (1978) onderzocht het vrijetijdsgedrag van Turkse meisjes in Duitsland. Ze veronderstelt
(1979:228-229) dat het acculturatieproces en de identiteitsontwikkeling zich bij meisjes anders
voltrekken dan bij jongens. Ook Walz (1980:101-132) vond dat Italiaanse meisjes aanmerkelijk vaker
dan jongens de wens koesteren naar het land van herkomst terug te keren. Verder is uit het onderzoek
van Pels (1980:90-96) bekend dat in Nederland met name meisjes uit de Islam-culturen, naarmate ze de
vruchtbare leeftijd bereiken, vaker de leerplicht ontduiken. Eenzelfde aanmerking geldt Wilpert (1979),
die in haar onderzoek wel enige verschillen tussen jongens en meisjes vond. Ze spreekt over Turkse
meisjes als volgt (1979:131-132): “Zij zullen hoogstwaarschijnlijk bij gebrek aan reële maatschappelijke
mogelijkheden een ander adaptiepatroon vertonen dan jongens. Voor meisjes die voor zichzelf geen
kansen zien, zal het gemakkelijker zijn zich terug te trekken in de traditionele sekse-rol en een versterkte
oriëntatie op het gezin.” Dit alles voert Pels (1982:60) tot de veronderstelling dat “in de socialisatie en
identiteitsontwikkeling van de meisjes eerder het cultuurverschil centraal staat, en bij de jongens
eerder de structurele positie.”

3.3 Biculturele socialisatie

We hebben gezien dat iemands identiteit telkens in concrete economische, politieke en sociaal-
culturele omstandigheden gevormd en daar direct door beïnvloed wordt. Omdat in het geval van
allochtone kinderen de dagelijkse belevingen, ervaringen, voorstellingen en hun kennis
voortkomen uit een bicultureel-tweetalige omgeving, zal hun ego-synthese een zeker bicultureel
karakter moeten hebben. Theoretisch zal in hun psychomentale wereld een synthese van twee
culturen moeten plaatsvinden. Bijzondere betekenis heeft het feit dat de ego-synthese niet
zomaar het totaal is, dat wil zeggen een kwantitatieve optelling, van de successieve ervaringen,
belevingen en identificaties, maar in kwalitatief opzicht meer is: zij heeft een assimilatief karakter
- mits zij, natuurlijk, als proces succesvol is (Erikson, 1980:121).
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3.3.1 Biculturaliteit

De term biculturaliteit omvat, volgens Innis (1973:4), twee basis-constanten. De eerste heeft
betrekking op de status van elk van beide culturen en op de kansen die beide hebben te blijven
bestaan en zich te ontwikkelen. De tweede heeft te maken met de coëxistentie en samenwerking
van de twee culturele systemen in hetzelfde land, met andere woorden: de vorming van de
omstandigheden die de leden van de twee culturele systemen zullen toestaan effecief samen te
werken.

Bij de ontwikkeling van een biculturele competentie herkennen wij in het model voor de analyse
van menselijke aanpassing tijdens een verandering van kader, dat wil zeggen tijdens de overgang
van het ene kader naar het andere (model for analyzing human adaptation to transition) van
Schlossberg (1981), dat er bepaalde individuele kenmerken bestaan die van groot belang kunnen
worden geacht. Die omvatten persoonlijke en culturele identiteit, leeftijd en levensfase, geslacht
en identificatie met de rol van het geslacht, sociaal-economische status enz. Die kenmerken zijn
niet op dezelfde wijze van invloed op de ontwikkeling en verfijning van iemands onmisbare
biculturele competenties.

Triandis (1980) heeft twee factoren die voor een effectieve inpassing van het individu in
het dominante systeem bepalend zijn onder woorden gebracht: zijn zelfkennis (zelfbewustzijn)
en zijn competentie in het analyseren van sociaal gedrag. Daarmee komt nadruk te liggen op het
belang van iemands persoonlijkheid bij de ontwikkeling van een biculturele competentie.
LaFromboise e.a. (1993:403) wijzen op de voorwaarden waar iemand waarschijnlijk aan moet
voldoen voor de ontwikkeling van competenties om een soepel proces van coëxistentie in twee
culturen te bereiken. Die competenties worden als volgt samengevat:

a) kennis van culturele beginselen en waarden
b) positieve attitude tegenover de dominante en de allochtone groep
c) biculturele activiteit
d) communicatieve competentie
e) mogelijkheid van rolwisseling (role repertoire)
f) gevoel van integratie.

Dezelfde onderzoekers (LaFromboise e.a, 1993:408) nemen aan dat individuen met de juiste
attitude, geloof in de affectieve en cognitieve dimensie en gedragscompetenties van het bicul-
tureel model, tevens in staat zullen zijn de effectieve hulpsystemen in beide culturen te
ontwikkelen die hun zullen toestaan zich geïntegreerd te voelen. Tot twee culturen behorend,
zullen de individuen hun persoonlijke en culturele identiteit weten te bewaren en cultiveren op
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In de richting van biculturaliteit is nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan, en wat
er is, bevindt zich verspreid in alle sociale wetenschappen. Om het psychisch conflict dat door
biculturaliteit in het individu veroorzaakt wordt te onderzoeken, zouden we misschien ons heil
moeten zoeken bij disciplines als psychologie, pedagogie, sociologie en etnologie, en moeten
kijken hoe het psychisch conflict van de biculturaliteit beïnvloed wordt door iemands affectieve
kenmerken en gedragskenmerken (psychologie), door relaties met menselijke sociale structuren
(pedagogie), door groepen en verschillende sociaal-economische systemen (sociologie) en door
het cultureel erfgoed (etnografie) (LaFromboise e.a, 1993). De opvatting van Zuniga (1988) is,
dat voor de vermindering van het psychisch conflict dat door het proces van biculturaliteit
veroorzaakt wordt, iemand een sterkere persoonlijke identiteit moet ontwikkelen om biculturele
competenties te verkrijgen. Onderzoek (LaFromboise e.a, 1993) toont aan dat er een manier
bestaat om een bicultureel type te zijn zonder te lijden onder negatieve psychische gevolgen,
neigingen tot assimilatie of afwending van contact met de dominante cultuur. Dat onderzoek
leidt tot de constatering dat individuen die in twee culturen leven die ervaring voordeliger
kunnen vinden dan het volgen van een monoculturele levenswijze. De sleutel tot psychisch
welzijn is wellicht dat men in staat is competentie in beide culturen te ontwikkelen en bewaren.

Biculturele identiteit betekent dat het individu een volledig bewustzijn heeft van het
proces van synthese van de twee culturen. Dat komt het meest karakteristiek tot uiting in het
antwoord dat kinderen zelf soms geven op de vraag of zij bijv. Griekse of Nederlandse kinderen
zijn: ‘Ik ben een Grieks kind uit Nederland’! In het kader van een verenigd Europa is dat antwoord
niet langer inconsistent; erachter schuilt vooral de problematiek van biculturaliteit van kinderen
van Grieken in Nederland.

3.3.2 Factoren die het proces van biculturele socialisatie beïnvloeden

Voor het onderzoek naar factoren die op het proces van biculturele socialisatie van invloed zijn
ontwikkelde Valentine (1971) een bicultureel model van socialisatie in multiculturele
samenlevingen. Hij postuleerde een dubbel socialisatieproces voor allochtone groepen, primair
bestaande uit enculturatie-ervaringen in de eigen culturele groep, naast de minder veelomvattende
maar belangrijke blootstelling aan socialisatie-agenten en -krachten in de dominante cultuur;
met andere woorden: een biculturele socialisatie. Zo verklaarde Valentine (1971:143) dat, afgezien
van de socialisatie in de eigen cultuur, “members of all subgroups are thoroughly enculturated
in dominant culture patterns by mainstream institutions, including most of the content of the
mass media, most products and advertising for mass marketing, the entire experience of public
schooling, constant exposure to national fashions, holidays, and heroes.” Op die manier wordt
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het individu van een etnisch-culturele groep ingevoerd in de waarden, opvattingen en normatieve
gedragspatronen van twee culturele systemen. Volgens Valentine heeft het biculturele model de
beste perspectieven om tot begrip te komen van het proces waardoor een individu in verschillende
mate leert functioneren in twee systemen - van de minderheidscultuur en van de meerderheids-
samenleving. Anda (1984) bestudeerde het biculturele model van Valentine en concludeerde dat
dat model, hoewel het een algemeen kader geeft, maar heel weinig informatie biedt over de
specifieke mechanismen waardoor dubbele socialisatie optreedt. Anda (1984:102) localiseerde in
Valentine’s onderzoek ten minste zes factoren die van invloed zijn op de mate waarin een lid van
een etnisch-culturele groep bicultureel kan of waarschijnlijk zal worden (vgl. Shadid, 1998:41
e.v.).

a) Culturele overlap
Het gaat hier om de mate van overlap of gemeenschappelijkheid die bestaat tussen twee culturen
met betrekking tot normen, waarden, overtuigingen, opvattingen e.d. Volgens Anda (1984:102)
concentreert Valentine’s biculturaliteitsconcept zich op de competentie van een minderheids-
individu, de repertoires van twee culturen die als volkomen verschillend en apart worden gezien
in en uit te stappen (figuur 3).

