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10. SAMENVATTING EN EVALUATIE

Het onderzoek heeft een beschrijvend of descriptief karakter gekregen. De variabelen zijn op ordinaal
en nominaal niveau gemeten. Aan de hand van de analyses van de resultaten worden conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan voor de praktijk. Afgezien van de wetenschappelijke waarde
van de onderzoeksresultaten beoogt het onderzoek dus ook praktische relevantie.

10.1 Kenmerken en opvattingen van de vier doelgroepen

Hieronder volgt een samenvattende beschrijving van de resultaten per ondervraagden groep.

10.1.1 Ouders

Uit de analyses in paragraaf 7.2 (demografische en biografische gegevens) blijkt dat de ouders een
relatieve homogeniteit vertonen met betrekking tot:

-  hun migratiegeschiedenis
-  hun beroepssituatie
-  hun opleidingsniveau, en
-  hun beheersing van de Nederlandse taal.

Een zeer groot deel van de gezinnen (43%) is gemengd Grieks-Nederlands. In de gemengde gezinnen
speelt de moeder een zeer belangrijke rol in het socialisatieproces van de kinderen. Zij besteedt meer
tijd aan de kinderen dan de vader en dientengevolge is haar invloed doorslaggevend. Leerlingen van
wie de moeder in Griekenland is geboren vertonen een duidelijke hellenocentrische attitude en gedrag.
De differentiatie van de ouders naar opleidingsniveau lijkt geen speciale rol te spelen bij de talige en
culturele vorming van de leerlingen.
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De taal en cultuur van het gastland zijn in hoge mate doorgedrongen in het Griekse gezin.
Over het algemeen proberen de ouders de opvoeding van hun kinderen af te stemmen op de opvoeding
die zij Nederlandse ouders zien geven, en zij weten dit streven in daden om te zetten. De leerling
wordt door zijn ouders gestimuleerd om Nederlands te spreken en te lezen en de ouders stellen zich
hierbij actief op. Zodoende is het gezin een bron van tweetaligheid en biculturaliteit: beide talen
worden gebruikt bij de communicatie binnen het gezin en in de communicatie met andere Griekse
gezinnen, en de culturele activiteiten die worden ontwikkeld binnen en buiten het gezin hebben
betrekking op beide culturele systemen. Als gevolg daarvan zijn de ouders duidelijk georiënteerd op
een biculturele identiteit voor hun kinderen. De enkele afwijkingen van dit beeld kunnen worden
geïnterpreteerd als aanwijzingen voor zowel de mate waarin het gezin is geïntegreerd in het gastland,
als voor zijn sociaal-culturele en toekomstgerichte oriëntaties.

Biculturaliteit en tweetaligheid binnen het gezin en binnen de etnische groep zijn gebruikelijke
fenomenen onder de Griekse migranten in Nederland. Deze fenomenen zijn echter verder
voortgeschreden in de gezinssfeer dan in de sfeer van de etnische gemeenschap. Op grond hiervan
mogen wij stellen dat het gezin slechts kan fungeren als drager en cultivator van de Griekse taal en
cultuur voor zover het is geïntegreerd in de minderheidsgroep, die op haar beurt natuurlijk
georganiseerd moet zijn, wil zij de Griekse taal en cultuur kunnen cultiveren. Uit deze vaststelling
volgt ook dat de Griekse taal en cultuur alleen door de school op systematische wijze in stand
gehouden en gecultiveerd kunnen worden. De houding van de ouders ten aanzien van de vraag of
hun kinderen de Griekse school moeten bezoeken is positief, maar zij hebben de nodige reserves voor
wat betreft de gebruikte leermiddelen. De ouders geloven in de noodzaak van onderwijs in de Griekse
taal en cultuur. Dit kan echter mede verklaard worden uit het feit dat de ouders er vrijwillig voor
hebben gekozen hun kinderen deze vorm van onderwijs te laten volgen (men is daartoe niet verplicht).
De belangrijkste reden waarom de ouders hun kinderen naar de Griekse school sturen is de
onderwijsfactor. Aangezien tweetaligheid en biculturaliteit niet bij alle leerlingen in dezelfde mate
ontwikkeld zijn, vormen zij in hoge mate de oorzaak van hun heterogeniteit en talige en culturele
predispositie t.a.v. de Griekse school. Derhalve is de rol van de ouders in het socialisatieproces
uiterst  belangrijk.

10.1.2 Leerlingen

Over het geheel genomen vertonen de leerlingen homogeniteit m.b.t. hun migratiegeschiedenis. De
meesten behoren tot type I, d.w.z. dat zij in Nederland zijn geboren of op zeer jonge leeftijd naar
Nederland zijn gekomen.
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Het socialisatieproces van alle Griekse leerlingen vindt plaats onder biculturele en tweetalige
omstandigheden in het gastland, maar deze gemeenschappelijke belevenissen en ervaringen
garanderen niet de uniformiteit van hun cognitieve voorwaarden. Hiertoe draagt ook bij de
verschillende mate waarin de Nederlandse taal en de beleving van culturele elementen van elk van
beide landen in het Griekse gezin zijn doorgedrongen.

In het onderzoek is een groot aantal sociaal-culturele elementen van de Griekse leerlingen en
van de gezinnen waartoe ze behoren geanalyseerd. De sociaal-culturele kenmerken van de leerlingen
hangen tot op zekere hoogte samen met hun bicultureel-tweetalige socialisatie. Het gaat hier om een
aantal sociaal-culturele kenmerken die met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden,
namelijk de omstandigheden waaronder het onderwijs Grieks wordt gegeven, de beleving van culturele
elementen uit elk van beide landen en het gebruik van de beide talen, het ondersteunend thuisklimaat,
de etnisch-culturele oriëntatie, de etnische samenstelling van het gezin, de woonplaats enz.

De attitude van de leerlingen ten aanzien van de beide talen en culturen lijkt in balans te zijn.
Hoewel de ene leerling zich gevoelsmatig meer tot de Griekse gemeenschap rekent en de andere meer
tot de Nederlandse, oriënteren de meeste leerlingen zich in het leven van alledag op zowel de Griekse
als de Nederlandse gemeenschap. De meerderheid van de leerlingen waardeert beide talen en culturen
even hoog. Toch hebben leerlingen die wonen in stedelijk-industriële centra met een grotere
concentratie Grieken en een georganiseerde Griekse gemeenschap een positievere waardering voor
de Griekse taal en cultuur. Hetzelfde geldt voor leerlingen wier moeder in Griekenland is geboren.

