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De Griekse gemeenschap in Nederland

1. DE GRIEKSE GEMEENSCHAP
IN  NEDERLAND

Het hoofdstuk opent met een beschouwing van de sociaal-culturele context van de Griekse
gemeenschap in Nederland. De voornaamste kenmerken van de leden van deze gemeenschap komen
aan de orde (1.1). Een tweede thema vormt de totstandkoming van de identiteit van de Griekse
gemeenschap in Nederland en de vraag hoe Grieks deze identiteit kan zijn (1.2). Hierna komt ter
sprake hoe sterk de banden met het herkomstland van de Griekse gemeenschap zijn (1.3). Het hoofdstuk
eindigt met een bespreking van eerder verricht onderzoek naar de Grieken in Nederland (1.4).

1.1 Sociaal-culturele context van de Griekse gemeenschap in Nederland

De Grieken die in Nederland wonen noemen zichzelf de Griekse ‘gemeenschap’ (omojénja)1. In de
Nederlandse literatuur en beleidsplannen (b.v.  WRR-rapport 1979 en Beleidsplan culturele minder-
heden in het onderwijs, 1981) worden ze – net als andere allochtone groepen – gedefinieerd als
‘etnisch-culturele minderheid’2. Onder etnische minderheden worden in Nederland - in navolging
van het WRR-rapport ‘Etnische minderheden’ (1979) - vooral verstaan de buitenlandse werknemers
uit de verschillende wervingslanden, personen afkomstig uit Suriname en de Nederlandse Antillen,
Molukkers, zigeuners en buitenlandse vluchtelingen (Beleidsplan culturele minderheden in het
onderwijs, 1981:3; zie ook Veenman, 1999:14)3.

Een etnische groep kan volgens L. Wirth (geciteerd in Dworkin, 1976:15) omschreven worden
als een groep individuen die zich door culturele en/of fysieke kenmerken onderscheidt van het
bredere maatschappelijke geheel waarbinnen zij leeft. Wanneer fysieke kenmerken (b.v. huidskleur)
ontbreken, wordt – volgens Froelich (1970:26-27) – het fundamentele onderscheidingscriterium
gevormd door de culturele onderbouw van de minderheid. Culturele kenmerken worden  door de
etnische groep gehanteerd als een middel om de eigenheid, het anders-zijn, te benadrukken; voor dat
doel worden die culturele gegevens geselecteerd die daarvoor geschikt geacht worden (Tennekes,
1986b)4.

Veel van de in Nederland woonachtige Grieken, afkomstig uit verschillende gebieden van het
herkomstland, zijn in de jaren zestig min of meer op eigen gelegenheid naar Nederland gekomen, of op
uitnodiging van vrienden of familieleden (met gemeenschappelijke afkomst uit dorp of streek), hoewel
in de praktijk ook sociaal-economische en politieke motieven een rol speelden. Een groot gedeelte
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kwam via de Belgische mijnen, waar de Grieken wel door werving terecht waren gekomen (Dialekt-
opoulos, 2000:52). Bij de telling van 1-1-2002 - volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) - zijn in Nederland 12.077 Grieken gevonden. Hiervan hebben 6.015 personen de
Griekse nationaliteit. Meegerekend zijn degenen die er tijdelijk verblijven, ofwel voor beroepsarbeid
op kantoren van multinationale ondernemingen ofwel voor studie. Uit verschillende statistische ge-
gevens blijkt dat 60% van de Grieken in Nederland van de eerste generatie is en 40% van de tweede
en derde (Martens, 1999:25)5.

De Griekse emigratie was altijd een verschijnsel dat verbonden was met de handelsgeest van
de Griek - ondanks de rurale afkomst van het grootste deel van de migranten (Vermeulen e.a, 2000:136).
Door sommige onderzoekers van het verschijnsel is de Griekse emigratie naar landen van West-
Europa gedefinieerd als ‘positieve keuze’ (Geck, 1979 en Hopf, 1987, zoals geciteerd door Gótovos
1997:45), “niet zozeer in de zin dat er op basis van de bilaterale overeenkomst evaluatieprocedures
voor de kandidaat-emigranten voorzien waren, als wel in de zin dat degenen die wegtrokken personen
waren die openstonden voor het nieuwe, met verwachtingen van sociale mobiliteit en met een kritische
instelling ten opzichte van het geijkte organisatiekader van hun dagelijks leven.”

De Griekse staat heeft de taak en de plicht zorg te dragen voor goede leefomstandigheden van
de Grieken in het buitenland. Artikel 108 van de Griekse grondwet bepaalt: “De staat draagt zorg voor
het leven van de Grieken in het buitenland en voor de instandhouding van de banden met het moe-
derland. Tevens draagt zij zorg voor het onderwijs en de beroepsmatige en maatschappelijke voor-
uitgang van hen die buiten het staatsgebied werkzaam zijn.”