Figuur 3.  Twee aparte culturen

A B

A = meerderheidscultuur

B = minderheidscultuur

Anda (1984:102) verklaart, anders dan Valentine’s concept, dat de biculturele ervaring alleen
mogelijk is doordat de twee culturen niet volkomen ongelijk zijn. Dat heeft tot gevolg dat een
dubbele socialisatie mogelijk is en vergemakkelijkt wordt door de mate van overlap van de twee
culturele systemen (figuur 4).
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Figuur 4.  Biculturaliteit

 A        C B

A = meerderheidscultuur

B = minderheidscultuur

C = gemeenschappelijke waarden in de twee culturen

Met andere woorden: de mate waarin het individu twee culturele systemen kan begrijpen en met
succes kan voorspellen en zijn gedrag aan de normen van elk van beide culturen kan aanpassen,
hangt of van de mate van overlap van de twee culturele systemen in gelijke waarden, overtui-
gingen, opvattingen en modellen voor vaste gedragspatronen. “Dat verklaart tot op zekere
hoogte de redenen dat de smeltkroestheorie die in Amerika toegepast is voor veel Europese im-
migranten geschikt was, maar niet voor andere allochtone groepen zoals Afro-Amerikanen,
‘Hispanics’ of Aziaten”, aldus Anda (1984:103) (figuur 5).

Figuur 5.  Smeltkroestheorie voor Europese immigranten en biculturaliteit

     A      C                  B A                 C      B

A = Amerikaanse meerderheidscultuur A = Amerikaanse meerderheidscultuur

B = Europese-immigrantencultuur B = Afro-Amerikaanse, ‘Hispanic’ of Aziatische cultuur

C = Gedeelde waarden en norrnen C = Gedeelde waarden en normen
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Anda (1984:103) merkt op dat het dubbele socialisatieproces ook beïnvloed wordt door de mate
van conflict tussen niet-gedeelde elementen (A en B van de schema’s 3 en 4).

b) Culturele socialisatie-agenten
Volgens Anda (1984:103) is de aanwezigheid van bepaalde typen van socialisatie-agenten een
andere factor die de mate van biculturaliteit van het individu kan bepalen. “Er worden vooral drie
typen van socialisatie-agenten aangenomen, die ertoe dienen het proces van socialisatie van
een minderheidsindividu naar de normen van de meerderheidscultuur te vergemakkelijken:
translatoren, mediatoren en modellen”, aldus Anda (1984:103).

Translatoren zijn “waarschijnlijk de meest effectieve agenten bij het bevorderen van dubbele
socialisatie. Een translator is een persoon uit iemands etnische of culturele minderheidsgroep
die het proces van dubbele socialisatie reeds met aanzienlijk succes heeft doorgemaakt. De
translator is in staat zijn ervaringen te delen, informatie te verstrekken die het begrip van normen
en waarden van de meerderheidscultuur vergemakkelijkt, en manieren over te dragen om aan de
gedragseisen die aan minderheidsleden van de samenleving worden gesteld te leren voldoen
zonder de eigen etnische waarden en normen geweld aan te doen” (Anda, 1984:104). De stress
bijvoorbeeld, waarmee de pas beginnende student afkomstig uit een allochtone groep aan een
instelling van hoger onderwijs te maken kan krijgen door de eisen die aan hem gesteld worden,
kan volgens de onderzoeker verminderd worden door de aanwezigheid van een translator.

Mediatoren zijn “personen uit de meerderheidscultuur die als informatieverschaffers en gidsen
voor personen uit etnische minderheden functioneren. Het kunnen personen zijn die formele
socialisatiefuncties bekleden zoals docenten, studie-adviseurs en maatschappelijk werkers, of
informele socialisatie-agenten zoals leeftijdgenoten of mentoren. Mediatoren zijn, anders dan
translatoren, niet in staat uitvoerige informatie te geven over de punten van convergentie en
divergentie tussen twee culturen, of methoden aan te reiken om met de daaruit voortvloeiende
waardenconflicten om te gaan. Wel hebben mediatoren waardevolle informatie te bieden op
terreinen waar leden van allochtone groepen  zelf misschien niet zo gemakkelijk toegang toe
hebben of waar zij misschien verkeerd zouden interpreteren of alleen door vallen en opstaan
wijzer worden” (Anda, 1985:104).

Modellen zijn “personen uit de omgeving van een minderheidsindividu wier gedrag dient als
een voorbeeld ter navolging teneinde een gedragsrepertoire te ontwikkelen dat consistent is
met de normen van de meerderheids- of minderheidscultuur5. Wil het individu de gedragspatronen
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van de minderheidscultuur leren, dan moeten de modellen uiteraard van dezelfde etnische groep
zijn; om het normatieve gedrag van de meerderheidscultuur te leren, kunnen de modellen van
beide groepen zijn. Onderzoek wijst uit dat het modelvormingsproces versterkt kan worden
wanneer er gelijkenis waargenomen wordt tussen model en waarnemer (Anda, 1984:104; zie ook
Bandura, 1969). Hier wordt ook de interactie-relatie met de factor van culturele overlap zichtbaar
die in het voorafgaande geanalyseerd is. Hoe groter de gelijkenis tussen twee culturen, des te
waarschijnlijker zal iemand in staat zijn de componenten van voorbeeldgedrag te herkennen.

“Leren door voorbeeldwerking, evenwel, gaat niet zonder potentiële culturele conflicten.
Problemen kunnen optreden wanneer er een conflict is tussen gedragsnormen zoals gepresen-
teerd door verschillende modellen, in het bijzonder modellen uit twee verschillende culturele
groepen. Het gedrag van het meerderheidsmodel heeft evident tastbaarder beloningen te bieden
binnen de meerderheidscultuur, terwijl het minderheidsmodel affectieve respons kan oproepen
die geassocieerd is met de primaire socialisatie-ervaringen van de persoon” (Anda, 1984:104).
Volgens de onderzoeker is het resultaat van dergelijke conflicten, dat het biculturaliteitsproces
tijdelijk onderbroken wordt terwijl het individu middelen tracht te vinden om het conflict op te
lossen.

c) Correctieve feedback
Het gaat hier om de mate en het soort (positief of negatief) correctieve feedback die door elke
cultuur geleverd wordt met betrekking tot pogingen normatief gedrag te produceren.

“Hoewel een individu met de normen van een bepaalde cultuur vertrouwd kan raken door het
gedrag van cultuurmodellen te observeren, is er voor de vorming van zijn eigen gedragsrepertoire
correctieve feedback nodig met het oog op een zo nauwkeurig mogelijke navolging. Hoe meer
correctieve feedback er beschikbaar is, des te groter de kans dat het gedrag van het individu
nauwkeurig met de culturele normen zal overeenstemmen. Zonder correctieve feedback kan het
gebeuren dat het individu gedrag vertoont waarvan hij meent dat het passend is, maar dat in
werkelijkheid als onaanvaardbaar of misplaatst wordt gezien door leden van de culturele groep
waarmee hij een poging tot interactie aangaat. Correctieve feedback is in het bijzonder van
belang om te verhelderen welke gedragspatronen passend zijn in specifieke contexten” (Anda,
1984:104). Het gedrag, bijvoorbeeld, tussen collega’s op het werk dient gekenmerkt te worden
door een zekere formaliteit, terwijl het buiten werktijd een volkomen ander karakter kan hebben.
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d) Probleemoplossend vermogen
Het gaat hier om het conceptuele model en de probleemoplossende aanpak van een minderheids-
individu en de vraag hoe zij aansluiten bij de heersende stijl van de meerderheidscultuur.

