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Conclusies en discussie

11. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

In de voorafgaande hoofdstukken zijn reeds op verschillende plaatsen conclusies gepresenteerd. De
belangrijkste daarvan vatten we nog een keer samen en we bespreken ze in de bredere maatschappelijke
samenhang.

We beginnen het hoofdstuk met enkele veronderstellingen die in de literatuur over de
socialisatie van allochtone kinderen nogal eens voorkomen. Uit de resultaten van het onderhavige
onderzoek blijkt dat een aantal veronderstellingen die in de literatuur opduiken, niet of slechts in
beperkte mate door de empirie wordt ondersteund. Vervolgens plaatsen we de uitkomsten in hun
maatschappelijke context, dat wil zeggen het culturele, economische, politieke en ideologische kader
waarbinnen de socialisatie van de Griekse leerlingen plaatsvindt. In de slotparagraaf wordt er gepoogd,
op basis van onze bevindingen, aanbevelingen te doen voor de verschillende terreinen van de
onderwijspraktijk.

11.1 Terugkoppeling naar theorievorming over migratie en socialisatie

a) Toetsing aan de migratietheorie van Schräder

Zoals vermeld in paragraaf 3.3 ontvouwen de Duitse onderzoekers Schräder, Nikles en Griese (1979)
in hun boek Die zweite Generation een soort immigratietheorie waarbij de centrale vraag is: hoe oud,
of liever gezegd: hoe jong, mag een kind bij immigratie zijn, wil het zich later nog tot een evenwichtige
persoonlijkheid kunnen ontwikkelen?

Volgens Schräder c.s. hoeven ‘Kleinstkinder’ van nul tot twee jaar en kinderen die in het
gastland zijn geboren niet te accultureren. Zij hebben een emotionele binding met het gastland en
identificeren (of assimileren) zich met de ‘Fremdkultur’. Hun enculturatie is een combinatie van
‘Heimat’, minderhedensubculturen en ‘Fremdkultur’. Ze zien hun toekomst ook veelal in het gastland.
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Voor het ‘Vorschulkind’ van twee tot zes jaar wordt het enculturatieproces onderbroken door
migratie. Dit leidt zijns (Schräders) inziens tot de ontwikkeling van biculturele identiteiten: zij worden
‘aanpassingskunstenaars’, wier persoonlijkheidsstructuur karakteristieken van beide culturen
vertoont.

Kinderen die na hun zesde levensjaar emigreren zijn alleen geëncultureerd in de ‘Heimatkultur’.
Zij accultureren met de ‘Fremdkultur’ en minderhedensubcultuur. Van assimilatie of biculturele
oriëntatie is echter, volgens Schräder e.a., geen sprake. Men ervaart zichzelf als allochtoon en
identificeert zich met de cultuur van het land van herkomst. Deze kinderen blijven de wens koesteren
naar hun vaderland te gaan.

Wij zouden kunnen zeggen dat het type van de eerste categorie van Schräder in hoge mate de
karakteristieken van het op de samenleving van het gastland (over)aangepaste individu concentreert
met superioriteit van T2 (zie 3.4). Zoals wij hebben uitgelegd: het (overaangepaste) georiënteerde
type “idealiseert het systeem van het gastland, verwerpt zijn sociaal-culturele herkomst en spreekt
zijn moedertaal niet, die voor hem een negatief symbool vormt en een mogelijke oorzaak van
stigmatisering” (Damanakis, 1989:106).

Het type van de tweede categorie van Schräder, met zijn diffuse persoonlijkheid en zijn grote
aanpassingsvermogen, zou kunnen worden weergegeven als (zie 3.4):
-  het weifelende individu dat een dubbele halftaligheid ontwikkelt, aangezien er in zijn
   psychisch-mentale wereld geen enkele binding plaatsvindt, en
-  het biculturele individu dat een gebalanceerde tweetaligheid ontwikkelt, aangezien het erin slaagt

zich te identificeren met beide systemen of delen daarvan en die tot één geheel samensmeedt.
Voor het twijfelende (of marginale) individu leiden zijn passieve houding ten aanzien van de beide
talen en culturen en het ontbreken van een duidelijke oriëntatie tot “het wegkwijnen van zijn ambities
en toekomstverwachtingen, hetgeen op zijn beurt weer leidt tot onder andere een dubbele
halftaligheid” (Damanakis, 1989:106). Het biculturele individu vormt het ideale geval van socialisatie
in multiculturele samenlevingen: “hij is in staat zich met succes met beide culturele systemen te
identificeren, zich er met gemak in te bewegen en beide talen vloeiend te spreken” (Damanakis,
1989:107).

Tot slot komt het type van de derde categorie van Schräder, dat zich identificeert met het
sociaal-culturele systeem van het land van herkomst, overeen met het type die gericht is op zijn
etnoculturele minderheid met superioriteit van T1 (zie 3.4). Volgens Damanakis (1989:105) “heeft de
eenzijdige oriëntatie van het ‘etnocentrische’ type en zijn negatieve of onverschillige attitude ten
aanzien van de samenleving van het gastland (de cultuur en de taal daarvan) tot gevolg de
veronachtzaming van T2 (de taal van het gastland) en het voornamelijk richten van de belangstelling
op T1.”
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Wij zullen trachten de theoretische opvattingen van Schräder te evalueren op basis van de gegevens
van het onderhavige onderzoek. Wij hebben gezien dat m.b.t. de migratiegeschiedenis van de
ondervraagde leerlingen het volgende naar voren kwam (tabel 67).