Beoordeeld naar rationele (economische en politieke) criteria blijven de Griekse taal en cultuur
achter bij hun Nederlandse pendanten. Het Nederlands wordt positief gewaardeerd als potentieel
instrument voor opwaartse sociale mobiliteit. Naar emotionele maatstaven, echter, nemen de Griekse
taal en cultuur een speciale plaats in het hart van de kinderen. Dit blijkt ook uit het plezier dat zij
beleven aan Griekse festiviteiten of uit hun wens om naar Griekenland terug te keren. In dit kader is
ook de band die de leerlingen – naar eigen zeggen – hebben met etnische ‘symbolen’ (vaderland,
nationaal voetbalteam) bijzonder hecht. Wij menen echter dat deze band een veeleer symbolisch
karakter heeft. Hierbij moet beklemtoond worden dat de hechte emotionele band die de kinderen met
Griekenland hebben niet gepaard gaat met een afwijzende houding ten aanzien van de Nederlandse
samenleving. In het algemeen verwachten de leerlingen dat hun toekomst in Nederland zal liggen,
maar ze laten dit ook afhangen van de plannen van hun ouders. In de meeste gevallen hebben deze
plannen nog geen vaste vorm aangenomen. Voorts zijn de Griekse leerlingen intercultureel georiënteerd
ten opzichte van de overige etnisch-culturele minderheden in Nederland.

De groepen van leeftijdgenoten zijn over het algemeen multi-etnisch van samenstelling en
kunnen niet dienen als dragers en cultivatoren van de Griekse taal en cultuur.
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Een ander medium dat de leerlingen zou kunnen helpen de Griekse taal en cultuur te cultiveren
is de satelliettelevisie. Deze zou een waarlijk socialiserende taak kunnen vervullen als de programmering
werd verrijkt met aantrekkelijke kinderprogramma’s.

De relatie van de leerlingen tot het onderwijs Grieks kan niet als bevredigend worden gekenmerkt,
aangezien het – door de anachronistische en steriele vorm waarin het wordt gegoten – de leerlingen
niet erg vermag te boeien. Hieraan moet nog worden toegevoegd de ongeschiktheid van de
leermiddelen, die niet beantwoorden aan de leercondities van de leerlingen. Volgens taxatie van de
leerkrachten hebben de leerlingen zich na het doorlopen van de Griekse school, zelfs wanneer deze
onder ideale omstandigheden functioneert, onvoldoende talige en culturele kennis eigen gemaakt.
Resultaat van al deze problemen is dat het aantal leerlingen per klas geleidelijk terugloopt. Naarmate
de kinderen ouder worden vertonen zij een sterkere neiging tot verzuim. Dit alles leidt tot de conclusie
dat een individualisering van het aangeboden onderwijs noodzakelijk is. De onderlinge verschillen
die er bestaan tussen de Griekse leerlingen in Nederland nopen tot een pluralistische, flexibele en
afwisselende onderwijsmethode.

10.1.3 Griekse leerkrachten

De Griekse leerkrachten zijn ambtenaren die ofwel door Griekenland zijn uitgezonden ten behoeve
van de Moedertaalsecties, ofwel als permanent in Nederland wonende Grieken bij de OALT-afdelingen
werken. Degenen die door het Griekse Ministerie van Onderwijs zijn uitgezonden komen naar Nederland
zonder kennis van de Nederlandse taal, terwijl zij les moeten geven aan tweetalige leerlingen. Zij zijn
– althans gedurende de eerste jaren – niet op de hoogte van het Nederlandse sociaal-culturele en
onderwijssysteem en zijn niet in staat het biculturele en tweetalige kapitaal van hun leerlingen te
exploiteren. Op linguïstisch gebied zijn zij niet in staat de problemen die de leerlingen hebben met de
Griekse taal en de fouten die zij in die taal maken te analyseren en het hoofd te bieden, aangezien die
problemen en fouten vaak te maken hebben met de invloed die de taal van het gastland uitoefent op
het Grieks. Verscheidene leerkrachten benaderen de leerlingen op dezelfde manier als hun
leeftijdgenoten in Griekenland en stellen overdreven eisen aan hen, doordat zij geen kennis hebben
van de bijzondere eigenschappen en het talig en cultureel ‘profiel’ van Griekse leerlingen in het
buitenland. Wellicht worden zij hiertoe ook verleid door het niveau van de leerboeken die door het
Griekse Ministerie van Onderwijs ter beschikking worden gesteld.

Zij werken op scholen in verschillende stedelijk-industriële centra en geven tegelijkertijd les
aan leerlingen van uiteenlopende kennisniveaus. Meestal geven ze les aan verschillende klassen
tegelijk, hetgeen de reeds bestaande problemen nog vergroot. Sommige ervaren leerkrachten trachten
dit vraagstuk op te lossen door de leerlingen in te delen naar het ‘externe’ criterium van leeftijd, of aan
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de andere kant naar het ‘interne’ criterium van hun talige voorwaarden (hun kennis van het Grieks).
Deze indelingen lopen echter stuk op de organisatorische kant van het probleem en bieden geen
werkelijke oplossing.

De leerkrachten die deelnamen aan het onderzoek achten bijscholing op het punt van de
biculturele en tweetalige omstandigheden waaronder het socialisatieproces van de leerlingen
plaatsvindt onontbeerlijk. De beschikbaarstelling van geschikte didactisch-methodologische
handleidingen zou hen helpen hun taak succesvol te vervullen.

Volgens eigen taxatie hebben zij een redelijke tot goede kennis van het Nederlands en de
meesten maken tijdens de les gebruik van die taal om functionele redenen.

Zij stemmen in met de gedachte dat hun leerlingen een biculturele identiteit moeten ontwikkelen
en trachten incidenteel een vorm van bicultureel onderwijs te implementeren, maar dit heeft een
rudimentair karakter. Sommige leerkrachten proberen ook aandacht te besteden aan bijvoorbeeld
religieuze en nationale feestdagen. Een kanttekening die zij hierbij maken is dat het aantal lesuren per
jaar heel beperkt is.

De samenwerking tussen Griekse leerkrachten en Nederlandse collega’s verloopt zeker niet
optimaal. Dat deze situatie niet in het belang van de leerlingen is, moge duidelijk zijn. Het positieve
voorbeeld van de ‘geïntegreerde’ scholen, waar groepsleraar en leraar Grieks regelmatig met elkaar
overleggen over hun onderwijs en een goede verstandhouding proberen op te bouwen, maakt duidelijk
dat van beide kanten veel inzet en goede wil wordt gevergd.

10.1.4 Nederlandse leerkrachten

Zij geven les aan alle typen basisscholen en achten bijscholing noodzakelijk om goed om te kunnen
gaan met de culturele bijzonderheden van de allochtone leerlingen in hun klas.