Het grootste gedeelte van de Griekse gemeenschap in Nederland bestaat uit deels overlap-
pende netwerken die in Nederland zijn ontstaan. Deze gemeenschap is een relatief georganiseerd ge-
heel van personen die bepaalde onderlinge betrekkingen hebben, door gemeenschappelijke culturele
kenmerken, zoals afkomst, taal, godsdienstige overtuiging, zeden en gewoonten, waardoor zij zich
met elkaar identificeren6. De voornaamste kenmerken van de leden van deze gemeenschap zijn:
- Of zij nu wel of niet onderlinge contacten onderhouden, zij hebben het besef dat zij leden van

dezelfde groep zijn
- Hun interactie vindt plaats volgens wederzijds aanvaarde principes die hun gedragscode

bepalen en waardoor leden van niet-leden worden onderscheiden
- Zij organiseren zich rondom een of meer gemeenschappelijke interessen of activiteiten
- Zij voelen zich verbonden door een besef van onderlinge solidariteit.

Op basis van hun onderlinge relaties kunnen wij ervan uitgaan dat zij – om de term van F. Lindo
(1996:67) te gebruiken - een ‘moral community’ vormen: een “sociaal netwerk waarbinnen aan
persoonlijke relaties (variërende) betekenis en een zeker gewicht worden toegekend”7. De ideeën,
overtuigingen, waarden en kennissystemen die de leden van deze sociale groep hanteren voor
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zichzelf en hun fysieke en maatschappelijke omgeving zijn een uitdrukking van hun cultuur. Hun
opvattingen vormen de basis voor hun culturele identiteit en zijn tegelijkertijd richtinggevende
handelingsprincipes. Doordat zij dezelfde culturele structuur en hetzelfde groepsbewustzijn hebben,
neigen zij ook tot vergelijkbare vormen van gedrag.

Het belangrijkste element dat de onderlinge betrokkenheid van de Grieken verzekert is het
wederzijds genoegen dat de leden beleven aan het lidmaatschap van de ‘Kinotita’. Het gaat in feite
om verenigingen die georganiseerd worden en functioneren als sociaal-culturele centra (Giannakos,
1984:11; Van Attekum e.a, 1982:68; Dialektopoulos, 2000:89 e.v.)8. Deze lokale gemeenschappen
ontstonden juist als reactie op de sterke behoefte van Grieken in den vreemde om kinderen onderwijs
in de eigen taal te kunnen bieden. Om die reden begonnen bijvoorbeeld de Grieken in Nederland zich
te organiseren op het moment dat hun kinderen de schoolgaande leeftijd bereikten. De kleine scholen
die voortkwamen uit deze organisatiedrang leunden op veel steun uit de eigen gemeenschap, al was
dat enthousiasme wel afhankelijk van zowel de precieze plaats van vestiging als de plaats van
herkomst (Lindo, 1994:128). Een voorbeeld: de cohesie van de Griekse gemeenschap in Gorinchem is
veel groter dan die onder de Grieken die in Rotterdam wonen. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt
door het feit dat in Gorinchem de Griekse gezinnen lange tijd bij elkaar in de buurt woonden, terwijl de
Rotterdamse Grieken zich over de stad verspreid hebben. Bovendien blijken deze Rotterdamse Grieken
vaak zelf uit Griekse steden afkomstig te zijn, terwijl de Grieken in Gorinchem van het Griekse platteland
zijn gekomen. Derhalve is het karakter van beide gemeenschappen verschillend (Vermeulen e.a,
1985:56).

Binnen het kader van de ‘Kinotita’ vinden de Grieken emotionele steun en zo bevestigen zij
hun persoonlijke overtuigingen, verwachtingen en houdingen. In de diverse activiteiten die er worden
georganiseerd vinden de leden wederzijdse voldoening en zij putten er kracht uit om zich op andere
doelen te richten9. De onderlinge aantrekkingskracht tussen de leden verzekert de stabiliteit van de
gemeenschap en versterkt haar moreel.

De Griekse minderheid in Nederland is een gemeenschap waarvan de leden – om de indeling in
gemeenschapstypen van D. Riesman (1964, zoals Vrizas 1997:159 hem citeert) te gebruiken – ‘intern
gericht’ zijn, dat wil zeggen dat zij opgevoed worden door hun ouders en hun principes overnemen,
maar tegelijk ook ‘extern gericht’, dat wil zeggen dat zij rekening houden met de verwachtingen van
de Nederlandse omgeving. Het verschil ligt hierin, dat het intern gerichte individu veel minder dan
het extern gerichte individu belang hecht aan de verwachtingen, goedkeuring en adviezen van de
buitenwereld (zie ook Dagevos e.a, 1996:88 en Vermeulen e.a, 1994:226).

