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NOTEN

DEEL I:  ACHTERGRONDEN

Hoofdstuk 1:  De Griekse gemeenschap in Griekenland en Nederland

1. De term ‘omojénia’ heeft een etnisch-culturele betekenis. Damanakis schrijft in zijn inleiding van
Prolegómena analytikoú prográmmatos ya tin ellinóglossi ekpédefsi (= Prolegomena bij een
analytisch programma voor het Griekstalig onderwijs)  (2001:8): “Onder dat begrip wordt het
geheel van de Grieken, waar ook ter wereld, opgevat als een ‘culturele, ideologische en affectieve’
en niet als een ‘raciale’, gemeenschap.”

2. Veel Grieken en andere allochtonen hebben een Nederlandse of een dubbele nationaliteit.
Kortheidshalve zullen we de verschillende groepen verder naar hun oorspronkelijke herkomst
benoemen.

3. Tennekes (1986a) schrijft dat de term ‘etnische minderheidsgroepen’ niet van toepassing is op
recent naar Nederland gekomen minderheidsgroeperingen. Volgens hem is er pas sprake van
minderheden wanneer de recent geïmmigreerden min of meer duurzaam een positie van
achterstelling innemen. Zolang er nog geen ‘minderheidsvorming’ is opgetreden, kunnen de
betrokken groepen volgens Tennekes beter als ‘etnische groeperingen’ worden gekarakteriseerd.

4. Verschillende identificatiecriteria worden gehanteerd om allochtone groepen in Nederland te
identificeren. Het nationaliteitscriterium alleen blijkt een zeer gebrekkig identificatiecriterium te
vormen. In de definitieve nota Registratie en Rapportage Minderhedenbeleid van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken (1992) wordt vooralsnog volstaan met de criteria nationaliteit en
geboorteland (van de persoon en diens ouders). Het geboorteland van de vader leidt bij een
groot deel van de herkomstgroeperingen ook tot een goede identificatie van de bevolkingsgroep
(Roelandt e.a, 1993:40). Over het identificatiecriterium van minderheidsgroepen in EU-landen
schrijven Extra & Gorter (2002d:7): “Throughout the EU it is common to present data on RM
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(Regional Minority) groups on the basis of (home) language and/or ethnicity and to present
data on IM (Immigrant Minority) groups on the basis of nationality and/or country of birth.
However, convergence between these criteria for the two groups appears over time, due to the
increasing period of migration and minorization of IM groups in EU countries. Due to their
prolonged / permanent stay, there is strong erosion in the utilization of nationality or birth-
country statistics.”

5. Volgens de statistische gegevens van www.cbs.nl/statweb zien we de volgende aantalen
Grieken in Nederland per 1 januari 2002:
  1e generatie   1e generatie   2e generatie    2e generatie       Totaal            2e generatie waarvan beide

    mannen        vrouwen      mannen        vrouwen    mannen+vrouwen    ouders geboren in Nederland

  4.607             2.445       2.569              2.456   12.077      24%
6. Niet alle Grieken in Nederland maken echter deel uit van een netwerk waarin andere landgenoten

participeren.
7. F. Lindo heeft onderzoek gedaan naar de invloed van groepsspecifieke gedragspatronen op de

onderwijsloopbaan van Turkse en Iberische migrantenjongeren.
8. Vermeulen e.a, (2000:138) schrijven over de Griekse immigranten in Amerika: “Wherever Greeks

settled in sufficient numbers, they established a ‘Kinotita’, a financially self-supporting
community of Greek Orthodox believers, whose first aim was to found a church and a Greek
language school. This ‘Kinotita’ then provided the basis for numerous other associations.”

9. Een uitgebreide beschrijving van het begrip ‘Kinotita’ vinden we in het gelijknamige boek van D.
Giannakos (1984). De ‘kinotita’, of anders gezegd: ‘Griekse gemeenschap’, is een afspiegeling
van Griekenland in het klein. ‘Kinotita’, culturele verenigingen, sportverenigingen, oudercom-
missies, dansgroepen en politieke partijen zijn ook de vormen die in Griekenland georganiseerd
voorkomen. ‘Kinotita’ wordt als de dorpsraad ervaren. De ‘Kinotita’ in het buitenland zorgt
vooral voor de viering van de nationale feestdagen en meestal voor het creëren van de voor-
waarden t.b.v. religieuze belevenissen.