Met hun Griekse collega’s onderhouden zij geen contact om elkaar te informeren over punten
die verband houden met de vorderingen van de leerlingen van Griekse origine; de lessen worden dus
niet op elkaar afgestemd.

Ten aanzien van het onderwijs Grieks hebben ze over het algemeen een positieve houding,
maar dit is vooral een kwestie van persoonlijke opvattingen van de individuele leerkracht. Niettemin
beschouwen ze de moedertaalles als een buitenbeentje.

De meesten besteden speciaal aandacht aan bicultureel onderwijs, maar dit geschiedt op
incidentele basis.
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10.2 De functie van onderwijs Grieks

Het voorbeeld van Nederland maakt de dimensies en de complexiteit duidelijk van het onderwijs in de
moedertaal aan kinderen van Griekse origine.
De rol van het onderwijs Grieks is marginaal, doordat – onder andere:
-  het facultatief is,
-  de lessen meestal in de vrije tijd van de leerlingen gegeven worden,
-  het aantal uren per week zeer beperkt is,
-  de vorderingen van de leerlingen in de moedertaalles geen enkele directe rol spelen in hun
   onderwijs- en beroepscarrière.
Daarbij beschikt het onderwijs Grieks niet over de benodigde flexibiliteit om zich aan te passen aan de
bonte waaier van omstandigheden waaronder het geacht wordt te functioneren.

Om productief te kunnen functioneren moet het – daar waar de juiste condities voorhanden
zijn – worden geïntegreerd in het reguliere lesprogramma van de Nederlandse school en de status
krijgen van een reguliere les, compleet met rapportcijfers.

Aan het organisatorische gebrek aan homogeniteit dat het onderwijs Grieks kenmerkt moet
nog worden toegevoegd de ongeschiktheid van de leerboeken van de Organisatie voor de Uitgifte
van Leerboeken (O.E.D.V) die het Griekse Ministerie van Onderwijs ter beschikking stelt. Deze
leerboeken zijn samengesteld voor leerlingen van dezelfde leeftijd die in Griekenland wonen, het
Grieks als moedertaal hebben en een homogene groep vormen. Dit brengt met zich mee dat deze
boeken een niveau van kennis van de Griekse taal veronderstellen waar de leerlingen in het buitenland
niet over beschikken, met als gevolg dat zij bijzonder veel moeite hebben met het begrijpen van de
teksten. Een ander nadeel van de boeken van de Organisatie (O.E.D.V) is dat zij geen rekening
houden met het tweetalig-biculturele kapitaal van de leerlingen: thematiek en illustraties sluiten niet
aan bij de directe interessesfeer van de kinderen, doordat zij afwijken van de sociaal-culturele realiteit
die de Griekse kinderen in het buitenland ervaren. In praktisch opzicht, voorts, houden de boeken
geen rekening met het concrete lesrooster, de leerkrachten die ermee moeten werken en de werkelijke
maatschappelijke behoeften. Om een voorbeeld te noemen: de Lage Landen worden gekenmerkt door
gelijkvormigheid van het bodemoppervlak en het ontbreken van  bergen of zelfs maar heuvels. In
deze geofysische omgeving vinden de representaties en de belevingen van de kinderen plaats.
Daarentegen beleven hun leeftijdgenoten in Griekenland – dat een bergachtig land is – hun
representaties in een volstrekt andere geofysische omgeving. Voor de Griekse leerling in Nederland
sluiten noties die bergen en rotslandschappen omvatten derhalve niet aan bij de directe representaties
van hun socialisatieproces.
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Onder deze complexe  individuele (ontvangers), institutionele (onderwijskundig-politieke
instanties) en didactische (lesmateriaal en onderwijspraktijk) omstandigheden heeft de universiteit
van Kreta, in het kader van het programma ‘Onderwijs voor Griekse migranten’, de ontwikkeling van
lesmateriaal voor Griekse kinderen in het buitenland ter hand genomen. Dit materiaal, dat momenteel
in ontwikkeling is, is verdeeld in ‘gelijkheidsmateriaal’ (gemeenschappelijke kenmerken) en
‘diversiteitsmateriaal’ (bijzondere kenmerken) en georganiseerd in verschillende kennisniveaus1.

Samenvattend kunnen wij de volgende voorstellen formuleren voor een productief functio-
neren van de Moerdertaalsecties:
- Integratie – daar waar de geschikte condities heersen – in het reguliere lesprogramma van de

Nederlandse school, zodat het de status van een regulier vak verwerft.
- Geschikte leerboeken die het Grieks als tweede taal benaderen en rekening houden met de

bijzondere socialisatie-omstandigheden van de kinderen. (Zoals het lesmateriaal van de universiteit
van Kreta).

- Aangepaste lesprogramma’s.
- Vorming van ondersteuningscentra (bibliotheken enz.).
- Bijscholing voor de leerkrachten, om hun beheersing van de Nederlandse taal te vergroten en hen

vertrouwd te maken met het sociaal-culturele en onderwijssysteem van Nederland.
- Bevordering van het onderwijs in de Griekse taal en cultuur aan Nederlandse leerlingen, door

middel van een programma voor intercultureel onderwijs.
Het Griekstalig onderwijs moet, zoals Paizanou (1997:79) beklemtoont, “een biculturele oriëntatie
hebben en, door de aandacht te vestigen op het Griekse culturele kapitaal dat in latente vorm aanwezig
is bij de leerlingen, hen doen beseffen dat zij burgers zijn van een bredere, multiculturele gemeenschap
die tolerant is ten opzichte van uiteenlopende mentaliteiten en daardoor ook in staat het hoofd te
bieden aan de uitdagingen van de toekomst... Ook moet het een flexibele vorm van onderwijs aanbieden,
modern en aangepast aan de behoeften, het streven en de idealen van de Grieken in de diaspora.”

10.3 Evaluatie van de onderzoeksmethode

We kunnen ons afvragen in hoeverre de ondervraagden valide informatie hebben gegeven. Uit het
onderzoek is duidelijk geworden dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is met behulp van
vooraf geformuleerde vragen in een schriftelijke enquête informatie te verzamelen over socialisatie in
multiculturele samenlevingen. Een van deze voorwaarden is dat de vragen directe raakvlakken hebben
met de belevingswereld van de betrokkenen. In de onderhavige studie is gebruik gemaakt van in
ander onderzoek (Damanakis, 1988) verzamelde kennis en van een vooronderzoek waarin een open
methode is gebruikt om vast te stellen welke thema’s onder de ondervraagden leven. Het gebruik van
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stellingen waar men al dan niet mee kan instemmen lokt veel reacties uit. In ons onderzoek is de
reactie op open vragen vaak enigszins kort en beperkt gebleven, maar bij de stellingen is, naast de
antwoorden ‘mee eens’ of ‘niet mee eens’, vaak ook een argumentatie gevolgd. Invloed van de
interviewer op de antwoorden van de ondervraagden is onvermijdelijk.