Anda (1984:105) schrijft hierover: “De aansluiting tussen het dominante cognitieve model
van elke cultuur en die van de meerderheidscultuur kan eveneens van invloed zijn op de mate
van biculturele socialisatie die voor een minderheidsindividu mogelijk is. In de meerderheids-
cultuur schijnt een analytisch cognitief model de meest gewaardeerde benadering te zijn als het
erom gaat dat iemand zijn omgeving begrijpt. Dus hebben individuen uit de minderheidscultuur
die dat model cultiveren de meeste kans op succes in hun betrekkingen met de meerderheids-
cultuur”, en verderop (1984:105): “Individuen met goed getrainde analytische vaardigheden
hebben de meeste kans dat zij de eisen van de meerderheidscultuur succesvol interpreteren; dat
zij onderscheid kunnen maken tussen de meest en de minst aanvaardbare gedragspatronen in
een verscheidenheid aan contexten en, ten slotte, dat zij de eisen uit de omgeving van de
meerderheidscultuur en de passende respons daarop kunnen voorspellen.”

Tot slot schrijft de onderzoeker (1984:105): “Dit model voor de organisatie van ervaring
kan ook behulpzaam zijn bij het verlichten van problemen die voortkomen uit een conflict tussen
de twee culturen, omdat het individu de mogelijkheid krijgt gedrag en affect van elkaar te scheiden
en zo selectief kan focussen op de eisen van de specifieke situatie, ze kan interpreteren en eraan
kan beantwoorden.”

e) Mate van tweetaligheid
“De mate waarin iemand de taal van een specifieke cultuur beheerst kan zijn socialisatieproces
bevorderen danwel belemmeren. Dat wil zeggen, iemand die de taal goed kent zal eerder bloot-
gesteld worden aan een groter aantal modellen en mediatoren en aan een breder spectrum aan leer-
situaties. Hij zal beter in staat zijn correctieve feedback te begrijpen en er zelfs om te vragen” (Anda,
1984:104).

Tot slot concludeert de onderzoeker (1984:106): “Het is duidelijk dat een tweetalig persoon de
meeste kans heeft een bicultureel individu te worden. Eentalige minderheidsindividuen hebben de
minste kans de normen van de meerderheidscultuur te leren, doordat het gebrek aan competentie in
de taal van de meerderheidscultuur automatisch belangrijke socialisatiebronnen voor hen afsluit.
Bovendien leiden syntactische fouten en incorrecte accenten in zijn taalgebruik tot een verdere
benadrukking en versterking van de afwijkingen tussen de twee culturen en van de overtuiging dat
minderheidsindividuen niet de competentie aan de dag kunnen leggen die nodig is om te voldoen aan
de meerderheidsnormen.”
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f) Uiterlijk
Hier gaat het om de mate van afwijking in fysieke verschijning die de dominante cultuur vertoont,
zoals huidskleur, gelaatskenmerken enz.

Anda (1984:106) is van mening dat “afwijkingen in fysieke verschijning tussen individuen
van minderheids- en meerderheidsculturen een evidente hindernis vormen voor het proces van
biculturele socialisatie. Uitgesproken verschillen als huidskleur en typerende gelaatskenmerken
bemoeilijken het opgaan in de groep van de overheersende cultuur.”

Voorts schrijft zij hierover (1984:106): “De gelijkheid in uiterlijke verschijning maakt het voor
Europese migranten gemakkelijker zich met de Amerikaanse bevolking te mengen en daardoor deel te
hebben aan socialisatie-ervaringen als van een ‘insider’. Etnische minderheden met een afwijkende
fysieke verschijning, daarentegen, zullen het socialisatieproces waarschijnlijk ervaren als een vorm
van pressie zoals uitgeoefend op een ‘outsider’. De aanduiding ‘zij’ waarmee individuen uit
etnoculturele minderheden over leden van de meerderheidscultuur spreken terwijl zij voor zichzelf de
aanduiding ‘wij’ reserveren, wijst op een zekere afstand in de onderlinge betrekkingen, iets wat de
socialisatiekansen beperkt. In zo’n geval krijgt de rol van de translatoren extra betekenis.”

3.3.3 Socialisatiemodellen in biculturele omgevingen

Aangezien de invloeden die  allochtone kinderen van de kant van de twee sociaal-culturele omge-
vingen ondergaan veelsoortig van aard zijn, worden zij tot verschillende gedragspatronen gebracht
- die in wezen een uitvloeisel zijn van de sociaal-economische, culturele, familiale, onderwijskundige
en andere omstandigheden van hun socialisatie. Naast de invloed van de factor aankomstleeftijd van
Schräder op de mate van integratie in de ‘Fremdkultuur’ noemen andere onderzoekers nog andere
factoren. Zo wijzen Van Niekerk e.a. (1987), De Vries & Van Schelven (1987), Pennix (1988) en Verkuyten
(1988) op factoren als verblijfsduur, leeftijd, opleiding en de plaats van herkomst. Van Niekerk e.a.
(1987) en Penninx (1988) achten de wijze van vrije-tijdsinvulling mede van belang voor de oriëntatie
van etnische jongeren, en Dors (1987), Penninx (1987) en Veenman & Roelandt (1990) constateren dat
er een verband bestaat tussen opleiding/al of niet studeren en werk hebben of werkloos zijn. Tot slot
acht Feddema (1992) de factor ‘mate van godsdienstig actief zijn’ belangrijk voor de oriëntatie van
allochtone kinderen.

In het onderzoek van Damanakis (1989) naar Griekse kinderen in Duitsland wordt een typologie
van theoretische aard ontwikkeld met, afhankelijk van het gedrag dat de individuen vertonen, vier
mogelijke modellen van socialisatie in bicultureel-tweetalige omgevingen. Omdat de migratiebiografie
van de Grieken in Nederland grote gelijkenissen vertoont met die van de Grieken in Duitsland, kan
hier dezelfde typologie gelden. Damanakis (1989:93 e.v.) definieert de vier typen als volgt:
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- Personen die op hun etnisch-culturele minderheid gericht zijn en hun heil in hun gezin en etnische
gemeenschap zoeken. Zij leden afgezonderd van de samenleving van het gastland, waar zij vaak
negatief tegenaan kijken.

- Personen die op de samenleving van het gastland gericht zijn, haar sociale normen accepteren,
haar waarden assimileren en hun sociaal gedrag met haar sociale modellen en voorschriften
vereenzelvigen. Geleidelijk vervreemden zij van hun etnisch-culturele minderheid, misschien
ook van hun gezin, en gaan zij op in het dominante culturele systeem.

- Personen die weifelen tussen de twee culturele systemen, van land van herkomst en gastland, en
in een marginale situatie leven zonder voor een van beide systemen te kiezen.

- Personen die zich met beide sociaal-culturele systemen identificeren en van de twee culturen
een synthese vormen, als één geheel, met als gevolg dat zij een identiteit verkrijgen in
overeenstemming met de sociaal-culturele omstandigheden van hun socialisatie, ofwel een
biculturele identiteit. Deze kinderen vormen het ideaaltype van socialisatie.

Kort gezegd kunnen we volgens Damanakis de vier types als volgt benoemen:
a) het type dat gericht is op zijn etnisch-culturele minderheid;
b) het type dat gericht is op de samenleving van het gastland;
c) het type dat weifelt tussen twee sociaal-culturele systemen;

Hier moet beklemtoond worden dat bovenstaande typologie een zuiver theoretisch karakter heeft. De
typen treden niet uitsluitend in deze zuivere vorm op, maar doorgaans in allerlei variaties. Damanakis
(1984:94 e.v.) tracht de vier socialisatietypen te beschrijven in een poging een typologie te ontwikkelen
die de analyse van het proces van biculturele socialisatie van allochtone kinderen kan
vergemakkelijken:

Type a: gericht op zijn etnisch-culturele minderheid

Dit type kent een ideaal karakter toe aan het sociaal-cultureel systeem van het land van herkomst.
Het wordt in het algemeen beheerst door een houding van onverschilligheid tegenover het do-
minante culturele systeem; in het slechtste geval verwerpt het dat openlijk of verholen, doordat
het een krachtige verzetshouding daartegenover ontwikkelt en een sterk gevoel van zijn eigen,
andere sociaal-culturele identiteit.