10. Over de Turken in Nederland schrijft L.I. Leeflang (2002:30): “the construction and preservation
of their ethnic identity is influenced by the cultural threat they experience from the Dutch and the
pressure they feel to adjust to Dutch culture.”

11. In Utrecht bevindt zich de grootste concentratie van Grieken in Nederland; de Griekse
gemeenschap van Utrecht ‘Anagennisi’ telt ongeveer 1500 leden.

12. Negentig procent  van de Griekse migranten in Utrecht komt uit grensgebieden van het Griekse
platteland.

13. Dezelfde sociale cohesie kenmerkte ook de Griekse migranten van de eerste generatie in Amerika.
Vermeulen (2000:140) zegt in dat verband: “Family and village networks were strong, as were
village-based mutual aid societies.”
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14. ‘Griekse diaspora’ is dat gedeelte van het Griekse volk dat om verschillende redenen geëmigreerd
is en zich in gebieden buiten de Griekse wereld gevestigd heeft. In de nieuwe vaderlanden zijn zij
affectieve, culturele en materiële banden blijven aanhouden met de eigen geboorteplaats en met
het land van herkomst, van henzelf of van hun ouders. Die verspreid wonende Grieken vormen
in het land waar zij verblijven maatschappelijke groepen die hun bijzonderheid ontlenen aan hun
gemeenschappelijke geografische en nationale herkomst (zie Karafyllis, 1998).

15. Damanakis doelt met de term ‘nationale schijnidentiteit’ niet zozeer op het ‘onechte’ als op het
feit dat men te maken heeft met de indruk die de zaak wekt en niet de substantie ervan. De
‘schijnidentiteit’ is in zijn ogen het product van een ideologie en hieraan ontbreekt een materiële
basis.

16. Zie ook het tijdschrift Ikonomikos Tachydromos: ‘To Dendro ke o Galaxias’ (‘De Boom en de
Melkweg’) nov. 1977.

17. Het Griekstalig onderwijs dat aan de Secties Moedertaal en de OALT-afdelingen plaatsvindt
wordt doorgaans Griekse school  genoemd.

Hoofdstuk 2:  Cultuur en identiteit bij allochtone groepen

1. Shadid (1998:51) geeft er de voorkeur aan minderheidsgroepen “aan te duiden als immigranten
en bijvoorbeeld als Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders en Surinaamse Nederlanders
en niet als allochtonen en buitenlanders.” Hij schrijft: “Van een dergelijke terminologie gaat
namelijk een signaal uit naar de samenleving dat hun verblijf in Nederland permanent is en dat ze
dezelfde rechten en plichten behoren te hebben. Datzelfde signaal nodigt de immigranten uit om
te aanvaarden dat zij, en met name hun volgende generaties, hier permanent zullen blijven en dus
Nederland moeten gaan beschouwen als hun nieuwe of tweede vaderland.”

2. Kroeber en Kluckhuhn in Culture, a critical review of concepts and definitions (1952) hebben
164 definities verzameld en geanalyseerd van auteurs die vaak de punten benadrukken die hun
op dat moment passen. Anderen hebben de moed bijna opgegeven, zeggende dat cultuur “is a
term which is not susceptible of defiguration” (Katoke, 1982). Volgens Shadid (1998:22) zijn er
waarschijnlijk momenteel meer dan 300 definities van het begrip ‘cultuur’ voorhanden.

3. Volgens Moran (1999:406) en andere onderzoekers (Smith 1991, Phinney 1990) worden
etnische groepen gedefinieerd als groepen die bestaan uit leden die a) een gemeenschap-
pelijke geschiedenis en cultuur hebben, b) elkaar kunnen herkennen aan overeenkomstige
fysieke kenmerken, en c) via het proces van onderlinge beïnvloeding en afbakening van hun
relatie tot anderen zich als leden van dezelfde groep identificeren.