De integratie of inburgering van de sociale groep van Grieken in Nederland heeft een sociaal-
psychologisch en economisch karakter. De term ‘integratie’ heeft betrekking op de mate waarin de
leden van de gemeenschap deelnemen aan de cultuur van Nederland. Een ‘geïntegreerde’ gemeenschap
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behoudt delen van haar eigen cultuur, en neemt op basis van gelijkwaardigheid deel aan de samen-
leving, met open contacten met de meerderheid. Voor Shadid (1994b:217) betekent integratie “de
bereidheid en het vermogen van immigranten om zich te gedragen als volwaardige burgers enerzijds
het bestaan van optimale mogelijkheden voor hun deelname aan en hun acceptatie in de samenleving,
met behoud van de eigen cultuur. Integratie is met andere woorden een langdurig proces met als
resultaat gelijke behandeling, wederzijdse verantwoordelijkheid en acceptatie.” De lokaal soms sterke
groepscohesie staat integratie op belangrijke matschappelijke terreinen echter geenszins in de weg
(Lindo, 1994:126-127). De integratie van Griekse immigranten in Nederland, een proces dat een actieve
rol vraagt van meerderheids- en minderheidsgroepen, is van het begin af aan soepel verlopen. “De
Grieken staan cultureel niet zo ver van ons af, veel minder ver dan bijvoorbeeld islamitische groepen.
Ze hebben hier veel minder problemen, ze passen zich wel aan.” Deze uitspraak treft men in het
onderzoek van T. Pennings e.a. (1983:376) in diverse varianten aan10. Zij is afkomstig zowel van
mensen die weinig van Grieken in Nederland afweten, als van degenen die wel goed met hen bekend
zijn. Het mag dan zo zijn dat Grieken zich gemakkelijk weten aan te passen, dit betekent niet dat zij hun
cultuur opgeven. Ook niet geleidelijk. Ze blijven hun Griekse wortels trouw, maar dit verhindert niet
dat zij in hun nieuwe leefomgeving eigen culturele vormen creëren (Pennings e.a, 1983:389). Lindo
schat dat twintig tot dertig procent van de Grieken met een Nederlandse partner getrouwd is. Plaatselijk
kan dit natuurlijk variëren; bijvoorbeeld in Amsterdam of in Groningen en omstreken komen gemengde
huwelijken tot tachtig procent voor.

Wat de beroepssector betreft, het ondernemerschap heeft veel Griekse arbeidsmigranten van de
eerste generatie geholpen bij het stijgen op de sociale ladder. Volgens Lindo (1994:133) is op dit mo-
ment het percentage van de Griekse beroepsbevolking dat een eigen bedrijf heeft, hoger dan dat van
de autochtone Nederlandse bevolking. Opvallend hierbij is dat Griekse ondernemers zich vooral op
Nederlandse klanten richten. Anders dan bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten
zoeken zij hun klandizie dus niet in de eerste plaats onder de eigen bevolking.

Ten slotte moge hier vermeld worden dat de Griekse taal in Nederland op drie niveaus
functioneert: a) als taal van een etnisch-culturele minderheidsgroep, die door de leden gebruikt
wordt als communicatiemiddel maar ook symbolische waarde heeft (om de etnische afkomst ken-
baar te maken), b) als allochtone taal die op zeer kleine schaal door de bredere Nederlandse
samenleving om sociaal-economische redenen gebruikt wordt, en c) als hedendaags uitvloeisel
van de traditie van de antieke letterkunde in het onderwijssysteem.
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1.2 Griekse identiteit in Nederland

Toen begin jaren ’60 de Griekse migranten in Nederland arriveerden, maakte de gemeenschappelijke
ervaring van vreemdelingschap, fabrieksarbeid, levensomstandigheden en nieuwe maatschap-
pelijke positie dat de betekenis van hun tot dan toe bestaande onderlinge culturele heterogeniteit
minder werd en dat alle nadruk kwam te liggen op de onderlinge identificeringsprocessen. Door
het etiket ‘gastarbeiders’ dat zij opgeplakt kregen gingen zij ook zichzelf beschouwen als een
aparte groep, die door zijn culturele eigenschappen in minder bevoorrechte omstandigheden
leefde. Zo was het niet meer dan natuurlijk dat hun identiteit een basis vormde voor verzet tegen
de dominantie van de cultuur van het gastland. Erfgoed en identiteiten die door de maatschap-
pelijke betrekkingen, zoals door allochtone groepen ontwikkeld, voortdurend werden omgevormd,
functioneerden als basis voor de organisatie van vormen van maatschappelijke solidariteit en
netwerken van onderlinge hulp, relaties die belangrijk waren voor hun overleving zelve.

In dat kader past ook het functioneren van etnische netwerken, die van vitaal belang
waren voor allen die niet over kennis en vaardigheden beschikten die door de samenleving van
het gastland gewaardeerd werden. Zich op basis van een etnisch criterium organiseren was voor
migranten een manier om om te gaan met de vrees die uit de veranderingen en het onbekende in
het vreemde land voortkwam, en met maatschappelijke uitsluiting. De diverse etnische verenigin-
gen die in Utrecht, Gorinchem etc. werden opgericht zijn in hoge mate het resultaat van die inner-
lijke behoefte (zie Dialektopoulos, 2000:109 e.v.).