Deze etnocentrische gerichtheid is het gevolg van allerlei socialisatiefactoren, bijv. van
gezin, school, leeftijdgenoten enz., en natuurlijk van de wijze waarop het kind door de samenleving
van het gastland al dan niet geaccepteerd wordt. Elk van die factoren oefent zijn eigen invloed
uit, maar zonder dat wij precies kunnen bepalen welke de doorslaggevende rol speelt bij de
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gerichtheid van het kind, omdat het kind de invloeden uit zijn omgeving op zijn eigen exclusieve
manier bewerkt en tot een geheel samenvoegt. Overigens is, volgens Erikson (1965:230), in die
individuele wijze van bewerking van stimuli, voorstellingen, identificaties, belevingen en
ervaringen en in het overwinnen van verschillende crises het proces van ego-synthese gelegen.

Schematisch kan het socialisatieproces van het op zijn etnisch-culturele minderheid
gerichte type als volgt weergegeven worden:

Ten slotte kunnen we zeggen dat, zelfs als de attitude van het gastland tegenover het kind
positief is, het onder invloed van genoemde factoren toch kan gebeuren dat het kind door een
etnocentrische gerichtheid beheerst wordt.
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Type b: op de samenleving van het gastland gericht

Dit type staat diametraal tegenover het etnocentrische type. (Over)aangepast aan het sociaal-
cultureel systeem van het verblijfsland als het is, vervreemdt het geleidelijk van zijn minderheid,
en misschien ook van zijn gezin, en assimileert aan de samenleving van het gastland.

Gordon (1978) heeft een aantal subprocessen geschetst, die verschilllende stadia van het
assimilatieproces uitmaken: a) culturele en gedragsassimilatie, b) structurele assimilatie, c)
huwelijksassimilatie, d) identiteitsassimilatie, e) attitude-assimilatie, f) attitude-assimilatie van
acceptatie (door de dominante groep) en g) burgerlijke (civic) assimilatie. Ruiz (1981) beklemtoont
dat het assimilatieproces ten doel heeft dat iemand bij het doorlopen van de stadia sociaal
geaccepteerd raakt door leden van de doelcultuur.

In een extreme norm verwerpt dit type alles wat met zijn minderheid te maken heeft,
verloochent hij zijn sociaal-culturele afkomst en idealiseert hij de belevingen, ervaringen en
voorstellingen die hij van het gastland ontvangt; hij vereenzelvigt zich met de samenleving
daarvan, zelfs als die hem nog niet geheel en al accepteert6.

De oorzaken van het verschijnsel zijn in hoofdzaak terug te voeren op onvermogen van
het gezin zijn leden tegen assimilatiedruk van de kant van het dominante culturele systeem te
beschermen, op verwaarlozing van de moedertaal als een dynamisch communicatiemiddel en op
assimilatieve politiek van het gastland.

Type c: weifelend tussen twee culturele systemen

Dit type weifelt tussen de twee sociaal-culturele systemen en kiest niet voor een van beide, met
als gevolg dat hij in de marge van beide leeft. Doordat hij zijn opvattingen, principes en gedachten
telkens aanpast aan de maatschappelijke omgeving waarin hij zich toevallig bevindt, al naar het hem
uitkomt, zonder zelf een vaste positie in te nemen, kan zijn gedrag als kameleontisch omschreven
worden. Hij vereenzelvigt zich weliswaar met de modellen van beide systemen, maar verinnerlijkt
ze niet en voegt de vereenzelvigingen niet samen tot één geheel, dat de basis zou kunnen
vormen voor een verdere bewerking van zijn belevingen en ervaringen, maar ook voor een
oplossing van problemen en een overwinning van toekomstige crises. Zijn relatie met de twee
culturele systemen is niet op eigen beleving gebaseerd en zo ontstaat er geen culturele strijd in
zijn psychomentale wereld, maar evenmin een culturele synthese.

Het weifelende type heeft de neiging zich telkens aan de omstandigheden aan te passen
en zich door anderen te laten beïnvloeden, zonder zelf initiatieven te nemen. Op die manier
vermijdt het dat het zijn betrekkingen met de sociale omgeving verstoort maar ook die met
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zichzelf. Zo kenmerkt het zich door passiviteit en een onduidelijke identiteit. In pathologische
vorm kan er sprake zijn van een gespleten persoonlijkheid.

Gevolg van zijn gebrekkige gerichtheid op, en vereenzelviging met, het ene of het andere
systeem is het stagneren van zijn belangstellingen, toekomstverwachtingen en plannen en
ambities.

Type d: het biculturele type, dat zich met beide systemen vereenzelvigt

Het biculturele type slaagt erin zich met beide systemen of delen daarvan te vereenzelvigen en er
op zijn eigen individuele manier een synthese van te maken. In dit type herkennen wij ‘the
alternation model of second-culture acquisition’ van LaFromboise e.a. (1993:399); volgens dit
model kan iemand twee verschillende culturen kennen en begrijpen en zijn gedrag zodanig
wisselen dat het bij het specifieke sociale kader aansluit. In dat verband beklemtonen Ogbu &
Matute-Bianchi (1986:89): “Het is mogelijk en geaccepteerd dat het individu in twee verschillende
culturen participeert, misschien met verschillende doelen, waarbij zijn gedrag alterneert al naar
gelang de situatie.” Bovendien gaat het ‘alternation model’ ervanuit dat het mogelijk is dat het
individu het gevoel heeft dat hij tot twee culturen behoort zonder dat hij concessies doet aan het
gevoel van zijn culturele identiteit. Tevens dat het mogelijk is een positieve attitude tegenover beide
culturen aan te houden zonder ertussen te hoeven kiezen, omdat hij ze niet in een bepaalde rangorde
plaatst. In dat kader kan een individu een gelijke status aan beide culturen toekennen zelfs als hij ze niet in
gelijke mate hoogschat of prefereert (LaFromboise e.a, 1993:399-340).

In de drie eerste gevallen - verschansing in de minderheid, assimilatie in het dominante culturele systeem
of passieve attitude tegenover beide systemen - vormt het innerlijk wereldbeeld van het kind geen
weerspiegeling van de werkelijkheid, maar is het een schepping van zijn persoonlijke interpretaties. In die
fantasiewereld worden gewoonlijk bepaalde elementen geïdealiseerd en andere naar het onderbewustzijn
verdrongen, waaruit ze in geval van een psychische crisis weer naar boven kunnen komen en het kind
problemen bezorgen (Damanakis, 1989:98).

Volgens Damanakis zouden we, met een beroep op de terminologie van de psychoanalyse, kunnen
zeggen dat in alle drie de gevallen het ‘Über-ich’ van de minderheid domineert (vgl. Laplanche e.a, 1972,
zoals door Damanakis geciteerd). In geval van verschansing in de etnisch-culturele minderheid domineert
het ‘Über-ich’ van de minderheid, in geval van assimilatie aan het dominante culturele systeem het ‘Über-
ich’ van het gastland. Volgens de theorie van de ‘symbolische interactie’, zo schrijft Damanakis (Mead,
1934 en Krappmann, 1969:32-70 citerend), verkrijgt het individu in beide gevallen geen persoonlijke, alleen
een sociale identiteit. In het derde geval weifelt het individu, door een passieve attitude tegenover beide
systemen aan te houden, onontkoombaar tussen de spanningen en tegenspraken tussen de twee ‘Über-
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ichs’. Zo loopt hij gevaar geen persoonlijke, maar ook geen duidelijke sociale identiteit te verkrijgen, ten
gevolge van het feit dat hij van geen van beide ‘Über-ichs’ de normen verinnerlijkt.

Voor de organisatie tot een geheel van de ‘ik-identiteit’, bij kinderen die in een biculturele context
gesocialiseerd worden, is een synthese van de twee culturen onmisbaar. Die synthese is een zuiver
psychomentaal proces en wordt gedefinieerd als de mate van bekwaamheid van een individu actief te
participeren in en kritisch om te gaan met beide culturen, op zijn eigen wijze zijn bicultureel-tweetalige
levenssituatie te besturen en zijn biculturaliteit en tweetaligheid naar buiten te verdedigen. Product van
die culturele synthese is de biculturele identiteit (Damanakis, 1999:20). Het bestaan, bij uitbreiding, van
twee aparte identiteiten in dezelfde persoon wijst op een toestand van gespleten persoonlijkheid.