4. De conclusies van deze studie hebben vooral betrekking op de specifieke groep Grieken die is
onderzocht. Ze kunnen niet zonder meer worden toegepast op Grieken in andere steden.
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5. Lazië is het deel van de Pontus tegen de Kaukasus aan, aan de Turkse kant.
6. In oudere literatuur is er niet zo’n duidelijk onderscheid tussen de begrippen etnische identiteit

en culturele identiteit. Soms worden de termen door elkaar gebruikt.
7. De etnische en de culturele identiteit zien we als kenmerken die de sociale identiteit samenstellen;

deze sociale identiteit vormt dan weer samen met de persoonlijke (individuele) identiteit de
identiteit van de ik-persoon (Damanakis, 1999a:42).

8. Vaak vindt men naast het begrip culturele identiteit ook andere termen die min of meer als
equivalent worden gebruikt. Zo treft men onder andere de volgende termen aan: ‘de eigen
identiteit’, ‘sociaal-culturele identiteit’, ‘culturele oriëntatie’, ‘culturele eigenheid’, ‘de eigen
culturele achtergrond’, ‘de eigen leefwijze’, en ‘volksaard’. De exacte woordkeuze lijkt in de
meeste gevallen te zijn ingegeven door persoonlijke voorkeur of stilistische overwegingen,
hoewel er een enkele keer wel wordt geprobeerd een specifiek aspect te accentueren (Vermeulen,
1982:5).

9. De sociaal-culturele identiteit van het individu wordt onder bepaalde ecologische, taal-, culturele,
politieke, en biogenetische omstandigheden gevormd en is de uiting van wat Raveneau (1987,
zoals Auernheimer 1990:109 hem citeert), ‘synchronisch niveau’ en ‘synchronische kenmerken’
om de identiteit vast te stellen,  noemt.

10. De term socialiseerders wordt door Rita Vuyk in Het kind en zijn leeftijdgenoten (1963) gehanteerd
voor degenen die het kind de gewenste cultuurpatronen bijbrengen. Hiermee wordt de term
‘socialising agents’ vertaald.

11. Naoorlogse pedagogische, psychologische en sociologische studies documenteren de
stelling dat, voor de ontwikkeling van het individu, de onwillekeurige en ongeprogrammeerde
invloeden van de omgeving evenzeer van belang en doorslaggevend zijn als de
geprogrammeerde.

12. Feddema (1992:35) hanteert de term ‘anderhalfde generatie’ voor de personen die zich in de loop
van hun jeugd als kinderen van migranten in Nederland hebben gevestigd. Pels (1998:22) in
navolging van Martens (1996) – zie ook Buijs e.a, 1994, en Vermeulen  e.a, 1996:210 – hanteert de
term ‘tussengeneratie’ voor degenen die in de leeftijd van 6 tot 16 jaar zijn gemigreerd.

13. Vier jaar na de Minderhedennota (Ministerie van BiZa, 1983) werd op een congres een ‘balans
van het minderhedenbeleid’ opgemaakt. Met name Köbben waarschuwde op dat congres voor
een overdreven pessimisme en voegde daar het volgende aan toe: “Dat [overdreven pessimisme]
werkt verlammend en als een ‘self-fulfilling prophecy’.” Bovendien wekt het bij het gros van de
Nederlandse bevolking de indruk: al die immigranten en hun nakomelingen, die zijn alleen maar
een last, èn een last waarmee we blijkbaar tot in lengte van dagen zijn opgescheept (Köbben,
1988:12).
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14. Door een onderzoek, eind 1981 uitgevoerd door het Antropologisch-Sociologisch Centrum van
de Universiteit van Amsterdam, waarin het begrip etnische identiteit central staat, wordt de
verbondenheid met de groep meer benadrukt. Dit onderzoek richtte zich niet alleen op de betekenis
van het begrip in strikte zin, maar ook op de plaats die het heeft in discussies over het beleid.

15. Nederland kent van oudsher een verzuilingstraditie. Men is er in dit land sterk mee vertrouwd dat
groepen met verschillende religie of levensbeschouwing betrekkelijk vreedzaam naast en door
elkaar leven. Daarbij beschikken deze groepen op veel gebieden over hun eigen instellingen,
organisaties en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, vakbonden, scholen, instellingen
voor maatschappelijk werk en omroepverenigingen. Dit verschijnsel, in Nederland aangeduid
als ‘verzuiling’, is daarbuiten beter bekend als pluralisme. Volgens het verzuilingsmodel zouden
etnische minderheden zelf kunnen bepalen wat in het belang van de minderheid is. Dat zou het
best in praktijk kunnen worden gebracht als de allochtone groepen op een aantal gebieden eigen
voorzieningen zouden krijgen.