Omdat men oorspronkelijk van plan was naar Griekenland terug te keren, hadden veel
migranten alle reden hun taal en (elementen van) hun cultureel kapitaal in stand te houden. Maar
mettertijd kregen identiteiten en etnische netwerken door het migratieproces een ander karakter;
die verandering vond plaats onder invloed van hun relaties met andere netwerken uit hun land
van afkomst, met netwerken in het gastland en met de nationale bevolking, maar ook door de
nieuwe maatschappelijke ervaringen. De etnische identiteit werd gereorganiseerd door de inter-
actie van maatschappelijke structuren en culturele vormen van het land van herkomst en van het
gastland, door de gecompliceerde relaties van de migranten onderling en met de bevolking van
Nederland, maar ook in relatie tot de internationale ontwikkelingen en de interactieprocessen
tussen staten en regeringen. Hun culturele kenmerken zijn omgevormd door de interactie van
herinnering en nieuwe omgeving. Het werk in de fabriek, met zijn heel andere manier van omgaan
met tijd en met zijn discipline; de school, waar de Nederlandse taal werd aangeleerd en gecultiveerd
en de culturele codes van de samenleving van vestiging werden ingeprent; de nieuwe consumptie-
modellen en de massamedia: al die dingen dwongen tot adoptie van de gedragswijzen en waarden
van het gastland.
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Van Attekum e.a. (1982) hebben onderzoek gedaan naar Griekse gezinnen in Utrecht11. Daarin refereren
zij aan de leefwijze van de Griekse inwoners van Griekenland en beschrijven zij hoe in de Griekse
plattelandsgemeenschap het individu verbonden is met de groep, hoe individuele identiteit verankerd
ligt in groepsidentiteit en gedragsnormen daardoor vastliggen12. Over het algemeen gedraagt men
zich in mediterrane landen in de eerste plaats als lid van een groep, hetgeen betekent dat men zich
conformeert aan de wensen van anderen (Eppink, 1978:56). Dit verschijnsel is de ‘wij-cultuur’, zoals
Eppink het benoemt in zijn boek Cultuurverschil en communicatie (1986). Doorgaans vinden we
dergelijke ‘wij-culturen’ in traditionele samenlevingen  zoals dorpsgemeenschappen. Binnen deze
gemeenschappen is de mens in de eerste plaats een onderdeel van de groep, bijvoorbeeld de familie,
of de dorpsgemeenschap als geheel. In die context wordt de identiteit van een individu in de eerste
plaats bepaald door zijn plek in die groep.

Volgens Van Attekum e.a. (1982:115) is dat in de Griekse gemeenschap in Utrecht veel minder
het geval. De gemeenschap in Utrecht is meer gefragmenteerd, er is minder sprake van een
groepsidentiteit. Hier leven en werken de immigranten veel geïsoleerder dan op het Griekse platteland.
Was men in het moederland voor levensonderhoud meestal aangewezen op de (grote)familie, in het
geïndustrialiseerde Nederland is de verkoop van eigen arbeid de enige inkomstenbron. Prestatie en
concurrentie zijn de belangrijkste waarden in deze samenleving. Anders dan in Griekenland staat in
Nederland de ‘ik-cultuur’ centraal. Deze ‘ik-cultuur’ doet een groot beroep op de individuele
verantwoordelijkheid van personen (Traas, 1990:45). Het feit dat Grieken in het buitenland veel
geïsoleerder leven en werken, brengt met zich mee dat normen onduidelijker worden en dat iedereen
ze op zijn eigen manier interpreteert. Het werkelijke probleem met ‘identiteit’ is te begrijpen hoe de
diverse aspecten ervan samenhangen, zonder te vergeten dat ‘identiteit’ niet voortkomt uit een
geïsoleerd individu en evenmin simpelweg het product is van maatschappelijke omstandigheden,
maar gevormd wordt binnen een kader van relaties. In een artikel van het Utrechts Nieuwsblad/
N.Z.C. (1984) lezen we een interview met  de secretaris van de Griekse gemeenschap in Utrecht: “In de
loop van de jaren hebben we echter geleerd om respect te hebben voor andere opvattingen. In
Griekenland gingen we met elkaar op de vuist, maar van de Nederlandse samenleving leerden we dat
andere mensen een andere mening mogen hebben.” Vooral de kinderen worden sterk beïnvloed door
– globaal gesproken – ‘Nederlandse’ normen. “Ze leven onder één dak met twee culturen” zoals in
het artikel van het Utrechts Nieuwsblad/N.Z.C. wordt vermeld. Als gevolg daarvan kunnen zij hun
identiteit als Griek niet op precies dezelfde manier beleven als kinderen die in Griekenland wonen. Een
allochtonencultuur zal zich onvermijdelijk aanpassen aan de dominante cultuur. De identiteit van het
individu is geen bovennatuurlijke idee, noch is ze aangeboren of  erfelijk (met uitzondering van een
aantal kenmerken zoals sekse en etnische herkomst), maar ze wordt telkens gevormd onder bepaalde
gezins-, onderwijs-, sociaal-economische, politieke en culturele omstandigheden, en in het kader van
de wederzijdse beïnvloeding tussen deze omstandigheden en het individu (Damanakis, 1999:41).
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Onderlinge verwantschap betekent niet dat cultuur automatisch overgedragen wordt. Hoewel mensen
over het algemeen de neiging hebben zich te gedragen zoals hen dat geleerd is, kan hun gedragspatroon
of cultuur veranderen. Verandering van omgeving vereist een nieuwe manier van reageren. Tevens
bezit de mens van nature de kracht om door middel van zijn denkvermogen en creativiteit veranderingen
tot stand te brengen. Elke cultuur staat voortdurend bloot aan veranderingen, omdat mensen continu
veranderen. Soms laten ze bepaalde zaken voor wat ze zijn en introduceren ze iets nieuws (Dubbeldam,
1984:13). Het verdient vermelding dat er een duidelijk onderscheid in identiteit bestaat tussen de
geïmmigreerde Grieken en zij die in Griekenland wonen, iets wat ook door buitenlandse massamedia
wordt geconstateerd. De Griekse diaspora, voornamelijk die in de V.S. en Australië, vormt een entiteit
op zich en heeft een zekere mate van autonomie ten opzichte van het moederland, maar ook ten
opzichte van het gastland.