Tabel 67.  Kwantitatieve weergave van de typen migratiegeschiedenis van de leerlingen

Typen migratiegeschiedenis % (n=75)

type I* 72 54
type II** 16 12
type III*** 5 4
type IV**** 7 5

* Leerlingen die in het gastland (Nederland) zijn geboren of op zeer jonge leeftijd naar Nederland
zijn gekomen.

** Leerlingen die voor de leerplichtige leeftijd naar Nederland zijn gekomen.
*** Leerlingen die op lagere-schoolleeftijd naar Nederland zijn gekomen.
**** Leerlingen die afwisselend in beide landen hebben gewoond (meer dan één keer tussen beide

landen zijn verhuisd).

Type I komt het meest voor: 54 kinderen zijn in Nederland geboren en getogen of kwamen hier op zeer
jonge leeftijd. Type II wordt vertegenwoordigd door 12 kinderen die in de leeftijd van 2 tot 6 jaar naar
Nederland kwamen. 4 kinderen kwamen hier op de leeftijd van 6 tot 12 jaar (type III) en 5 kinderen
woonden afwisselend in beide landen (type IV). De typen II, III en IV zijn in zeer kleine aantallen
vertegenwoordigd; daarom kunnen wij, wanneer wij ze herleiden tot de theorie van Schräder, niet tot
generalisaties komen.

Wij zullen om te beginnen de kinderen onderzoeken die in Nederland geboren zijn of op zeer
jonge leeftijd naar Nederland gemigreerd zijn. Volgens Schräder identificeren die kinderen zich met
het gastland (als zij zich al niet hebben geassimileerd). Van deze categorie kinderen zegt 76% (n=41)
graag naar Griekse feesten te gaan en 41% (n=22) naar Nederlandse. Voor 52% (n=28) van hen zijn het
Grieks en het Nederlands even nuttige talen, voor 39% (n=21) is het Nederlands de nuttigste taal en
voor 9% (n=5) het Grieks. Op de vraag welk land zij als hun vaderland ervaren antwoordde 45%
(n=24) Griekenland, 34% (n=18) beide landen, 19% (n=10) Nederland en 2% (n=1) geen van beide.
Wat de taal betreft antwoordde 64% (n=34) geen van beide talen als vreemde taal te ervaren, 19%
(n=10) ervaart het Grieks als vreemde taal, 13% (n=7) het Nederlands en 4% (n=2) beide talen. Met
betrekking tot de wens terug te keren zei 39% (n=21) dat zij voorgoed naar Griekenland zouden willen
terugkeren, 33% (n=18) dat zij het niet weten en 28% (n=15) dat zij niet willen terugkeren.
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Wij zien in het bovenstaande dat de Griekse kinderen die in Nederland geboren zijn of op zeer
jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen – in tegenstelling tot wat Schräder beweert – niet zijn
geassimileerd aan het heersende sociaal-culturele systeem en zich ook niet identificeren met het
gastland. Zij blijken geen sterkere emotionele banden met het gastland te onderhouden, hetgeen
Schräder wel staande houdt. Gemeten naar emotionele criteria (deelname aan feesten, welk land zij als
vaderland ervaren, verlangen terug te keren) leeft het land van herkomst nog altijd in hun hart.
Gemeten naar rationele criteria (welke taal is het nuttigst) vertonen zij een zekere oriëntatie op het
gastland. Concluderend stellen wij vast dat de kinderen van deze categorie duidelijk biculturele
kenmerken vertonen.

De leerlingen van de tweede categorie (zij die in de leeftijd van 2 tot 6 jaar naar Nederland
gekomen zijn) vertonen een beeld van biculturaliteit dat vergelijkbaar is met dat van de leerlingen van
de eerste categorie. Hun culturele identiteit is soms – zoals ook Schräder benadrukt voor kinderen
van deze categorie – diffuus.

De kinderen die in de leeftijd van 6 tot 12 jaar naar Nederland kwamen vormen een zeer kleine
groep (n=4), zodat wij op dit punt geen conclusies kunnen trekken. De kinderen van deze categorie
identificeren zich – volgens Schräder – met het land van herkomst. Ze blijven permanent vreemdelingen
met heimwee naar het land van herkomst. Dit blijkt ook uit de resultaten van ons onderzoek. Drie
kinderen zeggen graag naar Griekse feesten te gaan, één naar Nederlandse feesten. Voor twee kinderen
zijn de Griekse en de Nederlandse taal even nuttig, voor één kind is het Grieks het nuttigst. Drie
antwoorden dat zij Griekenland als hun vaderland ervaren, één beide landen. Voor drie kinderen is het
Nederlands een vreemde taal en voor één geen van beide. Drie kinderen zouden graag voorgoed naar
Griekenland terugkeren, één zegt dat hij het niet weet.

Misschien kunnen wij op grond van het voorgaande niet tot generalisaties komen, maar uit
het algemene beeld dat eruit naar voren komt blijkt dat het hier veeleer om biculturele individuen gaat
dan om individuen die uitsluitend op het land van herkomst zijn georiënteerd. Schräder lijkt hiermee
het belang te onderschatten van de secundaire socialisatie, de socialisatie op school, onder
leeftijdgenoten en door de massamedia, die een steeds grotere plaats innemen in het gehele
socialisatieproces.

Op grond van de empirische evaluatie van de migratietheorie van Schräder aan de hand van
gegevens uit ons onderzoek kunnen we veronderstellen dat het acculturatieproces van Griekse
kinderen in Nederland minder rechtlijnig verloopt dan Schräder in zijn theorie veronderstelt.