16. In art. 128, par. 1 van het verdrag van Maastricht wordt expliciet bepaald: “De Gemeenschap
draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de Lid-Staten onder eerbiediging van de
nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op
het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

17. Extra (2002:263) constateert: “Talenbeleid wordt door de lidstaten van de EU vooralsnog echter
sterk vanuit een nationaal perspectief bezien. Binnen de EU komen de uitgangspunten voor een
gemeenschappelijk talenbeleid dan ook tot nu slechts moeizaam en met een weinig verplichtend
karakter tot stand.”

Hoofdstuk 3:  Socialisatie van allochtone kinderen

1. Voor sociologen zijn enculturatie, acculturatie en assimilatie deelprocessen van socialisatie.
2. Een andere term die vaak voorkomt in beleidsnota’s, is acculturatie. Deze term wordt in het

Beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs uit 1981 gehanteerd. Onder acculturatie
van minderheden en de overige leden van de Nederlandse samenleving wordt hier verstaan “een
tweezijdig of meerzijdig proces van elkaar leren kennen, aanvaarden en waarderen en het zich
openstellen voor elkaars cultuur of elementen daarvan” (p. 6). Deze visie op acculturatie benadrukt
de gelijkwaardigheid van culturen en heeft als primair doel de leden van de allochtone groepen
voor te bereiden op en in staat te stellen tot volwaardig sociaal-economisch, maatschappelijk en
democratisch functioneren en participeren in de Nederlandse samenleving. Met andere woorden:
acculturatie is “het proces van het opbouwen van een nieuw bestaan” (Adriani e.a, 1998:226; zie
ook Berry 1990:201 e.v. en 1992:62).
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3. Leseman (1994:24) schrijft hierover: “Kenmerkend voor de leeftijdsfase van twee tot zes jaar is
voorts dat de taal een veel grotere rol krijgt in het (sociaal-)constructieve  proces van ontwikkeling.
De toenemende communicatieve interacties dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de
taalvaardigheid. Bovendien biedt de taal het kind meer mogelijkheden om in interactie kennis te
construeren, bijvoorbeeld conceptuele kennis die (ten dele) berust op culturele conventies die
in het betekenissysteem van de taal zijn vastgelegd. De taalontwikkeling biedt de opvoeders
ruimere en gemakkelijker hanteerbare mogelijkheden om dit constructieproces inhoudelijk en
sociaal-emotioneel te reguleren.”

4. Volgens het ‘contextual model’ van socialisatie (Hurrelmann, 1988) wordt de menselijke
ontwikkeling gezien als een levenslang proces van interacties tussen de mens en de omgeving
(zie ook Mead, 1934 en Hebermas, 1984). Vanuit het perspectief van het ‘contextual model’ is het
individu “in a permanent process of acquisition from and confrontation with the social
environment” (Hurrelmann, 1988:7).

5. De ervaringen die in het verleden in Nederland zijn opgedaan in de talloze projecten die zijn
uitgevoerd ten behoeve van het verbeteren van de situatie waarin veel allochtonen verkeren,
maken duidelijk dat voor emancipatie van etnische minderheidsgroepen de inbreng van goed
opgeleide en ter zake kundige leden van die groepen onmisbaar is. Zonder goed opgeleide
vertegenwoordigers van etnische groeperingen die maatschappelijke sleutelposities innemen,
zal emancipatie van etnische minderheidsgroepen moeilijk blijken.

6. Het eenrichtingsproces dat door het (over)aangepaste type doorlopen wordt en tijdens
hetwelk hij zijn eigen etnisch-culturele afkomst in het gastland vervangt of verwerpt, komt
overeen met de ‘subtractive acculturation’ van Gibson (1991:367).

7. Wanneer, daarentegen, kinderen kiezen voor het leren van een vreemde taal, gaat het om
kunstmatige tweetaligheid.

8. ‘Halftaligheid’ of de varianten ‘dubbele halftaligheid’ en ‘semilinguïsme’, gebrekkige
competentie of vaardigheid in de tweede taal, is een term die voor het eerst in de Scandinavische
landen gehanteerd werd. Als schuldige werd het onderwijssysteem aangewezen, dat het belang-
rijkste medium zou zijn voor taalverschuiving met een andere moedertaal dan de schooltaal
(Fase, 1987:86). Toch is de term ‘semilinguïsme’ vaak omstreden omdat hij stigmatiserend werkt
(Narain e.a, 1994:12).