Allochtone kinderen zullen een realistische attitude moeten hebben tegenover hun socialisatie-
omstandigheden om aan de ene kant een normale psychische ontwikkeling te hebben en aan de andere
kant een collectief bewustzijn te ontwikkelen waarmee ze de allochtone werkelijkheid het hoofd kunnen
bieden. Daarnaast zullen zij de sociaal-economische en politieke status-quo van hun socialisatiesfeer
moeten begrijpen, omdat, volgens Ottomeyer (1976: 76 e.v.), de vorming van de identiteit, behalve door
culturele waarden, ook beïnvloed wordt door de relaties die heersen in de wereld van productie, zakendoen
en consumptie. Indien kansloosheid of uitsluiting ervaren wordt, kan dat ertoe leiden dat
prestatiedoelen niet omgezet worden in effectief socialiserend gedrag (Ogbu, 1992). Wanneer
kinderen hun werkelijke leefomstandigheden leren beseffen, zullen ze ook aan mogelijke gettovormende
en assimilatieve tendenzen van onderwijs en cultuur weerstand kunnen bieden (Damanakis, 1989:108 e.v.).

3.4 Tweetalige socialisatie

Taalcompetentie kan de grondslag vormen voor de socialisatie van een individu. In het geval van
allochtonen bedoelen we, wanneer we over tweetalige socialisatie spreken, dat beide talen die de
allochtone kinderen gebruiken - van gastland en land van herkomst - componenten van hun socialisatie
vormen en direct op hun ontwikkeling van invloed zijn (Damanakis, 1999:34).

3.4.1 Tweetaligheid

Tweetaligheid als maatschappelijk verschijnsel komt voort uit taalcommunicatie tussen twee
bevolkingsgroepen. Volgens Horn (1990:15) verschillen zulke groepen in de hoofdkenmerken die
bepalend zijn voor de relatie meerderheid-minderheid, inclusief de mate van macht en overheersing
van een van beiden. Kinderen die in zo’n biculturele context leven krijgen vanaf kun kleuterjaren
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tweetalige en biculturele stimuli, doordat zij dagelijks in levend contact met de beide sociaal-
culturele systemen komen (natuurlijke tweetaligheid)7.

Het begrip tweetaligheid is tot op heden nog niet nauwkeurig afgebakend. Door sommige
onderzoekers wordt een individu als tweetalig beschouwd wanneer hij naast de taal van het
moederland ook nog een dialect spreekt (sociale tweetaligheid). Door andere onderzoekers wordt
tweetaligheid beperkt tot het gebruik van twee talen die vanuit taalkundig en cultureel oogpunt
radicaal van elkaar verschillen. Maar ook de mate van beheersing van beide talen die nodig is om
van tweetaligheid bij een individu te kunnen spreken, is nog niet nauwkeurig vastgelegd. Sommige
onderzoekers gaan uit van een gelijkwaardige beheersing, terwijl anderen een individu als twee-
talig beschouwen wanneer het maar nauwelijks kan schrijven, lezen en zich verstaanbaar maken
in een vreemde taal (Blocher, 1982:17).
Baker & Jones (1998) geven vijf dimensies van tweetaligheid:
- Het onderscheid tussen het taalvermogen en het taalgebruik
- De individuele taalvaardigheid zou kunnen variëren in de volgende vier bekwaamheden: spreken,

luisteren, lezen en schrijven
- Weinig tweetalige spekers hebben gelijkwaardige capaciteit in beide talen, terwijl er zo vaak

gedacht werd dat dat het geval zou zijn
- Weinig tweetalige sprekers hebben dezelfde competentie in elk van de talen als eentalige sprekers
- De competentie van een tweetalig persoon kan in de loop van de tijd en aan de hand van

veranderingen van omstandigheden variëren.

Tweetaligheid betreft individuen die vanaf het begin van hun leven of vanaf jonge leeftijd twee talen
geleerd hebben om zodoende met hun verwanten en naaste omgeving te communiceren en in hun
bredere leefomgeving te kunnen participeren. Er zijn twee soorten van tweetaligheid: gelijktijdige en
successieve. ‘Gelijktijdige’ acquisitie van twee talen, wanneer een kind vanaf zijn geboorte aan twee
talen blootgesteld is. Als een kind op een latere leeftijd een tweede taal verwerft, is er sprake van
‘successieve’ acquisitie. Dit type tweetaligheid komt bij allochtone kinderen voor, wanneer de ouders
en de eerste sociale omgeving met de kinderen de eigen taal spreken.

Tweetaligheid is geen onveranderlijke toestand. In de loop van iemands tweetalige
socialisatie kan elk van beide talen een ontwikkeling van eerste naar tweede taal en omgekeerd
doormaken. Ook kan een taal in het ene opzicht eerste en in het andere opzicht tweede taal zijn
(Damanakis, 1999:34). Het is niet gemakkelijk twee talen als eerste of tweede te beoordelen of
rangschikken, wanneer zij componenten van een levend proces van tweetalige socialisatie vormen.
Als eerste taal, evenwel, wordt de taal aangemerkt die in het gezin gesproken en door het kind in
de tijd als eerste verworven wordt (zie Narain e.a, 1994:13). In dat geval komt de eerste taal (T1)
overeen met de moedertaal.



100

Hoofdstuk 3

In een tweetalige omgeving kunnen de geschreven codes voor uiteenlopende etnische groepen
verschillende specifieke functies dienen. In een samenleving waarin sprake is van een dominante
meerderheidstaal (zoals in Nederland) ligt de eerste functie van de meerderheidstaal in de interactie
tussen groepen. De belangrijkste functie van allochtone talen ligt in communicatie binnen de eigen
groep en in de beleving van de eigen etnische identiteit (Verhoeven, 1994:202).

Leden van etnisch-culturele minderheden moeten voor de communicatie met hun wijdere
omgeving (school, werk, gemengde leeftijdgroepen e.d.) wel de meerderheidstaal gebruiken,
maar in hun directe omgeving van gezin en etnische gemeenschap gebruiken zij hun moedertaal.
Nu eens de ene, dan weer de andere taal, naar gelang van de omstandigheden. Het overstappen
van de ene op de andere taal, de zogeheten ‘codeswitching’, met het gebruik van termen en
woorden van de ene taal in zinnen die verder helemaal in de andere taal zijn, is een van de meest
frequente verschijnselen (zie Extra e.a, 1999:41 e.v.).

Soms, door het verwaarlozen en opgeven van de ene taal - meestal ten gunste van de taal
van het dominante culturele svsteem en ten koste van de moedertaal -, kan het gebeuren dat
tweetaligheid in eentaligheid overgaat. Dat vormt evenwel niet de norm, aangezien “de grote
sociaal-culturele afstand tussen meerder- en minderheid de acculturatie van meerderheidnormen,
-waarden en -modellen door de minderheid kan verhinderen, met als gevolg dat de laatste
afgesneden raakt van de culturele goederen van het wijdere geheel, dat er gettovorming ontstaat
en dat haar leden bewust gaan vasthouden aan taal en cultuur van hun afkomst” (Kanakidou e.a,
1994:58).

Het verschijnsel van ‘dubbele halftaligheid’, alsook vermoedens van negatieve talige en
psychische bijwerkingen op het individu, hebben sommige onderzoekers in het verleden tot de
conclusie gebracht dat tweetaligheid een schadelijke factor voor het individu is8. De tegenstanders
van tweetaligheid menen dat de hersenen een beperkte capaciteit hebben voor taal. Indien de capaciteit
van de hersenen moet worden gedeeld ten behoeve van twee talen zou geen van beide talen zich
voldoende ontwikkelen. Vanwege de verbondenheid van taal en denken zou intellectuele verwarring
het gevolg zijn (zie Singleton, 1989; Lemmon e.a, 1989). De mogelijkheid van tweetalige socialisatie
voor Griekse migrantenkinderen in de Bondsrepubliek Duitsland is in het verleden betwijfeld
door Zografou (1982:127), die argumenteert dat kinderen, als zij niet twee talen kunnen leren en
bicultureel gesocialiseerd worden, de taal zullen moeten leren die het functioneelst en belangrijkst
voor het kind is9. Omdat de moedertaal in het verblijfsland niet hetzelfde nut heeft als in
Griekenland, stelt Zografou voor dat de kinderen zo vroeg en intensief mogelijk op school de
Duitse taal leren.