De kinderen van de eerste categorie vertonen geen tekenen van assimilatie of identificatie met
het dominante culturele systeem, en de kinderen van de derde categorie vertonen – voor zover het
geoorloofd is op dat punt conclusies te trekken – geen tekenen die erop zouden wijzen dat zij zich aan
het land van herkomst vastklampen. In tegendeel, wij kunnen spreken van kinderen met biculturele
oriëntaties. Dit is naar onze mening niet alleen te danken aan culturele, maar ook aan maatschappelijk-
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structurele factoren. Deze laatste zijn belangrijk voor de socialisatie van het kind (zie Wilpert, 1979).
Hiermee wordt kindergedrag verklaard uit de discrepantie tussen aspiraties (van huis uit meegekregen)
en maatschappelijke kansen1.

Steun voor bovenstaande veronderstelling vinden we bijvoorbeeld in de woorden van
Pennings e.a. (1983:376): “De Grieken staan cultureel niet zo ver van ons af, veel minder ver dan
islamitische groepen. Ze hebben hier veel minder problemen, ze passen zich wel aan”, en in het
onderzoek van Vermeulen e.a. (1985) over de sociaal-economische positie van de Grieken in Nederland,
waarin de auteurs melden dat de Grieken een vrij hoge sociaal-culturele status in Nederland bezitten.

Concluderend kunnen we veronderstellen dat een cultuurwisseling door migratie op zichzelf
niet tot een gespleten identiteit hoeft te leiden. Voordat we met Schräder gaan generaliseren, is het
nodig – naast een vergelijking met autochtone Nederlanders – aandacht te besteden aan de verschillen
tussen de generaties van eenzelfde groep en aan overeenkomsten en verschillen tussen groepen.
Zoals Vermeulen (1984:209) schrijft: er is een grote verscheidenheid per etnische groep in de wijze
waarop jongeren identiteitsconflicten beleven en oplossen. Met andere woorden: men kan niet iedere
sociaal-culturele groep over één kam scheren.

Zoals in paragraaf 3.2 is geschreven, besteedt Schräder geen aandacht aan mogelijke verschillen
in de socialisatie van jongens en meisjes. Andere onderzoekers vinden het geslacht een belangrijke
variabele. In het onderzoek van Weische-Alexa (1978) onder Turkse meisjes in Duitsland kwam naar
voren dat de identiteitsontwikkeling zich bij meisjes anders voltrekt dan bij jongens.

Ook uit het onderzoek van Walz (1980) onder Italiaanse jongeren bleek dat meisjes vaker dan
jongens de wens koesteren naar Italië terug te keren. Uit het onderzoek van Pels (1980) is voorts naar
voren gekomen dat meisjes (met name uit islamitische culturen) naarmate ze ouder worden vaker de
leerplicht ontduiken. Pels (1982:61) is ervan overtuigd dat “in de beschrijving van de socialisatie,
adaptatie en identiteitsontwikkeling van allochtone jongeren een onderscheid naar geslacht op zijn
plaats is.” Ze veronderstelt dat bij meisjes eerder het cultuurverschil centraal staat en bij jongens
eerder de structurele positie.

Hierna zullen wij, aan de hand van de gegevens waarover wij beschikken, enkele elementen
van de socialisatie van de Griekse leerlingen onderzoeken, onderscheiden naar sekse, om te zien in
hoeverre zij overeenstemmen met of verschillen van bovengenoemde veronderstellingen.

Er is gebleken dat – in tegenstelling tot de resultaten van Walz (1980) – de meisjes in grotere
aantallen (32%) dan de jongens (14%) niet naar Griekenland willen terugkeren. Dit houdt wellicht
verband met het feit dat de meisjes in kleineren getale (50%) dan de jongens (65%) Griekenland als
hun vaderland ervaren. Verder geven de meisjes in kleinere aantallen (7%) dan de jongens (15%) aan
dat de nuttigste taal voor hen het Grieks is (67% van de meisjes en 47% van de jongens waarderen
beide talen als even nuttig). De meisjes zeggen ook in grotere aantallen (77%) dan de jongens (66%)
dat zij af en toe of vaak overwegen met de Griekse school te stoppen. Uit antwoorden met betrekking
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tot de etnische origine van hun vrienden (3% van de jongens en 8% van de meisjes heeft uitsluitend
Nederlandse vrienden), de vraag van welk land zij het meeste weten (14 % van de jongens en 10% van
de meisjes weet meer van Griekenland dan van Nederland) en hun bezoek aan Nederlandse musea
komen geen statistisch significante verschillen tussen de beide seksen naar voren.

Op grond van dit alles kunnen wij vaststellen dat – in tegenstelling tot de veronderstelling
van Van Attekum e.a. (1982:117), gebaseerd op een onderzoek in de regio Utrecht – Griekse jongens
in heel Nederland ‘Griekser’ zijn dan Griekse meisjes. De meisjes blijken in geen geval een gebrek aan
reële maatschappelijke kansen en aspiraties te hebben en een ander adaptatiepatroon te vertonen
dan de jongens; in de termen van Wilpert (1979:131-132) ‘meer in de gezinstaken geïntegreerd’. De
identiteitsontwikkeling voltrekt zich bij meisjes niet anders dan bij jongens.