Er is echter wel een verschil tussen de eerste generatie Griekse immigranten en latere generaties
die buiten Griekenland zijn geboren. De laatste kunnen de definitie van hun etnisch groepslid-
maatschap baseren op verschillende gronden. Roosens (1994) geeft een voorbeeld van een indeling
op basis van twee gronden, namelijk culturele oriëntatie en de mate waarin men de eigen positie
aangenaam vindt. Hij stelt dat de zonen en dochters van Spaanse immigranten in België minstens vier
opties ter beschikking hebben om hun groepslidmaatschap te definiëren: “… some youngsters were
strictly Spain-oriented, while others enjoyed their ‘bicultural’ position; still others suffered from
cultural ambiguities and conflict; and a last category of young people were feeling very close to their
Belgian peers and were strongly Belgium-oriented, culturally” (Roosens, 1994:98). De eerste generatie
is nog sterk gebonden aan het land van herkomst. In het gastland teert ze in op het culturele erfgoed
dat ze uit Griekenland heeft meegenomen. Overigens kan de invloed van die ‘bagage’ variëren; zij
wordt vooral bepaald door de levensomstandigheden in het gastland. Zo onderhoudt de eerste
generatie Grieken in Utrecht - die afkomstig is van het Griekse platteland - ook op Nederlandse bodem
hechte gezins- en familiebanden en een uitgebreid netwerk van relaties op dorpsniveau (zie
Dialektopoulos, 2000:69). Deze generatie Grieken heeft de neiging in een ‘wij-cultuur’ te verkeren. De
eigen, Griekse tradities en cultuurpatronen worden op die manier, al dan niet bewust, in stand
gehouden13.

Giannakos (1984:9) merkt op dat door verschillende externe factoren vaak spanningen worden
veroorzaakt, vooral bij de eerste generatie: “Uitingen van deze spanningen kunnen hoog oplopen bij
de bestuursverkiezingen van ‘Anagennisi’ of bij het kiezen van een oudercommissie en nemen de
vorm aan van politieke en culturele tegenstellingen.” Hij verklaart deze uitingen als een gevolg van
het maatschappelijk isolement. Van Attekum e.a. (1982:117) constateren dat in de Griekse gemeenschap
in Utrecht zowel de ouderen als de (meeste) jongeren vasthouden aan hun Griekse identiteit en die
‘tegen de klippen op’ verdedigen. Uit dit onderzoek blijkt dat de minste behoefte zich ‘Griek’ te
voelen bestaat bij jongere jongens. Onder hen zijn er die zich, naar eigen zeggen, volledig van de
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Griekse gemeenschap hebben afgekeerd. Griekse meisjes in Utrecht echter zijn volgens de onderzoekers
‘Griekser’ dan Griekse jongens. Vat men dit kort samen, dan zou men kunnen stellen dat zowel oudere
als jongere Grieken een eigen cultuur scheppen waarin ze zoveel mogelijk positief met de situatie in
het land van vestiging proberen om te gaan.

Van Attekum e.a. (1982:117) definiëren de Griekse identiteit binnen de Griekse gemeenschap
van Utrecht als volgt: “Van Griekenland houden, de taal goed spreken, huwelijks- en doopplechtig-
heden in Griekenland of op Griekse wijze uitvoeren, derde-generatie-kinderen op de Griekse school
(willen) doen, dát is Griek zijn, dát is Griekse identiteit, zelfs als het losstaat van verdere invulling.”

Thanasis Apostolou, voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA, zegt over het dilemma van
vele Griekse immigranten van met name de eerste en de tweede generatie, namelijk de keuze tussen
integratie, of zelfs assimilatie, en het behoud van de eigen identiteit: “Dit is, naar mijn mening, een
kunstmatige tegenstelling. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen integratie en behoud van de
culturele identiteit. Indien men wereldwijde gezindheid van het hellenisme in ogenschouw neemt
moet de immigrant - in dit geval de Griekse immigrant - aangemoedigd worden om actief deel te nemen
aan het sociale leven. Hoe meer iemand zeker is van zichzelf, des te meer neemt hij of zij deel aan de
samenleving en functioneert als volwaardig burger. Het is kortzichtig en een verdraaiing van de
Helleense idealen om zich af te zonderen, naar binnen gekeerd te zijn en niet open met anderen te
communiceren. De ontmoeting met andere culturen, de acceptatie van diversiteit, de openheid naar
het andersoortige en de tolerantie zijn creatieve elementen die bijdragen aan de verbroedering van en
de goede verstandhouding tussen volkeren en het welzijn van mensen. Daarom is mijn advies aan
immigranten om hun kinderen aan te moedigen zich te integreren in de samenleving. Tegen de Grieken
zeg ik dat ze niets te verliezen, maar alleen te winnen hebben bij integratie. Wij dienen de zelfverzekerd-
heid van de Griek in de diaspora te bevorderen en het isolement en de gettovorming tegen te gaan.”