In het algemeen worden de meeste theorieën en empirische onderzoekingen naar de gevolgen
van tweetaligheid gekenmerkt door tegenspraak en door een neiging de voor- en nadelen van
tweetaligheid op te sommen (zie Weisgerber 1966, Baker 1993, Romaine 1995). Uit onderzoeken blijkt
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echter dat aandacht voor twee talen niet nadelig hoeft te zijn, noch voor de beheersing van de tweede
taal, noch voor de cognitieve ontwikkeling (Cummins, 1981, 1989; Siguan 1990; Singleton, 1987; zie
ook Narain e.a, 1994). A.D. Ianco-Worrall (1972) en E. Bialystok in de jaren ’80 (zoals ze in Nortier,
2000:5, geciteerd zijn) lieten zien dat tweetalige kinderen vroeger zijn met abstract denken dan
eentaligen. Nortier (2000:5) vindt dat er een positieve relatie is tussen tweetaligheid en creatief
probleemoplossend denken. De wetenschapster constateert dat “negatieve gevolgen van
meertaligheid vaak voortkomen uit een gebrekkige beheersing van de moedertaal. Een zich volwaardig
ontwikkelende moedertaal lijkt dus een voorwaarde voor meertaligheid.”

3.4.2 Taal en socialisatie

We hebben gezien (3.1) dat socialisatie een dynamisch proces is van interactie van het individu met
zijn fysieke en sociale omgeving. In de loop van die interactie is taal het belangrijkste mechanisme dat
zich tussen individu en omgeving bevindt. “Naast religie, gemeenschappelijke oorsprong en fysieke
kenmerken is taal een van de kenmerken die mensen gebruiken bij het afbakenen van de (sociale)
grenzen van hun groep om zich van anderen te onderscheiden”, aldus Shadid (1998:137). Het individu
wordt competent om zijn omgeving actief het hoofd te bieden dankzij de creatie van taalsymbolen en
de constructie van betekenissen. Zo is hij in staat cognitieve categorieën te ontwikkelen en te
organiseren, met behulp waarvan hij zijn omgeving begrijpt en interpreteert (zie Shadid, 1998:136
e.v.). De participatie van het kind in communicatie is een onmisbare voorwaarde voor zijn overgang
van het stadium van presymbolische naar dat van symbolische communicatie, ofwel naar het stadium
van gecontroleerd gebruik van belangrijke symbolen. Dat stadium vooronderstelt interactie van het
kind met ‘significante anderen’ en, concreet, interactie op het niveau niet slechts van het spreken,
maar ook van het handelen (Mead, 1962:68 e.v.). Het kind leert de taal doordat in zijn omgeving
bepaalde ‘significante anderen’ tegelijk spreken en handelen, zodat spreken met handelen samengaat
en de handeling naar het gesprokene verwijst. Het leren van taal zou niet mogelijk zijn als die
‘significante anderen’ alleen maar spraken en niet handelden.

Door middel van het gecompliceerde systeem van symbolen dat taal is, vindt de
communicatie tussen mensen plaats en meer in het algemeen de organisatie van het sociale
leven (Mead, 1962:230 e.v.). Spreken gaat dus samen met sociaal handelen en is gericht op het
voltrekken van bepaalde handelingen. Door de verwerving, ontwikkeling en hantering van taal
krijgt het individu automatisch begrip van de wijzen waarop de samenleving handelt. Dat wil
zeggen, het leert de denk- en gedragspatronen die sociaal aanvaard worden. Op die manier wordt
taal een uiterst belangrijk socialisatiemechanisme, dat het individu helpt zich de culturele waarden,
denk- en handelingspatronen e.d. van een sociale groep eigen te maken en ze over te nemen.
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Weiss (1975) verwoordt dat taal in dienst van overdracht en behoud van een gemeenschappelijke
culturele erfenis staat, waarzonder het cultureel systeem ineen zou storten. In dat kader is taal
een historisch product en een uiting van de cultuur waaraan zij uitdrukking geeft.

Hamers & Blanc (1982) hebben onderzoek gedaan naar het proces van taalsocialisatie
van het kind door middel van waarden die met taal verbonden zijn (valorisatie) en naar de rol van
bepaalde netwerken in dat proces, zoals gezin, familiekring, leeftijdsgroep e.d. Volgens de
onderzoekers omvatten de mechanismen die tijdens de taalsocialisatie van het kind geactiveerd
worden de valorisatie van taal als communicatiemiddel. Die valorisatie leidt vervolgens tot het
ontstaan van stimuli om taal te verwerven en te gebruiken. In samenlevingen die allochtone
groepen onderdak bieden ontstaat, door middel van de culturele multidimensionaliteit die valt te
constateren, een zekere heterogeniteit die gewoonlijk ook een taaldimensie heeft. In de sociale
omgeving van allochtone kinderen kan er sprake zijn van een verschillende valorisatie voor de
twee talen (van dominant systeem en etnisch-culturele groep). Ook kunnen de twee talen
verschillende functies hebben. Het kind begrijpt en aanvaardt die valorisaties via zijn sociale
netwerken. Tegelijkertijd leert hij de talen gebruiken in specifieke functies, waarvan de belangrijkste
de communicatieve en de intellectuele zijn. In een eerste fase ontwikkelt het kind, zoals natuurlijk
is, zijn competenties in de communicatieve functie van taal. De intellectuele functie komt later tot
ontwikkeling en wordt in het bijzonder gecultiveerd in de schoolomgeving. Ook kan het kind
functies die het in zijn moedertaal ontwikkeld heeft (T1, de eerst geleerde taal) later uitbreiden
naar de tweeds (T2, de later geleerde taal), iets wat tot een gemeenschappelijk intellectueel
niveau in beide talen leidt.
In het algemeen onderscheiden wij twee gevallen van primaire taalsocialisatie:
a) Wanneer de primaire sociale omgeving (gezin, familie- en vriendenkring) in de onderlinge

communicatie het Grieks gebruikt, is de primaire taalsocialisatie van het kind eentalig. De
vroege socialisatie vindt dan plaats in de taal van het land van herkomst (T1) en daarin
ontwikkelen en organiseren zich iemands basale cognitieve categorieën.

b) Wanneer de primaire sociale omgeving de taal van het gastland gebruikt of tweetalig is. Het
kind komt in aanraking met de dominante taal, die hij als communicatie-orgaan binnen en
buiten de gezinsomgeving aanleert en gebruikt. Soms gebeurt het dat in de primaire sociale
omgeving van het kind ook de Griekse taal gebruikt wordt en dat dus de omgeving tweetalig
is. In dat geval komt het kind met twee taalsystemen in aanraking en ontwikkelt en organiseert
het de cognitieve categorieën van beide. Het besef dat de taalelementen van de twee talen
van elkaar verschillen vormt zich bij het kind niet automatisch, dat wil zeggen niet alleen
maar door het voorkomen van verschillende elementen. Dat lijkt niet alleen op te gaan voor
het geval dat dezelfde personen in hun communicatie met het kind beide talen gebruiken - in
welk geval het kind niet in staat is het verschil in taalvormen te verbinden aan het verschil
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in sprekers -, maar ook in het geval dat in het gezin een bepaalde ‘taalpolitiek’ wordt gevolgd,
bijv. wanneer de vader in de regel T1 gebruikt en de moeder T2. Het kind zal pas beginnen te
begrijpen dat het om aparte talige uitingssystemen gaat, dat wil zeggen om verschillende
talen, wanneer het later het commentaar op de taal zal beginnen te begrijpen (bijv. ‘dat
woord is Nederlands’). Het ‘opslaan’ van verschillende elementen in hetzelfde ‘laatje’ blijkt
vaak uit de menging van de twee talen, een onvermijdelijk verschijnsel in de socialisatie van
tweetalige personen.

Uit onderzoek van J. Cummins naar rol en belang van de moedertaal in het kader van tweetalige
socialisatie, blijkt de noodzaak van een parallelle onwikkeling van beide talen. De algemene
conclusie uit de twee onderzoekshypothesen zoals door Cummins (1979, 1982, 1984) geformuleerd,
luidt dat voor iemands regelmatige en geslaagde tweetalige ontwikkeling behoud en ontwikkeling
van de moedertaal naast de taal van het gastland noodzakelijk is (zie ook par. 5.6). Het kind wordt
geïntroduceerd - gesocialiseerd - in de samenleving waartoe het vanuit zijn moedertaal behoort
en vormt zijn eigen systeem van relaties en contacten van zijn microsamenleving (Horn, 1990:10).
Voor beantwoording van de vraag of beheersing van de moedertaal ook voor iemand van de
tweede of derde generatie noodzakelijk is, toevlucht zoekende  bij de moderne sociolinguïstiek
(Emitt e.a, 1991; Fishman, 1997), waaruit blijkt dat de moedertaal:
- een onlosmakelijk element van iemands nationale en culturele identiteit is;
- een fundamenteel communicatiemiddel is;
- de leden van een nationale of culturele gemeenschap homogeniseert;
- tal van belangwekkende inlichtingen over geschiedenis en cultuur van een volk verschaft.