9. Terwijl binnen een land twee- of meertaligheid vaak als probleem wordt gezien, heeft zij in
internationaal perspectief allerlei voordelen. Muysken (2000:3) geeft een aantal voorbeelden,
één hiervan is: “In Istanbul is een Duitstalige universiteit voor terugkeerde Turken, de zogenaamde
Rückkehrer. Deze Turkstalige Duitsers of Duitstalige Turken zijn vloeiend tweetalig. Zij vormen
een klasse van tussenpersonen, een schakel in het intensieve economische samenwerkings-
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verband tussen Duitsland en Turkije. Tussen Nederland en Turkije bestaan er vergelijkbere cul-
turele, economische en toeristische banden.”

10. Het transitiemodel is gangbaar in Europa en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten wordt
het aangeboden aan kinderen met ‘Limited English Proficiency’.

11. Deze verklaring gaat niet op wanneer als criterium voor de aanduiding van twee talen als
eerste en tweede taal de mate van beheersing ervan door het individu wordt genomen.

12. Wel wordt de term ‘gebalanceerde tweetaligheid’ gebruikt voor tweetaligen die beide talen op
vrijwel gelijk niveau beheersen. Volgens deze omschrijving worden ook tweetaligen met een laag
taalvaardigheidsniveau in beide talen gerekend tot gebalanceerde tweetaligen. Maar volgens
vele onderzoekers zijn zelfs gebalanceerde tweetaligen vaardiger in één van de talen, afhankelijk
van het domein of de situatie van taalgebruik (Saunders, 1988).

13. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen een additieve en een subtractieve
verwervingscontext (Lambert, 1978). In een additieve context worden een of meer prestigetalen
toegevoegd aan de eerste taal, die meestal ook de dominante taal is. Vaak is hierbij sprake van
een vrije keuze en wordt de term ‘elitaire tweetaligheid’ gebruikt (Skutnabb-Kangas, 1984). Anders
is het in een subtractieve verwervingscontext waarbij de tweede taal de meerderheidstaal is en
de eerste taal weinig prestige geniet. Kinderen uit etnische minderheidsgroepen worden meestal
in een subtractieve context tweetalig en staan enerzijds onder druk van de omgeving om de
meerderheidstaal te leren en anderzijds van het gezin om de eerste taal te handhaven.

Hoofdstuk 4:  Socialisatie van Griekse kinderen in Nederland

1. Wat de etnische samenstelling van Griekse gezinnen in België en Frankrijk en het gedrag van de
ouders t.o.v. het onderwijs van de kinderen betreft, zie het onderzoek van A. Paizanou (1997), pp.
64-66.

2. In uitzonderlijke gevallen hebben kleuters al reëel leidinggevend gedrag vertoond, maar het is
normaal dergelijk gedrag pas in de tweede helft van de lagere-schoolleeftijd te verwachten
(Vuyk, 1963:231).

Hoofdstuk 5:  Onderwijs Grieks in Nederland

1. De afdelingen Griekstalig onderwijs in landen van de Europese Unie worden Secties
Moedertaalonderwijs genoemd. Comform EG-Richtlijn 77/486/Eeg, art. 3, hebben migrerende
werknemers binnen de EU en hun kinderen het recht en de mogelijkheid hun moedertaal en
cultuur te behouden en te cultiveren.



290

Noten

2. Het belang van kennis van allochtone talen en culturen wordt benadrukt vanuit cultureel, juridisch
en/of economisch perspectief (Extra e.a, 2002:259):

- in cultureel opzicht kan OALT bijdragen aan het behouden en de bevordering van een
pluralistische samenleving

- in juridisch opzicht kan OALT tegemoet komen aan het internationaal erkende recht op
taalontwikkeling en taalbehoud vanuit het gegeven dat de eigen taal door veel allochtone
groepen in de samenleving wordt opgevat als kernwaarde van culturele identiteit

- in economisch opzicht kunnen allochtone talen en culturen tenslotte een belangrijk
kennispotentieel vormen in een samenleving die zich in toenemende mate internationaal
oriënteert.