Apostolou denkt dat de mobiliteit van de Europese burgers verder zal toenemen. Velen zullen
komen, anderen zullen terugkeren. Hij constateert: “Dat verschijnsel zal de banden met Griekenland
steeds vernieuwen. Wanneer de Grieken in Nederland bepaalde structuren voor gemeenschappelijke
ontmoeting, zoals verenigingen en parochies, niet in stand kunnen houden, zal de sociale cohesie
binnen de Griekse gemeenschap langzaam verslappen.” Maar volgens Apostolou zijn er geen signalen
dat de Griekse gemeenschap een dergelijk proces doormaakt. “Het feit dat de relaties met de
Nederlandse samenleving steeds hechter worden, brengt nieuwe kansen met zich mee voor het
organiseren van interculturele activiteiten” (Sittrop, 2000:8).

In het onderzoek van Damanakis (1999a:27) omtrent de Griekse diaspora wordt beklemtoond
dat “de Grieken in Griekenland en de Grieken van de diaspora vooral een ‘ideologische gemeenschap’
vormen14. Dat wat als aansluitingspunt tussen de Grieken binnen en buiten Griekenland functioneerde
en functioneert, is over het algemeen het geloof in een gemeenschappelijke ‘biogenetische’ en/of
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culturele afkomst. Op deze ideologie wordt meestal de ‘nationale identiteit’ van de Grieken in het
buitenland gefundeerd”(zie ook Anderson, 1991). Damanakis noemt deze culturele gemeenschap ‘in-
gebeeld’ en schildert haar af als fragiel, omdat ze geen materiële basis heeft. Hij stelt dat “het
voortstuwen van het geloof in een gemeenschappelijke culturele afkomst, de grenzen van de mythe
raakt en een geconserveerde ideologie is, die geen directe relatie heeft met de werkelijkheid van de
diaspora, noch met het hedendaagse Griekenland. Het gaat om een ‘Grieks bewustzijn’ dat een
product is van een idealisering, van enerzijds het culturele verleden en de orthodoxie, en anderzijds
Griekenland als land” (1999a:45). Deze ideologie, gelooft Damanakis, is echter een belangrijk be-
standdeel van díe processen die de ideologische cohesie van de Grieken van de diaspora in stand
houden.

De nationale identiteit, die het product is van de idealisering en de mythologiesering van het
verleden, en niet door synchronische elementen begeleid wordt, wordt door Damanakis (1999a:46)
een ‘nationale schijnidentiteit’ genoemd15. De nationale schijnidentiteit staat tegenover de culturele
identiteit, die op synchrone elementen gebaseerd is en een ervaringskarakter heeft, d.w.z. vooral
vorm krijgt door de actieve participatie van het individu in zijn directe sociaal-culturele omgeving (zie
par. 2.1.5). In het gastland vormt de nationale schijnidentiteit geen probleem voor de persoon zelf,
aangezien deze in een multiculturele samenleving leeft waarin culturele verschillen aanvaard worden.
Zolang de nationale schijnidentiteit niet met de werkelijkheid wordt geconfronteerd, voelt de persoon
de tegenstelling tussen de nationale schijnidentiteit en de culturele identiteit niet. Echter, “in het
geval van terugkeer naar het vaderland en ander direct contact met de Griekse realiteit komt deze
tegenstelling wél aan het licht. Dit kan een onaangename uitwerking hebben op deze persoon, omdat
zijn culturele identiteit afwijkt van die van de Grieken in Griekenland. Het belangrijkste is dat de
nationale schijnidentiteit en het geïdealiseerde beeld dat deze persoon van Griekenland had, zó snel
instorten, dat hij de kans niet krijgt om zich op een regelmatige manier sociaal-cultureel te integreren
of op zijn minst aan te passen” (Damanakis, 1999a:47).

Vandaag de dag echter, vanwege de mondialisering van de economie, de communicatiemiddelen
en het vervoer en over het algemeen vanwege de nieuwe omstandigheden in de hele wereld, worden
voorwaarden gecreëerd die de creatie mogelijk maken van een gemeenschappelijke materiële basis,
waarop een gemeenschappelijke etnisch-culturele identiteit kan worden gefundeerd en een nieuwe
relatie van wederzijdse beïnvloeding kan worden opgebouwd tussen de Grieken in Griekenland en
die in de diaspora. Enkele voorbeelden, zoals bedrijven met gemeenschappelijke belangen in de
economische sector, het gebruik van moderne technologie (internet, satelliet- tv, enz.) op het gebied
van communicatie, tonen aan wat de mogelijkheden zijn die zich voordoen voor het opbouwen van
een nieuwe etnisch-culturele identiteit die niet alleen op een ideologische maar ook op een materiële
basis steunt, en het introduceren van nieuwe vormen van wederzijdse beïnvloeding en communicatie
tussen Grieken over de hele wereld.
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De visie die Apostolou heeft ten aanzien van de identiteit van de Grieken in de diaspora is niet
‘Griekenland-centrisch’ maar ‘Griekendom-centrisch’. Hij zegt: “in de theorievorming (wat de relatie
tussen Griekenland zelf en de Grieken in de diaspora betreft), wordt niet meer de beeldspraak van de
‘boom met zijn takken’ gebruikt om de eenheid van de Grieken tot uitdrukking te brengen, maar die
van de ‘Melkweg’. Het beeld van de boom duidt op de gemeenschappen van Grieken die als takken
verbonden zijn met de stam en de wortels, namelijk Griekenland. Het veronderstelt dat alles afhankelijk
is van de wortels van de boom en een verlengstuk van de stam is. Indien de wortels ziek zijn
(economisch, cultureel of politiek) zou dat betekenen dat ook de takken zwak worden. Dit beeld komt
echter niet overeen met de werkelijkheid. De Grieken in de diaspora zijn niet afhankelijk van de
situatie in Griekenland. Zij functioneren in andere samenlevingen en maken daar ook deel van uit. Dit
betekent niet dat zij hun Griekse identiteit hebben verloren, naar deze is gekleurd door de omstandig-
heden in de landen waar zij wonen en werken en een eigen autonome cultuur scheppen. In het beeld
van de Melkweg zijn alle Griekse gemeenschappen in Griekenland of in de diaspora aparte, zelfstandige
sterren, autonome eenheden die met elkaars licht het geheel verrijken. Deze theoretische benadering
erkent dat er verscheidenheid van het Griekendom bestaat. In deze zin is een burger die Helleense
waarden en idealen wil uitdragen daadwerkelijk een wereldburger.”16