Motieven voor het handhaven van de eerste (moeder-)taal worden in verschillende studies
over tweetaligheid genoemd (zie Cummins, 1981; Kook 1993). Die motieven kunnen praktisch, sociaal-
emotioneel, educatief en politiek van aard zijn. Om praktische redenen wordt de eigen taal gehandhaafd
om als communicatiemiddel te dienen tussen familieleden en mensen met dezelfde etnische
achtergrond. Om sociaal-emotionele redenen staat het persoonlijke beleven centraal. De eigen taal
zal altijd de taal van de expressie van emoties en gevoelens blijven. Hierin kunnen gebeurtenissen
sterker worden beleefd en men ervaart meer ongedwongenheid en creativiteit in de eigen taal. Educatief
gezien kan een goede beheersing van de eerste taal een voorwaarde zijn voor het leren van de tweede
taal en voor het leren in deze taal (Siguan, 1990). Cummins (1981) noemt als voorwaarde voor het
kunnen aanwenden van kennis opgedaan in de ene taal voor gebruik in de andere taal, dat de kennis
goed wordt beheerst. “Een goede kennis van de moedertaal vormt de basis voor het aanleren van
de tweede taal, omdat door de moedertaal het denken reeds tot ontwikkeling is gekomen en
verder is geëvolueerd. Het verwerven van een tweede taal vertoont, bij een kind dat zich in
geestelijk, sociaal en taalkundig opzicht normaal en coherent ontwikkeld heeft, geen bijzondere
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moeilijkheden, maar dan wel op voorwaarde dat er consequent en correct gebruik gemaakt wordt
van het bestaande potentieel, dat wil zeggen van de moedertaal,” aldus Kanakidou e.a. (1994:60).
Door middel van het zogenoemde ‘transitie-’ model van tweetalig onderwijs, wordt de allochtone taal
benut als instructietaal ten gunste van de cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind voor
een geleidelijke overgang naar de tweede taal (Baker, 1993)10. Pels (1994:73) concludeert dat “de
transfer van kennis en vaardigheden tussen de talen van tweetalige kinderen en tussen uiteenlopende
situaties waarin het moet presteren daarbij van de grootste relevantie lijkt voor schoolsucces.” Om
politieke redenen is de eigen taal één van de belangrijke karakteristieken van de etnisch-culturele
groep. Deze dient als symbool van de groep en als bindmiddel tussen de leden (Appel, 1986).

Maar een goede beheersing en hantering van de moedertaal binnen het dominante
sociaalculturele systeem van het gastland is geen gemakkelijke zaak. In de multiculturele samen-
leving van Nederland is het Grieks alleen communicatie-orgaan voor bepaalde sociale-inter-
actiegebieden, dat wil zeggen in de omgeving van de eigen etnische gemeenschap. Taaldomeinen
waarin het Grieks functioneert - geschreven en gesproken wordt - zijn gezin, sociale gebeurte-
nissen, activiteiten van de georganiseerde etnische gemeenschap (vergaderingen, culturele
manifestaties), school en kerk (indien aanwezig). Die beperking van de functionaliteit van het
Grieks moet wel gevolgen hebben voor het proces van verwerving en ontwikkeling ervan. De
dagelijkse ervaring leert dat de taalafwijkingsindex voor kinderen in de schoolleeftijd hoger is in
gebieden waar weinig Grieken wonen. Daarentegen is de taalbehoudsindex sterker in stedelijke
centra met een grotere concentratie van Grieken en een beter georganiseerde etnische gemeen-
schap. Kenmerkend is, dat de dominante taal niet alleen gebruikt wordt in de communicatie met
personen van andere etniciteit, maar ook ertoe neigt de moedertaal te verdrijven in de
communicatie met mensen uit de eigen etnische groep (Griekse kinderen in Nederland,
bijvoorbeeld, hebben de neiging het Nederlands te gebruiken in hun onderlinge communicatie).

Bij al het andere, worden allochtone kinderen ook geconfronteerd met het verschijnsel
van onderwaardering van de moedertaal in en buiten de school, met als gevolg dat hun twee-
taligheid wordt tot ‘Konflikt Zweisprachigkeit’ (Stölting, 1980). De voortdurende concurrentie
van de twee talen, met ongelijke taal-stimuli, leidt ertoe dat de moedertaal inkrimpt en geleidelijk
verkwijnt. Goede tweetaligheid zal in het algemeen alleen mogelijk zijn als ouders speciale stappen
ondernemen om kinderen daarin te steunen (Cummins, 1981). Wanneer ouders merken dat bij
hun kinderen de moedertaal inkrimpt, brengen zij vaak een soort verdedigings-mechanisme in
stelling door hun kinderen te verplichten haar binnen de omgeving van het gezin te gebruiken
(De Houwer, 1999:83). Andere ouders zijn bang hun kinderen in het gebruik van de moedertaal te
ontmoedigen en vermijden het taalfouten te verbeteren (Evans, 1987:233). Aan de andere kant
zijn er ouders die, wanneer zij zien dat de afwijkingen van hun kinderen in het gebruik van het
Grieks een bepaalde grens overschrijden, de fouten blijven verbeteren, met als gevolg dat de
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communicatie het karakter krijgt van een examen. Zulke verdedigingsmechanismen vormen
natuurlijk geen alternatief en hun effectiviteit is twijfelachtig. Maar bevestiging of correctie van
de taalcode gebeurt niet alleen door de ouders. Vanaf een bepaalde leeftijd speelt de leeftijdsgroep
een bijzonder belangrijke rol in de taalontwikkeling, doordat de communicatie in zo’n groep
uiterst belangrijke functies krijgt, zoals die van persoonlijke erkenning, zelfpresentatie en
overwicht. Wanneer het kind zich gedeeltelijk van zijn ouders los begint te maken, wordt de taal
die in zijn leeftijdsgroep gangbaar is de dominante taal en bepaalt zij de richting waarin de
taalsocialisatie van het kind zich zal bewegen.

De taalcode die allochtonen tegenover taalvervreemding in hun gastland stellen is dikwijls
niet alleen beperkt (restricted code), maar ook aangetast. Het gaat hier om het gebruikelijke
verschijnsel van de taalvermenging, waarbij vaak de vreemde woorden ook fout worden
uitgesproken. Uit een gesprek van een Griekse vader in Nederland met zijn zoon tijdens een feest
van de Griekse Gemeenschap (in het Grieks): ‘Ik heb tegen de ober (letterlijk in het Grieks
overgenomen) gezegd dat hij twee sinasápia (Griekse weergave/meervoud van sinaasappelsap)
moest brengen.’ De vader gebruikt in een Griekse zin twee Nederlandse woorden, waarvan het
tweede fout uitgesproken.

Het verschijnsel van taalvermenging staat bekend als taalinterferentie of ‘flip-flopping’
(Kook e.a, 1994:44) en manifesteert zich als het binnendringen van Nederlandse taalelementen
(woorden en zinnen) in het Grieks van een Griekse spreker, of als afwisseling van taalcodes. Het
interfereren tussen twee talen is een normaal verschijnsel bij (tweede-) taalverwerving. Het kan
als fout gezien worden vanuit het standpunt van de eentalige native speaker (De Rijke, 1999:28).

Cummins (1984:196) beklemtoont dat onderwijs aan allochtone kinderen tweetalig dient te
zijn, met als doelstelling een additief-actieve tweetaligheid. Aangezien voor allochtone kinderen
zowel moedertaal als taal van het gastland socialisatietalen vormen, is tweetaligheid een gegeven
dat in geen geval genegeerd mag worden. Wie de ene taal terzijde schuift ten bate van de andere,
bewijst de kinderen geen enkele dienst, maar belemmert juist een regelmatige ego-synthese.
Damanakis (1999:36) schrijft in dat verband: “Uit pedagogisch en didactisch oogpunt is het niet
bijzonder zinvol een rangorde in de twee socialisatietalen van het kind aan te brengen en ze tot
eerste en tweede taal te benoemen; men zal ze op voet van gelijkheid dienen te behandelen.” De
onderzoeker gaat ervan uit dat iemands biculturaliteit en tweetaligheid basis en uitgangspunt
dienen te vormen voor elke onderwijsmaatregel, en vooral voor de productie van lesmateriaal.
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Diagram 1:  Soorten tweetaligheid

Taalniveau

gevorderd  T1       T2        T1  T2                  T1                T2
 

      
gemiddeld                       

   
 T2   T1    T1 T2   

          
                   T2   T1

 
            

laag                      
   

 v.k. o.k.  o.k.  v.k.  v.k. v.k.      o.k.   o.k.     v.k.    - -  v.k.