Verder is van belang de vraag in hoeverre de instrumenten bruikbaar zijn buiten dit onderzoek.
In hoeverre is het ontwikkelde instrumentarium bijvoorbeeld bruikbaar bij andere Zuid-Europese
minderheidsgroepen in Nederland of eventueel buiten Nederland? Bij het opstellen van de itemlijsten
is ervan uitgegaan dat men de term ‘Grieken’ gemakkelijk kan vervangen door termen die naar andere
etnisch-culturele groepen verwijzen. De vraag is of de instrumenten bruikbaar zijn indien men,
bijvoorbeeld in onderzoek onder Spanjaarden of Italianen, overal in de itemlijsten ‘Grieken’ zou
vervangen door ‘Spanjaarden’ of ‘Italianen’. In vrijwel alle meetinstrumenten is deze vervanging in
principe mogelijk, mede gezien het feit dat Zuid-Europese groepen over het algemeen een vergelijkbare
migratiegeschiedenis vertonen.

Of de meetinstrumenten inderdaad op dezelfde manier werken is slechts te achterhalen door
ze ook daadwerkelijk in een volgend onderzoek onder bijvoorbeeld Spanjaarden of Italianen in te
zetten. Het zou interessant kunnen zijn in een min of meer analoog opgezet vervolgonderzoek in te
gaan op eventuele verschillen tussen Griekse leerlingen en Spaanse of Italiaanse.

10.4 Vergelijking met verwant onderzoek

In deze paragraaf zullen de statistische gegevens uit ons onderzoek worden vergeleken met gegevens
uit vergelijkbare onderzoeken die zijn gedaan:

- in Nederland, met betrekking tot de Griekse ouders en de Griekse school (10.4.1).
- in Nederland, met betrekking tot leerlingen en ouders uit andere etnisch-culturele minderheden

in Nederland (10.4.2).
- in andere West-Europese landen, met betrekking tot daar wonende Griekse leerlingen en

hun ouders (10.4.3).
Wij kunnen tot conclusies komen door de gegevens van het onderhavige onderzoek te vergelijken
met de resultaten van de studie die tien jaar geleden in Nederland is uitgevoerd naar de relatie van de
Griekse ouders tot het onderwijs Grieks. Ook kunnen wij ons een algemeen beeld vormen van de
sociaal-culturele oriëntaties van de Griekse ouders en leerlingen, vergeleken met die van andere
etnisch-culturele minderheden in Nederland. Voorts kunnen wij, op Europees niveau, de positie van
de Griekse leerlingen en hun ouders onderzoeken in relatie tot hun landgenoten in andere Europese
landen. Met behulp van al deze vergelijkingen kunnen wij tegelijkertijd de resultaten van ons onderzoek
met grotere nauwkeurigheid evalueren.
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10.4.1 Vergelijking met eerder onderzoek in Nederland naar Griekse ouders en Griekse
school

In deze paragraaf zal een vergelijking gemaakt worden met de resultaten van het enquête-onderzoek
Griekse ouders en de Griekse school  (1990), uitgevoerd door de Federatie van Griekse
Gemeenschappen in Nederland en het Antropologisch-Sociologisch Centrum van de Universiteit
van Amsterdam. In deze schriftelijke enquête werd de doelgroep gevormd door Griekse ouders met
ten minste één kind in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. In totaal zijn 265 vragenlijsten verstuurd, waarvan
er 79 ingevuld zijn geretourneerd. Dat is 30% van het aantal adressen waarnaar een vragenlijst werd
verstuurd.

In beide onderzoeken is de overgrote meerderheid van de ouders in Griekenland geboren. Van
degenen die in Nederland geboren zijn is het aantal moeders aanzienlijk groter dan het aantal vaders,
hetgeen te verklaren is uit de migratiegeschiedenis (Dialektopoulos, 2000:65). Verder was in het
onderzoek van 1990 in 40% van de gevallen sprake van een gemengd huwelijk, een percentage waarin
tot op heden (43%) weinig verandering is gekomen.
De hoogste genoten opleiding van de ouders in beide onderzoeken komt naar voren in tabel 62.

Tabel 62.  De hoogste opleiding die de ouders hebben gevolgd, uitgesplitst naar geslacht, in beide
                    onderzoeken

Opleiding                    Onderzoek van 1990 Onderhavig onderzoek
vader moeder vader moeder

basis / middelbaar 29% 37% 73% 61%
hoger / universitair 29% 20% 11% 18%

In het onderhavige onderzoek is het aantal ouders dat verplicht onderwijs heeft gevolgd significant
hoger geworden, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Aan de andere kant is het aantal van
degenen die hoger of universitair onderwijs hebben genoten iets lager geworden.

Wat betreft de levensstandaard van de gezinnen zien wij in de loop van het afgelopen decennium
een relatieve stijging, althans wanneer wij afgaan op de beroepsontwikkeling van de ouders. In 1990
gaf 41% van de vaders aan geschoold of ongeschoold arbeider te zijn, terwijl dit in het onderhavige
onderzoek 58% is. In 1990 hield 40% van de moeders zich bezig met het huishouden, in het onderhavige
onderzoek nog maar 32%. Een aanzienlijke verandering doet zich voor in het aantal zelfstandigen. In
1990 was dat 10% van de vaders en 3% van de moeders. In het onderhavige onderzoek zijn die
getallen gestegen tot resp. 40% en 23%. Deze verschuiving betekent voor velen de overgang van
fabrieksarbeider naar beoefenaar van een vrij beroep.
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Met betrekking tot het gebruik van de Griekse taal in de gezinssfeer komt uit een vergelijking
van de gegevens naar voren dat het Grieks veel terrein heeft moeten prijsgeven. Daar staat tegenover
dat meer gebruik wordt gemaakt van de gemengde linguïstische code (tabel 63).