1.3 Banden met Griekenland

De ontwikkelingen in de internationale wereld, met de opheffing van de grenzen en de pogingen
tot het creëren van de ‘burger van Europa’ in het derde millennium, hebben voor de Griekse mi-
granten in Nederland nieuwe perspectieven geopend. Het thema van de repatriëring schijnt hen
niet bijzonder bezig te houden; zij hebben hun eigen gezinnen in het gastland en zijn geïnte-
greerd in de Nederlandse samenleving.

Belangrijke indicaties voor de oriëntaties op het vaderland vormen de vakanties in Griekenland
en de wensen aangaande terugkeer. De factor die het immigranten mogelijk maakt veel van hun
cultuur en identiteit te behouden staat bekend als transnationalisme (zie Vermeulen, 2001:10).
Transnationalisme verwijst naar de transnationale bindingen van immigranten, en dan vooral de
contacten die zij met hun dorp, streek en land van herkomst onderhouden.

Contacten met familie in Griekenland worden voornamelijk door de ouders onderhouden. Zo
nu en dan schrijven de kinderen een kaart of briefje. Een enkele keer komen de kinderen ook aan de
telefoon, maar over het algemeen doen ze dit niet echt graag, omdat ze zich in vergelijking met hun
familieleden in Griekenland weinig vaardig voelen in het Grieks en zich daarvoor schamen.
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Dat Griekenland voor de migranten een belangrijk referentiekader is, valt onder meer af te leiden uit de
regelmaat waarmee de gezinnen er hun vakantie doorbrengen. Daarnaast komt het voor dat een der
ouders, vooral de vader, ook tussendoor nog bezoeken aan Griekenland brengt. Ruim tweederde van
de gezinnen bezoekt Griekenland minstens een keer per jaar.

Emotioneel is vooral de eerste generatie nog sterk verbonden met Griekenland, hetgeen zich
uit in veelvuldig contact met en bezoek aan achtergebleven (of geremigreerde) familieleden en soms
in huis- of grondbezit aldaar. Het huis in Griekenland is bestemd voor vakanties en om later in te gaan
wonen. Dit is een indicatie voor het feit dat gezinsmigratie geen weloverwogen keuze voor permanente
vestiging in Nederland impliceert.

Op de rechtstreekse vraag in het onderhavige onderzoek of men van plan is in de toekomst
naar Griekenland terug te keren, antwoorden de meeste ouders dat ze dat niet weten. Leert men het
gezin nader kennen in zijn concrete omstandigheden, dan blijken norm, wens en/of reële mogelijkheid
niet altijd overeen te stemmen. De toekomstplannen worden dikwijls beheerst door een intense strijd
tussen de twee vaderlanden: “Als ik met vakantie op Thasos ben, mijn geboorte-eiland, en met
vrienden in de paradijselijke taverna’s aan de boulevard zit te genieten, wordt het als vanzelfsprekend
gevonden dat ik later definitief terug zal komen. Ik weet het niet. Ik hoef gelukkig nog niet te beslissen.
Ik denk wel vaak aan het moment waarop ik een beslissing kan nemen, maar wanneer is zo’n moment?
Als ik met de VUT ga? Ik ben in Nederland als vrijwilliger bij veel maatschappelijke organisaties
betrokken. Kan ik daar afstand van nemen? Ik zit in besturen van verschillende Griekse migranten-
organisaties; daar wil ik geen afstand van nemen. Mijn Nederlandse vrouw is wat jonger. Kan zij (op
oudere leeftijd) voor lange tijd uit Nederland wegblijven? En mijn zoon? Hij blijft zeker in Nederland.
Hoe zal het met hem gaan? Kan ik hem voor lange tijd missen? Ook als ik opa word? Ik zie het wel. Het
zijn geen pijnlijke vragen, maar eerder vrijblijvende overpeinzingen. In Nederland heb ik mijn
Griekenland gecreëerd. De satelliet-tv gaat iedere dag aan voor het Griekse nieuws en op het internet
is Griekenland dichterbij dan ooit” (Giannakos, 1999:9).