             A           B          C         D         E    F

T1 = Eerste taal (Grieks) A = Eenzijdige tweetaligheid met T1 dominant
T2 = Tweede taal (Nederlands) B = Eenzijdige tweetaligheid met T2 dominant
v.k. = voldoende kennis C = Gebalanceerde tweetaligheid
o.k. = onvoldoende kennis D = Halftaligheid

E = Potentiële tweetaligheid
F = Pseudo-tweetaligheid

Bron: Damanakis, 1999:35

3.4.3 Typen van tweetalige socialisatie bij allochtone kinderen

Uit de dagelijkse praktijk en uit verklaringen van ouders en Griekse docenten met betrekking tot
de taalvoorwaarden van Griekse leerlingen in Nederland komt de algemene vaststelling voort dat
de communicatie binnen gezin en etnische gemeenschap niet eentalig is, maar tweetalig. Het
Nederlands is in hoge mate in het leven van het Griekse gezin en in het algemeen van de Griekse
minderheid binnengedrongen. Omdat, evenwel, de mate van binnendringing niet homogeen is,
doet tweetaligheid zich in allerlei vormen voor. Op basis van de internationale literatuur (zie
Stolting, 1980 en Backer, 1993), maar ook van studies van Damanakis (1988) met betrekking tot
tweetalige socialisatie van Griekse kinderen in Duitsland, wordt ook Nederland onderscheiden
op individueel niveau vier basistypen (A-D) van tweetaligheid (diagram 1). Er wordt gesproken
over vier, omdat de tweetaligheidstypen E en F varianten van A en B vormen.
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Met als uitgangspunt de verhuizing van allochtonen naar een vreemd land en hun
verblijf aldaar, wordt conventioneel de taal van het land van herkomst als eerste taal (T1) aangeduid
en die van het gastland als tweede (T2) (Damanakis, 1999:35)11.

Met iemands intrede, vooral op jeugdige leeftijd, in de samenleving van het gastland,
doet zich in de eerste maanden tweetaligheidstype E voor. Door het proces van leren van de taal
van het gastland (T2) ontwikkelt iemand zich naar het tweetaligheidstype A, C of, in het ergste
geval, D. Door verwaarlozing en geleidelijke inkrimping door de generaties heen van de taal van
het land van herkomst (T1), meestal door personen van de derde en vierde generatie, doet zich
type F voor. Type C vormt het ideaaltype van tweetaligheid en staat bekend als ‘gebalanceerde
tweetaligheid’12 of als ‘additieve tweetaligheid’13. Diametraal tegenover additieve tweetaligheid
bevindt zich type D, bekend als ‘dubbele halftaligheid’, die overeenkomt met taal-analfabetisme,
dat wil zeggen ontoereikende beheersing van beide talen, en die bedreigend is voor iemands
cognitieve ontwikkeling (Damanakis, 1999:35-36).

Als wij bovenstaand beschrijvingsmodel van tweetaligheidstypen (zie ook Stölting, 1980:199)
combineren met de typologie van biculturele socialisatie die in paragraaf 3.3.3 ontwikkeld is,
komen wij tot de volgende typologie (Damanakis, 1989:105):

Typologie van biculturele socialisatie      Typologie van tweetalige socialisatie

a) gericht op etnisch-culturele minderheid      a) eenzijdige tweetaligheid met T1 dominant

b) gericht op samenleving gastland      a) eenzijdige tweetaligheid met T2 dominant

c) weifelend tussen twee sociaal-culturele systemen      c) dubbele halftaligheid

d) bicultureel, zich identificerend met beide systemen      d) gebalanceerde tweetaligheid

Iemands eenzijdige gerichtheid op zijn etnoculturele minderheid en een onverschillige of zelfs
negatieve attitude tegenover het sociaal-culurele systeem van het verblijfsland hebben een
gebrek aan belangstelling voor de taal van het verblijfsland (T2) en een fixatie op de moedertaal
(T1) tot gevolg (Damanakis, 1989:105).

Het type dat aan de samenleving van het verblijfsland (over)aangepast is verloochent
door zijn idealisering van het systeem daarvan zijn sociaal-culturele herkomst. Hij vermijdt het
gebruik van zijn moedertaal; zij vormt voor hem een negatief symbool en een oorzaak van sociale
discriminatie. Hij wil haar graag verleren om te voorkomen dat zij een element van herkenning
van zijn sociaal-culturele herkomst vormt (Fthenakis e.a, 1985:23, zoals geciteerd door Damanakis,
1989:106). Maar een bewust proces van moedertaal verleren, en in het algemeen van verloochening
van de sociaal-culturele identiteit, heeft negatieve gevolgen voor iemands persoonlijkheids-
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ontwikkeling; het vormt aanleiding tot voortdurende psychologische conflicten, doordat zo
iemand een deel van zijn zelf verdringt en verwerpt. Het proces van natuurlijk verleren, daaren-
tegen, duurt meestal vele jaren en heeft geen schadelijke gevolgen voor de persoonlijkheids-
ontwikkeling (Damanakis, 1989:106).

Het type dat tussen twee sociaal-culturele systemen weifelt wordt gekenmerkt door een
neiging aan geen van beide systemen volledige prioriteit te verlenen en zich met geen van beide
poten van zijn bicultureel-tweetalige socialisatie te vereenzelvigen. Het ontbreken van een duidelijke
oriëntatie, belangstellingen en ambities voor de toekomst creëert passiviteit en heeft negatieve
consequenties voor het gehele socialisatieproces en dus ook voor het leren van de beide talen, met
als gevolg dat het individu tot een dubbele halftaligheid gebracht wordt (Damanakis, 1989:106).

Wanneer we bovenstaande drie gevallen van bicultureel-tweetalige socialisatie
vergelijken, kunnen we volgens Damanakis (1989:107) zeggen dat de (sociaal-culturele en talige)
fixatie op de samenleving van minderheid danwel gastland positieve noch negatieve gevolgen
heeft voor iemands cognitieve ontwikkeling. Wanneer, daarentegen, iemand tussen de twee
systemen weifelt en dubbele halftaligheid ontwikkelt, zijn de gevolgen alleen negatief.

Het bicultureel-tweetalige type vormt het ideaaltype van socialisatie, maar in etnisch-
culturele minderheidsgroepen zal men het niet zo gemakkelijk tegenkomen. Zo iemand identificeert
zich succesvol met beide sociaal-culturele systemen en gebruikt beide talen met gemak (Dama-
nakis, 1989:107).

Vaak gebruikt hij de twee talen in de vorm van ‘code-switching’. Saville-Troike (1981:3)
noemt zulk code-switchting “the sensitive process of signalling different social and contextual
relations through language.” Sommige auteurs (Garcia, 1983; Rashid, 1984; Rogler e.a, 1991,
zoals geciteerd in LaFromboise e.a, 1991:399) hebben geopperd dat personen die in staat zijn
effectief tussen cultureel passende gedragspatronen te switchen wellicht een hoger cognitief
functioneringsniveau en een hogere mentale gezondheidsstatus vertonen dan personen die
monocultureel zijn of geassimileerd aan het dominante culturele systeem. Dat vormt een aan-
vulling op ander onderzoek naar de positieve invloeden van tweetaligheid. De tweetalig-
biculturele mens cultiveert een deviante denkwijze (mogelijkheid van vinden van alternatieven)
en een critisch-vergelijkende denkwijze. Zoals Northover (1988:207) beklemtoont, “zijn bij een
tweetalig individu de twee talen het middel dat de twee culturele identiteiten in een en dezelfde
persoon scheidt.”

Onderzoek, door Damanakis (1989:106) uitgevoerd onder Griekse migrantenkinderen in de
Bondsrepubliek Duitsland, leidde tot de hypothese dat het meest voorkomende type van twee-
talig-biculturele socialisatie dat is van weifelen tussen de twee systemen. Volgens de onderzoeker
leven Griekse tweede- en derde-generatiekinderen in Duitsland, doordat zij niet voor een van
beide sociaal-culturele systemen kiezen, in de marge van allebei.