Tabel 63. Voertaal in de gezinssfeer, in beide onderzoeken

Taal Onderzoek van 1990 Onderhavig onderzoek

Grieks 51% 25%
Nederlands 32% 7%
Grieks en Nederlands 17% 68%

Als wij een vergelijking mogen maken tussen bovenstaande gegevens en de gegevens die naar
voren kwamen uit het onderzoek van L. de Rijke (1999:24) naar de voertaal in de gezinssfeer van
Nederlandse leerlingen die in Griekenland wonen (dus de pendant van ons onderzoeksobject), kunnen
wij vaststellen dat:
-  er weinig gezinnen zijn waar thuis uitsluitend Nederlands wordt gesproken,
-  de gezinnen waar niemand Nederlands spreekt ongeveer de helft van de onderzoeksgroep beslaan.
Niettegenstaande het verminderde gebruik van de Griekse taal in de gezinssfeer, verklaart 31% van de
Griekse ouders in Nederland – in het onderzoek van 1990 was dat 24% - dat zij van plan zijn naar
Griekenland terug te keren. Dit laatste gegeven toont aan dat het verminderde gebruik van het Grieks
het individu niet bedreigt met assimilatie, aangezien de tweetaligheid – die niet negatief beoordeeld
moet worden – definitief in het Griekse gezin is doorgedrongen. Het tweetalige individu bouwt in het
kader van het zich recentelijk ontwikkelende verenigde Europa een tweerichtingsrelatie op met het
land van herkomst en het gastland en is in staat rationele keuzes te maken met betrekking tot het land
waar hij wil wonen en werken.

In het onderzoek van 1990 hadden de ouders de gelegenheid hun mening te geven over het
functioneren van de Griekse school. De zwakke punten van het Griekstalig onderwijs – die voor de
ouders ook redenen kunnen zijn om hun kinderen niet naar de moedertaalles te sturen – concentreren
zich in beide onderzoeken op ‘de (extra) belasting van de kinderen’ en ‘het verlies van vrije tijd’. Tot
slot is vermeldenswaard dat er in beide onderzoeken een aantal ouders was dat beweerde dat het
onderwijs Grieks een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind op de Nederlandse
school. In het onderzoek van 1990 gold dit voor 20% van de ouders, in het onderhavige onderzoek
voor 4%.
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10.4.2 Vergelijking met leerlingen uit andere allochtone groepen in Nederland

Hier zullen wij trachten bepaalde statistische gegevens uit dit onderzoek te vergelijken met gegevens
uit andere onderzoeken die betrekking hebben op etnisch-culturele minderheidsgroepen in Nederland.

Volgens opgave van de Griekse ouders vind in 25% van de gezinnen de communicatie tussen
ouders en kinderen uitsluitend plaats in het Grieks, terwijl in een overgrote meerderheid van de
gezinnen (68%) thuis beide talen gesproken worden. Van deze tweetalige gezinnen spreekt 63%
vooral Grieks en 37% vooral Nederlands.

Uit het onderzoek van Klatter-Folmer (1996) naar de talige communicatie in Turkse gezinnen
blijkt dat ongeveer tweederde van de kinderen Turks spreekt met hun ouders en bijna eenderde
evenveel Turks als Nederlands. Ook uit het onderzoek van Nijsten (1998) naar de opvoeding in
Turkse gezinnen in Nederland blijkt dat in de gezinssfeer de voertaal uitsluitend Turks (of Koerdisch
of Arabisch) is. Ruim zeven van de tien moeders en zes van de tien vaders spreken met hun kinderen
uitsluitend Turks. Dezelfde constatering komt naar voren uit het onderzoek van Aarts (1994): Turkse
ouders richten zich over het algemeen meer op de Turkse dan op de Nederlandse taal en cultuur.
Wanneer het patroon van taalcontact in de gezinssfeer vergeleken wordt met de onderzoeksresultaten
van een aantal jaren geleden (zie Polman, 1987), valt op dat er in de taalkeuze in het gezin weinig
veranderd is: er wordt overwegend Turks gesproken.

In het algemeen hechten allochtone moeders er sterk aan dat hun kinderen de eigen taal
behouden. Uit het onderzoek van Pels & Dieleman (2000) blijkt dat tweederde van de Marokkaanse
moeders vooral in de eigen taal met de kinderen spreekt; hetzelfde geldt voor de Turkse moeders. Ook
in de communicatie tussen Chinese ouders en hun kinderen ligt de nadruk op de eigen taal. Wat
Creoolse moeders betreft, wijst bovengenoemd onderzoek uit dat driekwart van hen altijd of meestal
Nederlands spreekt met de kinderen. Hierbij moeten wij rekening houden met het feit dat zij reeds in
het land van herkomst vertrouwd waren met de Nederlandse taal. Deze resultaten ten aanzien van
Creoolse moeders zijn in overeenstemming met de bevindingen van Distelbrink (1998). In hun pogingen
de moedertaal voor de kinderen te behouden verrichten de moeders een uitmuntende socialiserende
taak, iets wat ook uit ons onderzoek naar voren komt met betrekking tot de Griekse moeders. Wij
sluiten ons dan ook aan bij de opvatting van Broeder & Extra (1995), volgens wie de moeder – meer
dan de vader – fungeert als ‘gatekeeper’ voor taalbehoud.

Lindo & Pennings (1992) hebben de leefsituatie van drie Zuid-Europese groepen onderzocht,
namelijk Portugese, Spaanse en Joegoslavische jongens in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Het aandeel
van de gezinnen waar men thuis zowel Nederlands als de eigen taal spreekt is onder deze drie groepen
ongeveer even groot (circa 40%). In bijna 30% van de Joegoslavische gezinnen wordt voornamelijk
Nederlands gesproken. Bij de Spanjaarden is dit ruim 20%, terwijl bij de Portugese jongeren thuis
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slechts in 10% van de gevallen voornamelijk Nederlands wordt gesproken. In laatstgenoemde groep
spreekt men thuis vaker dan bij de andere voornamelijk de taal van het land van herkomst (46%).

Uit het onderzoek van Beukenhorst & Pennings (1989:77) onder Italianen is bekend dat bij
hen zelfs in een kleine meerderheid van de gevallen (53%) thuis Nederlands gesproken wordt, voor
ongeveer een kwart beide talen en voor 17% de eigen taal.
De gegevens uit beide laatstgenoemde onderzoeken geven wij weer in onderstaande tabel 64.