Ook kunnen wij niet instemmen met de veronderstelling van Pels (1982:60) dat “in de socialisatie
en identiteitsontwikkeling van de meisjes eerder het cultuurverschil centraal staat, en bij jongens
eerder de structurele positie.” Integendeel, in het geval van de Griekse leerlingen zouden wij wellicht
het omgekeerde kunnen beweren.

b) Terugkoppeling naar theoretische aspecten van de bicultureel-tweetalige socialisatie

Het is een feit dat het biculturele type als een resultante van sociaal-economische, culturele, familiale,
onderwijs- en andere omstandigheden in multiculturele samenlevingen misschien niet zo vaak wordt
aangetroffen. Dit feit heeft in het verleden bepaalde wetenschappers ertoe gebracht te twijfelen aan
de mogelijkheid van een bicultureel-tweetalige socialisatie voor de kinderen van migranten (zie
Savvidis, 1974:106). Sommige anderen (Park en Stonequist, zoals wij zagen in paragraaf 3.3.1)
beschouwden het biculturele proces zelfs als problematisch, met psychische repercussies voor het
individu, en leidend tot een gespleten persoonlijkheid, desintegratie van het zelf en ten slotte
marginalisering. De hopeloze onderwijssituatie van de Griekse migrantenkinderen in de bondsrepubliek
Duitsland bracht Damanakis (1989:106) zelfs tot de hypothese dat het meest gebruikelijke type onder
de Griekse kinderen het weifelende type is. Dit alles wordt bevestigd door de beweringen in de
wetenschappelijke literatuur dat allochtone kinderen ‘tussen twee culturen leven en ertussen
gevangen raken’. Hier wordt gesuggereerd dat de allochtone kinderen zich weliswaar identificeren
met de modellen van beide systemen, maar die niet internaliseren en hun identificaties niet integreren
tot één geheel, met als gevolg dat zij tussen beide culturen heen en weer geslingerd worden en
identiteitsproblemen krijgen.

Wij zullen nu onderzoeken of in het geval van de Griekse kinderen in Nederland het
bovenstaande van toepassing is. Zoals reeds gezegd (paragraaf 10.1.2), lijkt de attitude van de
leerlingen ten aanzien van de beide talen en culturen in balans te zijn, aangezien de meerderheid beide
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talen en culturen gelijkelijk waardeert. Bij de diverse communicatievormen in de gezinssfeer maken zij
gebruik van beide talen en zij hebben deel aan culturele elementen uit beide systemen. Binnen hun
identificatie met het ene of het andere systeem hebben zij duidelijke oriëntaties en
toekomstverwachtingen (zie 7.6). Zo zien wij dat zij een hechte emotionele band met Griekenland
onderhouden – die vooral een symbolisch karakter heeft -, zonder echter een negatieve attitude te
hebben ten aanzien van de Nederlandse samenleving. Aan de andere kant, gemeten naar rationele
criteria, tonen zij zich meer georiënteerd op de Nederlandse samenleving. Wij kunnen stellen dat zij
deelhebben aan twee culturen, in plaats van ‘tussen twee culturen’ te leven. Dit is een ervaring die
eerder verrijkend is dan een bron van problemen. Enkele identiteitsconflicten kunnen juist verrijkend
zijn voor persoonlijkheidsontwikkeling en groei. Met het gedachtegoed van Tennekes (1990) zouden
we dan over kinderen ‘van twee culturen’ kunnen spreken. Wij willen hier nog aan toevoegen dat
37% van de kinderen de vragenlijsten in beide talen invulde.

Teruggrijpend op het biculturele model van Valentine (zie 3.3.2), waarin bepaalde factoren
kunnen worden aangetroffen (zie Anda, 1984) die invloed hebben op de mate waarin het mogelijk of
waarschijnlijk is dat een lid van een etnisch-culturele groep bicultureel wordt, kunnen wij zeggen dat
in het geval van de Griekse leerlingen de belangrijkste rol wordt gespeeld door de volgende factoren:

a)  Culturele overlap
De biculturele socialisatie wordt vergemakkelijkt door de mate van culturele overlap tussen de beide
systemen waarbinnen het socialisatieproces van het individu plaatsvindt. In ons geval is de kwestie
in hoeverre de Griekse en de Nederlandse cultuur overeenkomen. Het is bekend dat de antieke
Griekse beschaving, gelouterd door het christendom, de fundamenten heeft gelegd voor een
vernieuwing van de oude wereld en dat deze vernieuwing werd omhelsd door de intellectuele
voorhoede van het Westen. De grote humanist Erasmus van Rotterdam (1469-1536) zette zich in voor
een herleving van de Griekse letteren. Hij zag de oudheid en het christendom samen optrekken ‘in
einem Nebeneinander’. Deze geïnspireerde vertolker van de geest van de Renaissance droeg bij aan
de verspreiding van het culturele erfgoed van de Grieken in de Lage Landen. Openbare gebouwen
met klassieke gevels herinneren nog aan deze relatie. Tot op de huidige dag wordt de Oudgriekse
letterkunde onderwezen aan middelbare scholen in Nederland. De notie dat de Griekse beschaving de
basis vormt van de Europese is algemeen geaccepteerd.

Ook de leerlingen zelf zien de overeenkomsten tussen de beide landen. De helft van hen is het
eens met de stelling dat wij ook nu nog elementen uit de antieke Griekse beschaving in Nederland
kunnen aantreffen, iets waar ook de ouders in meerderheid mee instemmen.
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b)  Mate van tweetaligheid
De mate van beheersing van de taal van het gastland kan het socialisatieproces beïnvloeden. Het is
duidelijk dat een tweetalig individu ook grotere kansen heeft om bicultureel te worden.

Wij hebben gezien dat de meerderheid van de Griekse leerlingen bij de diverse
communicatievormen beide talen gebruikt. Het grootste aantal van hen geeft aan beide talen even
nuttig te vinden. De ouders van hun kant (68%) zeggen dat in de gezinssfeer beide talen worden
gebruikt. Op grond hiervan kunnen wij stellen dat de mate van tweetaligheid van de Griekse leerlingen
hoog is.

c)  Uiterlijk
De overeenkomsten in fysieke verschijning maken het voor de Griekse migranten gemakkelijker zich
onder de Nederlandse bevolking te mengen en zodoende in nauwer contact met de dominante cultuur
te staan gedurende hun socialisatieproces. Grote verschillen in fysieke verschijning vormen vaak
een belemmerende factor in het proces van biculturele socialisatie.