3. Van het lesmateriaal dat voor Griekse kinderen in het buitenland is samengesteld (afgezien van
dat van de Universiteit van Kreta), beantwoordt het best aan de behoeften van de doelgroep -
omdat het rekening probeert te houden met de heterogeniteit van de leerlingenpopulatie -, elk
voor zijn eigen concrete geval: het lesmateriaal van de Universiteit van Ioannina, dat gericht is
op de Griekse kinderen in Duitsland, en de lessencyclus van het pedagogisch instituut voor het
Griekstalig onderwijs in de V.S. (Damanakis, 2001b:71).

DEEL II:  SURVEY-ONDERZOEK

Hoofdstuk 6:  Opzet en uitvoering van het survey-onderzoek

1. In navolging van de identificatiecriteria van Klater-Fomer (1996:2) worden als Griekse leerlingen
die leerlingen beschouwt die:
of: in Griekenland zijn geboren of ouders hebben die in Griekenland zijn geboren;
of: de Griekse nationaliteit bezitten of ouders hebben die de Griekse nationaliteit bezitten;
of: thuis, naast of in plaats van Nederlands, Grieks spreken.
Het laatste criterium heeft eigenlijk te maken met kinderen van Cypriotische afkomst.

2. De gegevens met betrekking tot het aantal leerlingen per klas en per geslacht zijn ontleend aan de
archieven van de desbetreffende scholen en aan de statistische gegevens die bij het begin en het
eind van elk schooljaar beschikbaar worden gesteld door het bureau van de onderwijsattaché te
Brussel.
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Hoofstuk 7:  Kenmerken van de onderzoekspopulaties

1. In deze analyse volgen wij in grote lijnen de indeling van het onderzoek van Damanakis, 1997.
2. De huur die sommige gemeenten vragen voor het gebruik van lokalen is bijzonder hoog. Zo re-

kende de gemeente Groningen voor het schooljaar 2002-2003 bijvoorbeeld een bedrag van 5.445
Euro voor het gebruik van een leslokaal van een scholengemeenschap.

3. In de Inleiding van Maakt cultuur verschil? (1996:1) beklemtoont F. Lindo: “Aan de beoordeling
van de maatschappelijke positie van een groep ligt een vergelijking ten grondslag: de verrichtin-
gen van etnische groepen worden meestal afgemeten aan de maatstaven van de ‘mainstream so-
ciety’. In Nederland is deze impliciete neiging tot vergelijken gecondenseerd in het begrip ‘ach-
terstand’. Etniciteit en achterstand zijn in het Nederlandse vertoog over minderheden sterk met
elkaar verbonden.”

4. Om de positie van het moedertaalonderwijs in de geïntegreerde scholen (waar het binnen het re-
guliere lesrooster gegeven kan worden) te verbeteren, is het onzes inziens noodzakelijk dat aan
enkele voorwaarden wordt voldaan, zoals:
- erkenning van de moedertaal als vreemde taal voor de Griekse leerlingen en  vermelding van de

vorderingen in het schoolrapport van de Nederlandse school,
- afstemming van het moedertaalonderwijs op het lesprogramma van de Nederlandse school.

5. Aan etnisch-culturele minderheidsgroepen afkomstig uit derdewereldlanden wordt relatieve pri-
oriteit toegekend bij het organiseren van moedertaalonderwijs (OALT). De reden daarvoor is dat
leerlingen uit die landen lagere prestaties leveren in het reguliere onderwijs. De eigen taal wordt
ingezet om begrippen, principes en vaardigheden die in het Nederlandstalige onderwijs een rol
spelen te verduidelijken, te onderbouwen of aan te leren. Door speciale didactische maatregelen
te nemen kan de ‘overlap’ tussen het functioneren in de eigen taal en in het Nederlands als
tweede taal optimaal benut worden.

6.  Een leerling die, als kind van immigranten, in het gastland is geboren en/of van begin af aan in
Nederland onderwijs heeft gevolgd staat in het onderwijs bekend als ‘onderinstromer’. Wie
rechtstreeks vanuit het land van herkomst in Nederland zijn opleiding in basis- of voortgezet on-
derwijs moet voortzetten wordt ‘zij-instromer’ genoemd (zie Vallen, 1994).