Tabel 64.  Taal die in het gezin gesproken wordt, per groep, in percentages

Grieken Portugezen   Spanjaarden Joegoslaven       Italianen
% % % % %

Voornamelijk
Nederlands 7 10 22 29 53
Gemengd 68 43 40 43 27
Voornamelijk
landstaal 25 46 39 27 17
Totaal abs. (=100%) 100 99 88 95 100

Van alle Zuid-Europese groepen vertonen de Grieken het meest tweetalig gedrag in de gezinssfeer.
Naast het belang dat ouders aan de eigen taal hechten, drukt hun taalvaardigheid in het

Nederlands vermoedelijk een minstens zo groot stempel op het taalgebruik in de gezinssfeer. Over het
algemeen hangt de beheersing van het Nederlands samen met generatie, verblijfsduur,
opleidingsniveau en leeftijd van de ouders. Van de Griekse ouders spreekt – naar eigen inschatting –
33% zeer goed Nederlands, 62% redelijk en 4% gebrekkig. Verder blijken de moeders meer gebruik te
maken van het Nederlands dan de vaders. Uit het onderzoek van Pels (1998) naar de opvoeding in
Marokkaanse gezinnen in Nederland komt naar voren dat tweederde van de moeders en vaders (in
onderzoeksgroep 2) redelijk tot goed Nederlands spreekt, de rest beheerst het matig of nauwelijks.
Het aantal vaders met een zeer geringe beheersing van het Nederlands is lager dan het aantal moeders.
Wat de taalvaardigheid van Turkse ouders betreft, blijkt uit het onderzoek van Nijsten (1998) dat de
Turkse moeders – naar eigen zeggen – de Nederlandse taal niet zo goed beheersen. Slechts eenvijfde
van de moeders zegt het Nederlands goed te beheersen, bijna de helft matig en bijna eenderde
beheerst die taal niet of nauwelijks. De vaders schatten hun eigen taalvaardigheid in het Nederlands
hoger in. Eenderde kan zich in het Nederlands goed redden, ruim de helft matig en eenzesde niet of
nauwelijks.

Uit het onderzoek van Pels & Dielman (2000) blijkt dat – zoals te verwachten was – de Creoolse
moeders het Nederlands allen goed beheersen, maar dit geldt slechts voor ruim eenderde van de
Marokkaanse, een vijfde van de Turkse en een achtste van de Chinese moeders.
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Wat de samenstelling van groepen leeftijdgenoten betreft, blijkt dat die in het geval van de
leerlingen van Griekse origine Grieks-Nederlands of ook multi-etnisch is. De meeste kinderen hebben
een etnisch gemengde vriendenkring. Geen van de leerlingen gaf aan uitsluitend Griekse vrienden te
hebben. 91% van de leerlingen meldde onder andere Griekse vrienden te hebben. Uit het onderzoek
van Pels & Dielman (2000) onder Turkse, Marokkaanse, Creools-Surinaamse en Chinese gezinnen
blijkt dat jongeren uit genoemde groeperingen veel vrienden hebben uit de eigen etnische groep. In
hun intieme en meest intensieve contacten is circa de helft van de jongeren vooral op de eigen groep
gericht.

Van de drie Zuid-Europese groepen in het onderzoek van Lindo & Pennings (1992)
onderhouden de Portugese jongeren in hun vrije tijd de meeste contacten met leeftijdgenoten uit de
eigen groep en hebben de minste contacten met Nederlanders. Spaanse jongeren verkeren – ongeacht
hun sekse – meer dan de andere groepen onder Nederlanders. Van Joegoslavische jongeren – ongeacht
hun sekse – kan bovendien worden gezegd dat bij hen de onderlinge cohesie minder groot is dan bij
de andere groepen.

Over de verbinding van de sociale identiteit met het land van herkomst of de etnische groep
schrijven Pels & Dielman (2000:9): “Van de Marokkaanse jongeren verbindt tweederde de identiteit
met de eigen groep, en dit geldt voor eenderde van de Creoolse jongeren en eenvijfde van de
Chinezen. De overige Marokkanen schrijven zich meestal een gemengde Nederlands-Marokkaanse
identiteit toe, en de overige Chinezen en Creolen kiezen gelijkelijk voor een gemengde identiteit of
een identiteit waarvan etniciteit geen onderdeel van betekenis uitmaakt.”

Op de vraag naar terugkeer antwoordde 45% van de Griekse leerlingen dat zij voorgoed naar
Griekenland zouden willen terugkeren, 24% antwoordde ontkennend en 31% wist het niet. Van de
ouders antwoordde op dezelfde vraag 31% dat zij definitief naar Griekenland zouden willen terugkeren,
12% ontkennend en 57% dat zij het niet wisten. Wij zien dat de ouders geen concrete remigratieplannen
hebben. In tegenstelling tot de Griekse ouders richten de andere allochtone ouders zich in meerderheid
op een toekomst in Nederland, met name omdat steeds duidelijker wordt dat de toekomst van de
kinderen hier ligt. Een peiling uit 1991 wijst uit dat van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse
hoofden van huishoudens respectievelijk iets meer dan de helft tot bijna eenderde niet meer wil
terugkeren (Martens e.a, 1992; zie ook Eldering & Vedder, 1992). De meeste ouders stellen zich in op
een definitief verblijf in Nederland (Pels, 1998; Distelbrink, 1998). Belemmeringen in het land van
herkomst, zoals ongunstige economische of sociale omstandigheden, en gewenning aan Nederland
bij de ouders zelf spelen eveneens mee. Uit het onderzoek van Pels & Dielman komt naar voren dat
ruim tweederde van de Turkse moeders zou willen terugkeren als de omstandigheden dit toelieten.
Vergelijkt men hen met de andere groepen die door Pels & Dielman zijn onderzocht, dan lijkt de
terugkeerwens onder Turkse gezinnen iets sterker te zijn dan onder Marokkaanse, Creools-Surinaamse
en Chinese gezinnen. De meeste Turkse moeders zien evenwel geen mogelijkheid tot terugkeer,
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waardoor concrete plannen meestal ontbreken. Desgevraagd ziet bijna de helft van de moeders de
toekomst van hun kinderen in Nederland; eenderde twijfelt en een kwart ziet hun toekomst in Turkije.

Vergelijkbare resultaten komen ook uit het onderzoek van Nijsten (1998) naar voren: de
meerderheid van de moeders (68%) en van de vaders (69%) in dit onderzoek zou het liefst teruggaan
naar Turkije als daartoe de mogelijkheden bestonden; 27% van de moeders kiest ervoor in Nederland
te blijven en 20% van de vaders. De resterende 5% van de moeders en 10% van de vaders kunnen
geen keuze maken. In tegenstelling tot de Griekse kinderen kiezen de Turkse jongeren in meerderheid
voor een toekomst in Nederland (61%); 18% kiest voor Turkije en 21% weet het niet. Jongens en
meisjes hebben in dit opzicht dezelfde voorkeur.