Behalve door de drie genoemde factoren wordt – naar wij menen – de biculturele identiteit van de
Griekse leerlingen ook bevorderd door de sociaal-economische status van de Griekse minderheid die,
zoals eerder vermeld werd, tamelijk hoog is.

Soms meent men dat de taal die men spreekt een essentieel element is van de cultuur waarin men zich
thuisvoelt. In deze visie is de taal verbonden met de identiteit, vloeit ermee samen en identificeert zich
er ten slotte mee2. Shadid (1998:139) schrijft hierover: “sommige auteurs huldigen zelfs de opvatting
dat de relatie tussen taal en identiteit zo sterk is dat het verlies van de eigen taal van een etnische
groep vergelijkbaar is met culturele zelfmoord.” Voor Beheydt (1996:21-22) (zie 2.1.5) is de taal “al dan
niet ‘gansch het volk’, zij is er op zijn minst de meest eigen expressie van. Taal is de drager bij uitstek
van de culturele identiteit... En bovendien, de taal is niet louter communicatiemiddel, ze is ook
identificatiemiddel.”

Uit de resultaten van het onderhavige onderzoek kan worden geconcludeerd dat de
bovenvermelde veronderstelling dat de taal ‘identificator’ van de eigen identiteit is, slechts tot op
zekere hoogte waar is. Mousourou (1991:188) schrijft: “Bij het vraagstuk van de taal en haar
problematische relatie tot de ontwikkeling, het behoud of het verlies van de identiteit maakt de duur
van het verblijf in het buitenland een belangrijk verschil, evenals de vraag of dit verblijf tijdelijk of
permanent is.” De Griekse leerlingen in ons onderzoek zeggen in meerderheid dat zij beide talen even
nuttig achten. 31% beschouwt het Nederlands als de nuttigste taal en 11% het Grieks. De voorkeur
voor de Nederlandse taal als communicatiemiddel blijkt ook uit de wijze waarop de vragenlijsten
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werden ingevuld. De leerlingen antwoordden in overgrote meerderheid in het Nederlands (63%), 28%
in beide talen, terwijl niemand uitsluitend in het Grieks antwoordde.

Wij zien dat een zeer groot deel van de leerlingen zich identificeert met de Nederlandse taal,
onder andere omdat die voor hen simpelweg het nuttigst is. Dit betekent echter niet dat het Nederlands
ook de drager van de culturele identiteit of ‘identificator’ van de eigen identiteit is. De leerlingen
onderhouden tegelijkertijd een hechte emotionele relatie met het land van herkomst en identificeren
zich ook met de daar aanwezige culturele modellen. Zij internaliseren de identificaties met beide
systemen en combineren die tot één geheel, met als resultaat een biculturele identiteit. Op grond van
het voorgaande zijn wij, met Beheydt, van mening dat “een taal niet veel meer is dan een omheining
rond een communicatiecircuit.”

Volgens wet 2413 van 1996 op het Griekse onderwijs in het buitenland zijn de fundamentele
doelstellingen van het Griekstalig onderwijs (zie ook 5.1.2):

i.   het cultiveren en onderwijzen van de Griekse taal,
ii.  het zichtbaar maken van de Griekse culturele identiteit,
iii. het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de Griekse kinderen, om hun zelfkennis en
      zelfvertrouwen te versterken.

Wij zullen trachten te onderzoeken of deze doelstellingen beantwoorden aan de verwachtingen van
de ouders en de leerlingen. Uit hun antwoorden kwam naar voren dat de belangrijkste motieven om
de Griekse school te bezoeken waren (zie 9.3):

- Grieks leren lezen en schrijven (87% van de leerlingen, 92% van de ouders),
- kennis verwerven van Griekenland en de Griekse cultuur (56% van de leerlingen, 87% van

de ouders).
Uit deze gegevens blijkt dat de motieven van de ouders en de leerlingen om de Griekse school te
bezoeken grotendeels overeenkomen met de doelstellingen van het ministerie. Dat deze doelstellingen
tot wet zijn verheven vloeit voort uit het recht van de kinderen op onderwijs en een ongehinderde
ontwikkeling van hun persoonlijkheid en uit de vitaliteit van de taal en cultuur van de Griekse
migranten in het gastland.

Met betrekking tot het onderwijs in eigen taal en cultuur voor etnisch-culturele minderheden
heeft het Nederlandse ministerie van OCW van tijd tot tijd diverse wetten uitgevaardigd waarin de
doelstellingen van dit onderwijs worden vermeld. Extra e.a. (2001a:iii) schrijven hierover: “In de
retoriek van wetgeving en beleid wordt de meertaligheid van allochtone minderheidsgroepen in
Nederland vaak opgevat als bron van kennis en verrijking, zoals in de Wet Onderwijs in Allochtone
Levende Talen van 1998 of zoals bij de viering van Rotterdam als culturele hoofdstad van Europa in
2001. In de praktijk wordt deze meertaligheid echter vooral beschouwd als bron van te bestrijden
achterstand en problemen.”
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De doelstellingen van het voormalige OET(C) worden in feite in OALT doorgezet:
-  de ontwikkeling van een positief zelfconcept en zelfbewustzijn,
-  de verkleining van de kloof tussen school- en thuismilieu,
-  het leveren van een bijdrage aan het intercultureel onderwijs.

OALT heeft daarnaast een zelfstandige, ondersteunende en gecombineerde functie gekregen (zie
7.1.1).