7.  Bij de invoering van de onderwijswet van 1985 is het kleuteronderwijs geïntegreerd in het Ne-
derlandse basisonderwijs. Zo ontstonden er in het basisonderwijs 8 groepen.

8.  Zoals blijkt uit vergelijkbare onderzoeken in Duitsland, België en Australië (zie Damanakis, 1988,
1997, 2001c): hoe verder wij ons verplaatsen van de grote stedelijke centra, waar de Griekse ge-
meenschappen groot en goed georganiseerd zijn, naar kleinere stedelijke centra en plattelands-
gebieden, waar de gemeenschappen verspreid zijn, des te meer verliest de Griekse taal terrein.

9. Uit het onderzoek van L. de Rijke (1999) naar de taalbeheersing van Nederlandse leerlingen in
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Griekenland bleek dat in de gezinssfeer de Nederlandse moeders degenen waren die het meest
Nederlands spraken met hun kinderen en dus een belangrijke socialisatiefactor vormen.

10. Wij hebben als criterium het geboorteland van de moeder gehanteerd en niet haar nationaliteit
als zodanig. Vier moeders die niet in Griekenland en ook niet in Nederland zijn geboren, laten wij
in de volgende statistische analyses buiten beschouwing.

Hoofdstuk 8:  Sociaal-culturele en cognitieve voorwaarden van de leerlingen

1. De leerlingen kunnen (vergelijkende) oordelen hebben over de betreffende twee talen met be-
trek-king tot bijvoorbeeld evaluatieve aspecten, statusaspecten, solidariteitsaspecten, en een
voorkeur hebben voor het gebruik van een van beide talen. Ten aanzien van het gebruik van
Grieks en/of Nederlands in contactsituaties ontstaat vaak een patroon dat bijvoorbeeld kan ver-
schillen al naar gelang interactiepartner, plaats of onderwerp. Verder kunnen de leerlingen een
verschillend belang hechten aan het leren/onderhouden van de twee talen door henzelf en  door
anderen.

2. De emotionele banden van de leerlingen met Griekenland moeten niet worden overschat, aangezien
wij van mening zijn dat zij er toch geen praktische invulling aan kunnen geven. De emotionele
band met Griekenland lijkt in tegenspraak te zijn met hun daadwerkelijke kennis. Wij veronder-
stellen dat de antwoorden op vragen als: ‘welke taal ervaar je als vreemde taal’, ‘welk land ervaar
je als vaderland’ in hoge mate bepaald worden door een gecultiveerde ideologie die wordt ge-
cultiveerd in het gezin, maar bovenal door de gedetacheerde Griekse leerkrachten.

Hoofdstuk 9:  Beoordeling van het onderwijs Grieks

1. ‘Nee’, het korte doch krachtige antwoord dat Metaxás op 28 oktober 1940 gaf, toen de fascistische
Italianen de capitulatie van Griekenland eisten.

2. 25 maart 1821: begin van de vrijheidsstrijd tegen de Turken.
3. Vermeulen (1992) laat zien dat het verschil in onderwijs tussen opeenvolgende generaties van

Amerikaanse Grieken en Italianen wier voorvaderen van boerenafkomst waren, vooral te herleiden
is tot een verschil in oriëntatie op het onderwijs. In Griekenland werd onderwijs ook op het
platteland gezien als een geschikt middel om vooruit te komen, terwijl het voor de Zuid-Italianen
gold als een verlengstuk van het gewantrouwde centrale gezag.

4. De maatschappelijke ontwikkeling van de Grieken leidt tot het wegtrekken uit de oorspronkelijke
compacte gemeenschappen in de binnensteden naar sociaal-economisch betere wijken in de
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voorsteden – karakteristieke voorbeelden zijn Utrecht en Gorinchem -, waardoor het volgen van
de moedertaallessen wordt bemoeilijkt, als gevolg van de grotere afstanden.

5. Volgens Bakker (1972:55) heeft het moedertaalonderwijs op de volgende wijzen baat bij de sa-
menwerking van Griekse en Nederlandse leerkrachten:
“- Het moedertaalonderwijs wordt toepasbaarder. Omdat de leerlingen bepaalde

taalvaardigheden oefenen in de situatie van een ander vak, een project of iets dergelijks, zijn
ze ook in staat die vaardigheden toe te passen in die situaties. Systeemscheiding blijft uit.