Turkse ouders met remigratieplannen prefereren voor hun kinderen een opleiding in Turkije,
omdat de opleidingskansen daar beter zouden zijn en om de kinderen beter Turks te laten leren. Dit
komt naar voren uit het onderzoek van Van der Leij e.a. (1991). Ook het feit dat eentiende van de door
Nijsten (1998) onderzochte kinderen voor langere tijd naar Turkije is teruggegaan, met als belangrijkste
reden het volgen van onderwijs aldaar, wijst in deze richting. De voortzetting van de schoolcarrière in
Griekenland lijkt de Griekse ouders niet speciaal bezig te houden, evenmin als de leerlingen.

Concluderend kunnen we zeggen dat bij alle onderzochte allochtone groepen een integratieve
oriëntatie overheerst: er is zowel sprake van oriëntatie op (enig) cultuurbehoud als van integratie in
het gastland.

10.4.3 Vergelijking met leerlingen van Griekse origine in andere West-Europese landen

De onderzoeken die op Europees niveau zijn gedaan met als object leerlingen van Griekse herkomst
zijn:

a) Damanakis, M. (1988). ‘Dierévnisi ton sinthikón tou mathímatos Mitrikís Glossas ya ta
Ellinópoula stin O. D. tis Yermanías’ (Onderzoek naar de omstandigheden van het
moedertaalonderwijs aan Griekse kinderen in de bondsrepubliek Duitsland) In:
Epistimonikí Epetirida tou Pedagoyikoú Tmímatos D. E. (Wetenschappelijk jaarboek
van de Pedagogische sectie) Universiteit te Ioannina, 11-272.

Hoofddoel van dit onderzoek was – door het verzamelen en evalueren van empirische gegevens – het
noodzakelijke fundament te leggen waarop voorstellen kunnen worden gebaseerd voor de ontwikkeling
van lesmateriaal voor de Griekse kinderen in de bondsrepubliek Duitsland. Het onderzoek was gericht
op het bestuderen van de omstandigheden waaronder het onderwijs Grieks wordt gegeven, de
sociaal-culturele en leercondities bij de leerlingen en hun attitude ten aanzien van het onderwijs
Grieks.
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Het verzamelen van het empirische materiaal geschiedde met behulp van vragenlijsten. Er
werd een steekproef genomen uit leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs die woonden in
verschillende steden en gebieden in Nordrhein-Westfalen en tot de volgende categorieën behoorden:
-  Leerlingen die in een reguliere Duitse klas zaten en daarnaast de moedertaallessen volgden.
-  Leerlingen die in een reguliere Duitse klas zaten, maar geen moedertaalonderwijs volgden.
-  Leerlingen die op een ‘Griekse particuliere school’ zaten.
Behalve de leerlingen omvatte het onderzoek ook hun ouders, alsmede de Griekse leerkrachten die
lesgaven aan de secties voor Griekstalig onderwijs.

b) Damanakis, M. (1997). ‘Theoritikí proséngisi tis kinonikopíisis ton Ellinopedon sto Velyo
ke sti Gallía’ (Theoretische benadering van de socialisatie van Griekse kinderen in België
en Frankrijk) In: M.Damanakis (red.) I ekpédefsi ton Ellinopedon sto Velyo ke sti Gallía
(Het onderwijs aan Griekse kinderen in België en Frankrijk), Athene: Gutenberg, 89-171.

Een vergelijkbaar onderzoeksprogramma met zowel een bijscholings- als een explorerende doelstelling.
De explorerende poot vormde geen doel op zich, maar moest indirect bijdragen tot het nemen van
pedagogisch-didactische maatregelen en in het bijzonder tot de ontwikkeling van lesmateriaal dat
was aangepast aan de onderwijsomstandigheden van Griekse kinderen in België en Frankrijk. Het
programma draaide om dezelfde spil als het vorige onderzoek (Damanakis, 1988). Er werd gebruik
gemaakt van de vragenlijsten die waren ontwikkeld voor het onderzoek in Duitsland, vertaald en
aangepast aan de omstandigheden in België en Frankrijk. Het onderzoek omvatte dezelfde categorieën
ondervraagden (leerlingen, ouders en leerkrachten). De steekproef in Frankrijk bestond uitsluitend
uit inwoners van Parijs.

Het onderzoek in Duitsland richtte zich op Griekse leerlingen en hun ouders die woonden in stedelijk-
industriële centra waar zich een grote concentratie Griekse migranten bevond die werkzaam waren in
de industrie. Zij hadden een hechte onderlinge band, zoals op het Griekse platteland – waar de
identiteit van het individu is verweven met de groepsidentiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in
een periode waarin de Griekse gezinnen nog een sterke oriëntatie op terugkeer naar het land van
herkomst hadden. Dit wordt ook duidelijk uit de circulaire van 23 februari 1982 van de minister van
Onderwijs van Nordrhein-Westfalen, waarin de noodzaak van moedertaalonderwijs wordt beklemtoond
‘voornamelijk als randvoorwaarde voor de terugkeer (van de kinderen) naar het land van hun ouders’.

In Frankrijk woonden de leerlingen en ouders die deelnamen aan het onderzoek in Parijs. Hier
waren de migranten geen fabrieksarbeiders, maar voornamelijk kleine handelaren, ambachtslieden,
hogere ambtenaren en wetenschappers. Parijs is van oudsher een toevluchtsoord geweest voor
intellectuelen die Griekenland verlaten. Zij zijn geassimileerd in de Franse samenleving en hebben
geen sterk ontwikkelde wens naar Griekenland terug te keren. Hun relatie tot de Griekse samenleving
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en de Griekse taal is anders, in overeenstemming met hun intellectuele fundament, alsook hun
maatschappelijke  milieu.

In België omvatte het onderzoek leerlingen en ouders die in Brussel woonden en in de grote
steenkoolgebieden van het land. Hier waren aan het eind van de jaren ’50 Grieken naartoe gekomen
om als ongeschoold arbeider te werken in de steenkoolmijnen. Toen later de mijnen gesloten werden,
verhuisden zij naar grote stedelijke centra en wijdden zich aan het ondernemerschap. Velen van hen
hebben inmiddels de Belgische nationaliteit en zij houden zich niet erg bezig met een eventuele
terugkeer naar Griekenland (Alexíou, 1997:23).
Hier volgen de resultaten van de genoemde onderzoeken:

Tabel 65a.  Vergelijking van resultaten van verwante onderzoeken op Europees niveau met als
                      onderzoeksobject de Griekse leerlingen

         Kenmerken van de leerlingen

Land Ervaren Griekenland Wensen overwinning     Ervaren Grieks      Wensen voorgoed
  als hun vaderland     van het Griekse             als vreemde            naar Griekenland

              nationale voetbalteam     taal                 terug te keren
% %      %           %

Nederland 56 67      13           45
Duitsland 70 69      19            -
België 65 75       -           45
Frankrijk  - 47      67            -