Met betrekking tot de doelstellingen van het ‘Onderwijs in Allochtone Levende Talen’ laten
Extra e.a. (2002:259) geen onduidelijkheid bestaan: “OALT werd (...) in toenemende mate geplaatst in
het kader van achterstandsbestrijding. De definiëring van minderheidsgroepen in termen van
achterstandsgroepen leidde in het onderwijs tot een benadrukking van argumenten voor OALT in
termen van het overbruggen van de afstand tussen thuismilieu en schoolmilieu en in termen van het
bevorderen van schoolsucces in ‘reguliere’ vakken. In deze argumentatie werd etniciteit met
achterstand gelijkgesteld en was er sprake van een onderbelichting van etnisch-culturele dimensies.”

In het geval van de Griekse kinderen kunnen wij niet zeggen dat de doelstellingen van het
OALT voor achterstandsbestrijding realistisch zijn. Uit het onderzoek van Lindo (1988) naar de
maatschappelijke positie van Zuid-Europeanen in Nederland kwam naar voren dat de Grieken – in
vergelijking met andere Zuid-Europese minderheden en Turken en Marokkanen - een relatief hoog
percentage (10%) scoren als het gaat om studies aan universiteiten en hogescholen. “Dit percentage
komt overeen met het aandeel van alle studenten in het wetenschappelijk onderwijs op het volledige
leerlingenbestand in het Nederlands voortgezet onderwijs”, aldus Lindo (1988:63).

11.2 Plaatsing van de uitkomsten in hun maatschappelijke context

De Grieken in Nederland – ‘gastarbeiders’ in de jaren ’60 en migranten in de daaropvolgende decennia
– zijn inmiddels succesvol geïntegreerd in de samenleving van het gastland, zij leveren een actieve
bijdrage aan de economie en nemen deel aan de publieke sector op alle niveaus (parlement, lokaal
bestuur), alsook aan het culturele leven. Een groot deel van hen – bijna de helft – is in het gastland
geboren en behoort tot de tweede en derde generatie. Wij kunnen dus beter spreken van inwoners
van Griekse origine dan van Griekse migranten van de tweede en derde generatie3. Vooral de individuen
van de eerste generatie beschouwen zich als een onafscheidelijk deel van de Griekse gemeenschap
en verlangen van de Griekse overheid dat die zich om hen bekommert, met name voor wat betreft het
onderwijs van hun kinderen, alsof zij nog in Griekenland wonen. Vervreemding van de minderheids-
groep en assimilatie aan het gastland komen maar sporadisch voor. Zulke assimilatieverschijnselen
zien wij vooral bij gezinnen die voortkomen uit gemengde huwelijken en bij personen van de tweede
generatie.
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Het behoud of het geleidelijk verdwijnen van de Griekse taal en cultuur binnen de Griekse
gemeenschap hangt enerzijds af van de assimilatiedruk die wordt uitgeoefend door de dominante
cultuur (waaronder de onderwijspolitiek van het gastland ten aanzien van de migranten) en anderzijds
van de attitude van de migranten ten aanzien van hun culturele traditie. De onderwijspolitiek van het
gastland oefent assimilatiedruk uit op de etnisch-culturele minderheden alleen al doordat zij, door de
middelen die zij ter beschikking stelt, een fraaie en kwalitatief ontwikkelde indruk maakt, terwijl de
doelstellingen van deze politiek ondoorzichtig worden. Voor het Grieks – d.w.z. de taal van een
medelidstaat van de Europese Unie – reserveert Nederland een marginale status en het beperkt het
functioneren ervan tot de private sfeer van het gezin en de Griekse gemeenschap.

De beperking van het Grieks tot de communicatie binnen de Griekse gemeenschap kan verklaard
worden als het product van maatschappelijke omstandigheden die het gebruik van een andere taal in
het gastland beïnvloeden. Twee belangrijke omstandigheden zijn:

- Het grote prestige dat de taal van de dominante groep geniet beperkt het prestige van het
Grieks, een feit dat voortvloeit uit het relatief hoge maatschappelijke niveau van de
dominante groep in vergelijking met dat van de allochtone groep.

- Het assimilatiebeleid van de regering van het gastland wordt gewoonlijk zichtbaar in het
marginaliseren van de talen van de culturele minderheden.

Tegenover dit beleid stellen de Griekse overheid en de georganiseerde Griekse gemeenschappen hun
eigen beleid: De Griekse staat neemt de organisatie van het Griekstalig onderwijs op zich door, ten
koste van enorme bedragen, leerkrachten van Grieks grondgebied uit te zenden en de Griekse
gemeenschappen richten sociaal-culturele instellingen op (etnisch-regionale verenigingen,
jongerenorganisaties, vrouwenorganisaties enz.) om behoud en cultivering van de eigen taal en
cultuur te ondersteunen. Doordat de meeste ‘Griekse scholen’ volledig worden gesubsidieerd door
de Griekse overheid, blijven het gastland een groot aantal uitgaven (onderwijzend personeel, boeken
enz.) bespaard. Soms huurt de Griekse overheid zelfs de leslokalen. De vraag is in hoeverre de Griekse
staat op de lange termijn deze scholen in stand zal kunnen houden.

Wij zijn van mening dat de verdere ontwikkeling van Nederland als multiculturele samenleving
intrinsiek gepaard zal gaan met een grote culturele en talige diversiteit van deze samenleving. Culturele
diversiteit vraagt om erkenning van het belang van andere talen dan het Nederlands als kernwaarde
van culturele identiteit van allochtone groepen in een multiculturele samenleving. Het niet accepteren
van het culturele kapitaal van de allochtone kinderen komt neer op het afwijzen van die kinderen zelf,
hetgeen belemmerend werkt voor het proces van maatschappelijke integratie in het dominante systeem.