 - Het moedertaalonderwijs wordt motiverender; dat komt door de reële situaties. Discussie
om de discussie, tekstinterpretatie om de tekstinterpretatie werkt demotiverend voor leer-
lingen.”

Hoofdstuk 10:  Samenvatting en evaluatie

1. De vragen die de Werkgroep voor Interculturele en Migratiestudies van de universiteit van Kre-
ta zich stelde bij het ontwikkelen van het lesmateriaal waren niet alleen van theoretische, maar
ook van organisatorische aard: i) Was er behoefte aan lesmateriaal voor elk land waar Griekse
kinderen wonen afzonderlijk of aan één tekst voor allen? Of misschien een combinatie van beide
mogelijkheden? ii) Moest het materiaal worden georganiseerd in verschillende kennisniveaus?
En zo ja, wat moest dan de structuur en de interne logica van elk niveau zijn, alsmede de relatie
en samenhang tussen de niveaus? Wat de eerste vraag betreft werd het nietopportuun geacht
materiaal te ontwikkelen voor elk land waar Griekse kinderen wonen afzonderlijk, omdat een
dergelijke onderneming uit de aard der zaak financieel en technisch onmogelijk is, gegeven het
feit dat er Grieken wonen in meer dan honderd landen ter wereld en dat er, volgens gegevens
van het Ministerie van Onderwijs, georganiseerde vormen van  Griekstalig onderwijs functioneren
in ten minste veertig landen. De medewerkers kwamen, overwegende dat ‘doel van het onderwijs
aan migranten is hun culturele verrijking door middel van het dynamische proces van intra-
helleense ontmoeting en interactie, welke verrijking leidt tot exploratie van de gemeenschappelijke
basis van de diverse Griekse identiteiten, zonder die gelijk te schakelen of te annuleren’ tot de
volgende logische gevolgtrekkingen, in de woorden van prof. M. Damanakis (2001a:22),
verantwoordelijk voor het programma: “Lesmateriaal dat per land georganiseerd zou zijn en de
cultivering van de bijzondere kenmerken van elke Griekse gemeenschap voorop zou stellen zou
slechts de ongelijkheid bevorderen en de Grieken in de diverse landen geleidelijk verwijderen
van hun gemeenschappelijke basis, d.w.z. van de gemeenschappelijke elementen van hun
identiteit. Aan de andere kant zou één en dezelfde leerstof voor allen, die de culturele norm van
Griekenland voorop zou stellen en dientengevolge trachten op te leggen, tot een impasse leiden.
Het lesmateriaal dat de grootste kans heeft te beantwoorden aan de hierboven geformuleerde
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doelstelling is materiaal dat zowel het identieke (gemeenschappelijke kenmerken) als het
onderscheidende (bijzondere kenmerken) cultiveert en bijgevolg zijn inhoud ontleent aan
maatschappelijke domeinen van zowel het land waar de betreffende gemeenschap woont als van
Griekenland.” Wat de tweede vraag betreft werd besloten de stof te organiseren naar kennisni-
veaus, met inachtneming van de institutionele en  organisatorische omstandigheden waaronder
het Griekstalig onderwijs in het buitenland functioneert en de sociaal-culturele en cognitieve – in
het bijzonder talige – voorwaarden bij de leerlingen.

Hoofdstuk 11:  Conclusies en discussie

1. De Amerikaanse socioloog Merton introduceerde de zogenoemde ‘anomie-theorie’. Volgens
hem leidt een discrepantie tussen aspiraties en de kansen op vervulling ervan tot verschillende
vormen van, al dan niet afwijkend, adaptief gedrag.

2. L.Mousourou (1991:187) schrijft hierover: “Als systeem van symbolen die overeenkomen met
bepaalde begrippen over een gegeven sociaal-culturele realiteit, als systeem (ten dele) van be-
grippen, wordt de taal tegenwoordig opgevat als belangrijkste uitdrukkingsmiddel van die be-
grippen en als een van de belangrijkste factoren van hun reproductie.”

3. In de Verenigde Staten is 20% van de Grieken immigrant en 80% van de in de V.S. geboren inwo-
ners van Griekse origine van de tweede, derde of vierde generatie.

4. De appendix met het fotografische materiaal is ook op CD-ROM verschenen.