Tabel 65b.Vergelijking van resultaten van verwante onderzoeken op Europees niveau met als
onderzoeksobject de Griekse leerlingen

Kenmerken van de leerlingen

Land     Achten beide talen         Hebben in hun vriendenkring Gaan graag naar
    even nuttig (voor       ook Griekse kinderen  Griekse feesten
           zichzelf)

% % %

Nederland 58 91 76
Duitsland 52 97 -
België 55 95 75
Frankrijk 59 - -
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Tabel 65c.  Vergelijking van resultaten van verwante onderzoeken op Europees niveau met als
                      onderzoeksobject de Griekse leerlingen

Kenmerken van de leerlingen

Land Overwegen af en toe   Begrijpen de leerboeken  Grieks leren lezen en
    met de ‘Griekse     van het gastland beter schrijven is een motief
  school’ te stoppen   om naar de ‘Griekse

      school’ te gaan
%      %    %

Nederland 43     73   87
Duitsland 31*     42*   91
België 47     67   83
Frankrijk 38     -   -

*Betreft alleen de leerlingen van de Moedertaalsecties

Tabel 66a.  Vergelijking van resultaten van verwante onderzoeken op Europees niveau met als
                     onderzoeksobject de ouders van de leerlingen

Kenmerken van de ouders

Land        Gemengd huwelijk Afgestudeerd aan Spreken met hun kinderen
      universiteit                        uitsluitend Grieks

  % %         %

Nederland 43 8        25
Duitsland 1 1        34
België 15 9        27
Frankrijk 38  44        13
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Relatie tot het onderwijs Grieks:
In Duitsland overweegt het laagste aantal leerlingen (31%) met de Griekse school te stoppen. De
hoogste score vinden we in België (47%). Verder hebben de leerlingen in Duitsland de meeste moeite
met het begrijpen van de boeken van het gastland. De leerlingen in Nederland daarentegen begrijpen
in overgrote meerderheid (73%) de boeken van het gastland goed. Tot slot is de wens om Grieks te
leren lezen en schrijven voor de leerlingen in alle vier de landen het belangrijkste motief om de Griekse
school te bezoeken.

De ouders

In Nederland hebben we het hoogste percentage gemengde huwelijken (43%), terwijl in Duitsland
vrijwel alle huwelijken zuiver Grieks zijn. Een tamelijk hoog percentage gemengde huwelijken treffen
wij ook in Frankrijk aan (38%).
In Frankrijk is 44% van de ouders afgestudeerd aan een universiteit; in Duitsland is dit slechts 1%.
De taal van het gastland is in Frankrijk het meest doorgedrongen in de Griekse gezinnen en in
Duitsland het minst.
In Nederland overweegt het hoogste percentage van de ouders van tijd tot tijd hun kinderen van de
Griekse school te halen, in Duitsland het laagste.
Grieks leren lezen en schrijven is voor de ouders in alle vier de landen het belangrijkste motief om hun
kinderen naar de Griekse school te sturen.

De kwestie van definitieve terugkeer naar Griekenland houdt vooral de ouders in Duitsland
bezig (69%) en die in Nederland het minst (31%). Dit laatste gegeven houdt verband met het feit dat
wij in Duitsland de meeste Grieks-Griekse huwelijken aantreffen en in Nederland de meeste gemengde
huwelijken.

Uit het vergelijkend onderzoek van de statistische gegevens van de vier landen concluderen
wij dat de oriëntaties van de Griekse ouders in Duitsland ‘helladocentrisch’ (op Griekenland gericht)
zijn. Hierbij moeten wij niet vergeten dat het onderzoek in Duitsland nogal wat vroeger in de tijd werd
uitgevoerd dan de andere onderzoeken, in een periode dat de droom van definitieve terugkeer nog
sterk leefde bij de Griekse migranten. De helladocentrische attitude is het gevolg van de samenstelling
van de gezinnen (meestal zijn beide ouders in Griekenland geboren) en van hun opleidingsniveau
(het lage opleidingsniveau is niet bevorderlijk voor het leren van de taal van het gastland en voor
toenaderingspogingen tot het cultureel andere). In Frankrijk, daarentegen, waar een hoog percentage
gemengde huwelijken voorkomt en het opleidingsniveau hoog is, zijn de ouders meer geïntegreerd in
de samenleving van het gastland.
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Ook de leerlingen in Duitsland worden – net als hun ouders – beheerst door een zeker
helladocentrisme. Dit komt vooral op emotioneel gebied naar voren. Hierbij moeten wij niet vergeten
dat deze leerlingen over het algemeen twee in Griekenland geboren ouders hebben. Dat wat wij
biculturaliteit noemen lijkt beter bereikbaar voor de leerlingen in de andere drie landen (Nederland,
België en Frankrijk).
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Tabel 66b.  Vergelijking van resultaten van verwante onderzoeken op Europees niveau met als
                     onderzoeksobject de ouders van de leerlingen

Kenmerken van de ouders

Land Overwegen soms hun Grieks leren lezen en          Zijn van plan definitief
    kinderen van de           schrijven is een motief         naar Griekenland terug
    Griekse school           om de kinderen naar de          te keren
           te halen          Griekse school te sturen

  % % %

Nederland  18 92 31
Duitsland  5 91 69*
België  8 83 40
Frankrijk  9 - -

*Betreft alleen de ouders van leerlingen van Moedertaalsecties en Griekse particuliere scholen

Wanneer wij de resultaten van de vier onderzoeken vergelijken, kunnen wij het volgende vaststellen:

Leerlingen

Emotioneel aspect:
De leerlingen in alle vier de landen ervaren in meerderheid Griekenland als hun vaderland. In het
geval van Duitsland geldt dit zelfs voor 70%. Ook zouden de leerlingen in alle vier de landen in geval
van een voetbalwedstrijd tussen de nationale elftallen van Griekenland en het gastland Griekenland
graag zien winnen. Dit geldt in het bijzonder voor de leerlingen in België: daar is 75% voor het Griekse
team. In Nederland en Duitsland ervaart het kleinste aantal leerlingen het Grieks als vreemde taal,
respectievelijk 13 en 19 procent. In Frankrijk daarentegen ervaart 67% van de leerlingen het Grieks als
een vreemde taal. Op de vraag of zij definitief naar Griekenland zouden willen terugkeren antwoordt
45% van de leerlingen in België en Nederland bevestigend.

Belevingsaspect:
In alle vier de landen – en in ongeveer gelijke percentages – achten de leerlingen beide talen even
nuttig voor zichzelf. Ze hebben vrijwel allemaal Grieken in hun vriendenkring en gaan graag naar
Griekse feesten.