Wij zijn voorstander van het multiculturele model van de samenleving. Dit model is een
substraat van gemeenschappelijke waarden die door allen worden geaccepteerd en gerespecteerd,
en op dit substraat wordt de eigenheid van de afzonderlijke culturen gecultiveerd, de eigenheid van
elke afzonderlijke minderheid, die altijd is gebaseerd op algemeen geaccepteerde maatschappelijke
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waarden. Weliswaar moeten de leden van de etnisch-culturele minderheidsgroepen zich aanpassen
aan de maatschappelijke en culturele omgeving van het gastland, de taal leren en integreren in de
samenleving van het gastland, maar zonder zich te assimileren. Deze opvatting, die bekend staat als
‘integratie met behoud van eigen culturele identiteit’, wordt door de Nederlandse regering verkondigd.

Het behoud van de culturele identiteit van allochtone groepen vormt de nieuwe uitdaging van
deze tijd. De problemen van nationalisme, racisme en religieus fanatisme kunnen niet bestreden
worden met een verwijzing naar een abstracte wereldbeschaving die de culturele eenvormigheid
begunstigt, maar met het behoud van cultureel pluralisme en de bescherming van de bonte waaier
van culturen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Het openstaan voor andere
culturen stelt de mens in de gelegenheid zichzelf beter te begrijpen en helpt hem minder wantrouwen
en angst jegens anderen te koesteren. Het identiteitsbesef van het individu ontstaat via begrip voor
en acceptatie van de identiteit van de ander. Zelfkennis wordt verkregen door kennis van de ander
(Todorov, 1995:145).

De Griekse gemeenschap in Nederland vertoont met het voortschrijden van de tijd demografische
veranderingen. Het aantal gemengde huwelijken neemt toe en de tekenen van assimilatie aan de
multiculturele samenleving worden steeds duidelijker. Het grote aantal gemengde huwelijken is vooral
een gevolg van het feit dat de tweede generatie, die is gesocialiseerd in het gastland, niet etnocentrisch
denkt en zich niet eenzijdig oriënteert op het land van herkomst, maar haar vrienden zoekt in de multi-
etnische groepen leeftijdgenoten. Het risico dat de banden met het moederland verslappen is evident.
Als gevolg hiervan verschrompelt de kennis van de Griekse taal en neemt het gebruik ervan af.
Zodoende wordt de communicatie binnen het gezin en binnen de Griekse gemeenschap tweetalig,
hetgeen betekent dat de Nederlandse taal in hoge mate is doorgedrongen in het leven van het Griekse
gezin en van de Griekse gemeenschap in het algemeen. Uiteraard is die mate van infiltratie niet
homogeen; de tweetaligheid doet zich voor in verschillende gedaanten.

Als gevolg van het feit dat Griekse leerlingen grotendeels in twee culturen worden
gesocialiseerd, ontwikkelen ze een eigen specifieke mengcultuur die niet alleen elementen bevat van
beide culturen maar ook beïnvloed is door de verschillende maatschappelijke situaties waarin zij
komen te verkeren. In de ene situatie kunnen kinderen Grieks voelen en zich naar buiten toe met de
Griekse cultuur identificeren, terwijl zij zich in de andere situatie als Nederlanders beschouwen en de
Nederlandse cultuur of aspecten daarvan als de hunne zien. Ze hebben over het algemeen een
uitgebalanceerde relatie tot beide talen en culturen: zij vinden de Nederlandse taal nuttiger dan de
Griekse en weten meer van Nederland dan van Griekenland (de meerderheid zegt over beide landen
evenveel te weten), maar zij houden toch nog een emotionele band met Griekenland in zoverre dat zij
de Griekse taal als minder vreemd ervaren dan de Nederlandse en Griekenland meer als hun vaderland
ervaren dan Nederland. Dit wil zeggen dat de leerlingen naar rationele criteria gemeten prioriteit
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geven aan de Nederlandse taal en cultuur, maar naar emotionele maatstaven de Griekse taal en cultuur
hoger stellen. Bij kinderen van de tweede en derde generatie treffen wij ernstige gevallen aan van
‘zich uitdrukkelijk Grieks noemen’, doordat zij een sterke emotionele band onderhouden met het land
van herkomst. Deze band is vooral van symbolische aard; de betreffende kinderen denken niet
etnocentrisch. Wij moeten hieraan toevoegen dat de leerlingen tegelijkertijd ook intercultureel
georiënteerd zijn op andere etnisch-culturele minderheden in Nederland, waarmee zij harmonieuze
relaties onderhouden.

Op grond van het bovenstaande zouden wij de stelling durven formuleren dat de ‘dominante’
Nederlandse taal en cultuur en de ‘beperkte’ Griekse taal en cultuur in balans zijn in de innerlijke
belevingswereld van de bicultureel-tweetalig gesocialiseerde Griekse leerlingen in Nederland. De
leerlingen waarderen beide talen en culturen als belangrijk en nuttig voor zichzelf. Vergeleken met
leerlingen uit andere etnisch-culturele groepen in Nederland blijken de Griekse leerlingen geïntegreerd
te zijn in het sociaal-culturele systeem van het gastland en tegelijk vitale banden te onderhouden met
het land van herkomst. Zij weerspiegelen dat wat wij biculturaliteit noemen. De conclusie is dan ook
dat de Griekse leerlingen in Nederland geen eenzijdige oriëntatie op de eigen etnische groep (cultuur)
hebben, maar in meerderheid georiënteerd zijn op een mengvorm van subculturen en derhalve een bi-
of transculturele oriëntatie ontwikkelen. Hetzelfde komt naar voren wanneer wij hen vergelijken met
Grieken die in andere Europese landen wonen.