Echter, sommige anderen hebben duidelijk hun beslissing genomen: “Ik ga alleen nog een
paar weken per jaar naar Griekenland om mijn familie te bezoeken. Langer hou ik het niet vol. Ik ben
veranderd, ik voel me er niet meer thuis, het tempo waarin alles gebeurt is te laag en er zijn te veel pro-
blemen… (mijn zonen) voelen zich honderd procent Nederlands…” (Kuiper, 1997).

1.4 Eerder verricht onderzoek naar de Griekse gemeenschap in Nederland

Dit is een verkenning op basis van over ons onderzoeksgebied en aanverwante gebieden bestaande
literatuur en eerder verricht onderzoek. Relevant onderzoeksmateriaal is vrijwel niet beschikbaar.
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Een doctoraalscriptie van M. van Attekum en T. Pennings, Olijfbomen op Hoog-Katharijne (1982),
over Griekse gezinnen in Utrecht. Hierin proberen de auteurs de verandering te beschrijven die door
de migratie in het leven van de Grieken is gebracht. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende
aspecten van de migratieproblematiek: de Griekse achtergrond, het verloop van de migratie, de sociaal-
economische positie van Grieken in Nederland en de situatie van de jongeren. Naast het geven van
feitelijke informatie wordt er een stem gegeven aan de gevoelens van de Grieken, door hen zelf aan
het woord te laten.

Een survey-onderzoek onder Grieken in Nederland is in 1983 gedaan door het Antropologisch-
Sociologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek,
zoals gepubliceerd in De Grieken (Vermeulen e.a., 1985). In dit onderzoek wordt informatie gegeven
over de historische achtergrond van de Grieken in Nederland, hun huidige positie en de organisatie
van de plaatselijke gemeenschappen. Er komen ook thema’s aan de orde die van groot belang zijn
voor een begrip van de Griekse gemeenschap: psychosomatische klachten, het ondernemerschap,
het onderwijs en de remigratie. Uit een survey blijkt dat een meerderheid van Grieken in Nederland
het belangrijk vindt dat hun kinderen goed Grieks leren spreken. Het onderzoek maakt echter niet
duidelijk hoeveel ouders hun kinderen naar de ‘Griekse school’17 sturen of hoeveel kinderen onderwijs
in eigen taal en cultuur volgen.

Een scriptie voor de Protestantse Voortgezette Opleiding (post-HBO) met de titel Kinotita door D.
Giannakos (1984). In dit werkstuk wordt enerzijds de positie van de Grieken in Utrecht van binnenuit
beschreven en anderzijds hun georganiseerde groepsvorming, met een korte analyse van hun leefmilieu.

Een enquête-onderzoek Griekse ouders en de Griekse school, in 1990 verricht door de Federatie van
Griekse Gemeenschappen in Nederland en het Antropologisch-Sociologisch Centrum van de
Universiteit van Amsterdam, evalueert het onderwijs Grieks in Nederland. Uit de enquête blijkt dat
belangstelling van ouders voor het onderwijs Grieks niet afhankelijk is van hun leeftijd, opleiding,
werk, en of men partner in een gemengd huwelijk is of niet. Niet alle ouders zijn echter even tevreden
met het functioneren van het onderwijs Grieks. Slechts de helft van de ouders die kinderen op de
Griekse school hebben vindt dat de Griekse school voldoet aan de verwachtingen. De ‘extra belasting’
van de kinderen wordt als belangrijke oorzaak aangegeven waarom de Griekse les bij de ouders niet
aan de verwachtingen voldoet. Van de ondervraagde ouders gaf twintig procent aan, dat van de
Griekse school een negatieve invloed uitgaat op de ontwikkeling van het kind op de Nederlandse
school. De onderzoekers schatten het percentage ouders dat de kinderen niet naar de Griekse school
stuurt op twintig.
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De voorstudie Grieks Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur in Nederland (Dialektopoulos, 1998)
vormt een bron waaruit nuttige achtergrondinformatie verkregen kan worden. Deze studie brengt de
praktijk van het onderwijs in kaart: beleid en organisatie, lesinhoud en leermiddelen, positie en
deskundigheid van docenten. Ook het kader waarbinnen het Griekse OET(C) plaatsvindt krijgt veel
aandacht: de wet- en regelgeving worden kritisch onder de loep genomen, evenals de beleids-
uitgangspunten en de financiering.

De studie Grieken in de Lage Landen, 1600 – 2000 (Dialektopoulos, 2000) behandelt de aanwezigheid
en ontwikkeling van de Griekse gemeenschap in Nederland sinds 1600. Door de sociale omgeving te
beschrijven waarin Grieken in Nederland hebben geleefd en gewerkt en die werkelijkheid in woord en
beeld nog eens te presenteren, kan deze studie een kader vormen voor bewustwording van nieuwe
generaties. Kinderen van Griekse afkomst kunnen onder meer leren wat de geschiedenis van hun
gemeenschap is en welke historische rol deze reeds heeft vervuld, welke positie de Griekse ge-
meenschap inneemt binnen de Nederlandse samenleving en welke relaties er zijn tussen hen en
Griekenland.
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