Cultuurwisseling door migratie hoeft op zich niet tot een gespleten identiteit te leiden. Zo zien
drie van de vier Griekse kinderen zichzelf als een ‘mengsel’ – een samenstelling – van een Grieks en
een Nederlands element, dat na verloop van tijd de neiging zal vertonen een nieuwe (we zouden
kunnen zeggen ‘Grieks-Nederlandse’) persoonlijkheid en identiteit te vormen. Met een dergelijke
opvatting van de ‘migrantenidentiteit’ bij de jongere generaties Grieken in het buitenland lijken de
meeste onderzoekers van het Griekse migrantendom in te stemmen (zie Gavaki, 1983; Damanakis,
1989; vgl. Shadid, 1994:218). Alle leerlingen moeten zich realiseren dat zij dragers zijn van twee
belangrijke culturen die een solide basis voor hun toekomst kunnen vormen.

De mate waarin de leerlingen zich bezighouden met de taal en cultuur van het land van
herkomst en van het gastland beïnvloedt hun socialisatie. In deze zin hangt de cultivering van de
Griekse taal en cultuur af van de mate van organisatie en de organisatievormen van de Griekse
gemeenschap (zie ook Damanakis, 2001c:23). Dit heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat de diverse
organisatievormen van de Griekse gemeenschap een belangrijke hefboom  vormen voor het behoud
van hun etnisch-culturele identiteit: “Doordat zij de middelpuntvliedende tendensen die onder
individuen van de tweede generatie onvermijdelijk zijn binnen de perken houden, verlengen deze
factoren (Griekse gemeenschappen, etnisch-culturele organisaties) de fase van tweetaligheid die
migrantenpopulaties doormaken, en creëren gunstige omstandigheden voor de reproductie van een
functionele tweetaligheid onder althans een deel van de derde generatie” (Gótovos, 1997:50).
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De toegang tot twee linguïstische systemen kan een positieve invloed uitoefenen op zowel de
cognitieve als de talige ontwikkeling van het individu. Een groot aantal onderzoekers meldt dat
tweetalige kinderen een grotere gevoeligheid voor verbale boodschappen aan de dag leggen en
soms flexibeler zijn in hun denken dan eentalige kinderen (Riccardelli, 1992; Mohanty, 1994 enz.).
Verder kan het niveau van taalvaardigheid dat de tweetalige kinderen in beide talen verwerven een
belangrijke invloed uitoefenen op hun cognitieve en mentale ontwikkeling.

De taal van het gastland infiltreert sterker in het gezin dan in de (‘Griekse’) school.
Dientengevolge is de school het enige domein waar het Grieks systematisch gebruikt en onderwezen
wordt. De school is de hoeder van de moedertaal en de tradities. Zoals Aronowitz en Giroux (1991)
benadrukken, neemt het onderwijs de belichaming op zich van een geheel van activiteiten waardoor
de diverse etnisch-culturele groepen collectieve herinneringen, kennis, sociale contacten en waarden
voortbrengen binnen het kader van de gestructureerde verbanden van het beleid van de overheid.
De moedertaal die op school wordt gecultiveerd als communicatiemiddel en als medium om een
bepaalde denkwijze door te geven, maar ook als element dat de authenticiteit en historische continuïteit
van een volk aantoont, vormt in hoge mate een verenigende kracht die onontbeerlijk is voor het
behoud en de reproductie van de etnisch-culturele identiteit van de allochtone leerlingen in het
gastland.

Politici en politieke instituties zullen moeten inzien dat het moedertaalonderwijs een doorslag-
gevende bijdrage levert aan een soepele ontwikkeling en integratie van de persoonlijkheid van de
kinderen en dat in het kader van een verenigd Europa geïntegreerde persoonlijkheden zich gemakke-
lijker kunnen voegen in het maatschappelijke systeem van zowel het gastland als het land van her-
komst. Beide zijden zullen dus baat hebben bij de gemeenschappelijke ondersteuning en bevordering
van het moedertaalonderwijs, want de hieronder genoemde doelstellingen dienen niet alleen het
individu, maar ook het maatschappelijk geheel.

Uitgaande van het feit dat multiculturaliteit en meertaligheid inmiddels permanente kenmerken
zijn van de moderne samenlevingen in West-Europa, heeft het Griekse ministerie van Onderwijs een
onderwijspolitiek voor Grieken in het buitenland uitgestippeld. Het beleid van de Griekse overheid
ten aanzien van de hervorming van het Griekstalig onderwijs in het buitenland is erop gericht door
het creëren van een eigentijds institutioneel kader het Griekse onderwijs in het buitenland om te
vormen van een Griekenland-georiënteerd tot een Grieks-georiënteerd model. Uiteindelijk doel hiervan
is de vorming van een identiteit als Griekse Europeaan, op basis van de principes van de
interculturaliteit. Chourdakis (2001) schrijft: “In een intercultureel onderwijsmodel dat rekening houdt
met de noodzaak van wederzijdse beïnvloeding en samenwerking tussen de individuen van
verschillende allochtone groepen, zullen de school en de lesprogramma’s de culturen over het voetlicht
moeten brengen, daarbij echter ernstig rekening houdend met de bijzondere eigenschappen van elke
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cultuur afzonderlijk, het kritische denken cultiverend en tegelijkertijd de verwachtingen van de etnische
groepen op onderwijs-, maatschappelijk, cultureel, maar ook politiek gebied onderzoekend.”

De Griekse leerlingen in Nederland volgen tegenwoordig het onderwijs Grieks niet meer om emotionele
of praktische redenen (met het oog op een eventuele terugkeer naar Griekenland) zoals dat in de jaren
’70 en ’80 het geval was, maar vooral om culturele redenen. Daarom wordt het Grieks nu als tweede of
vreemde taal onderwezen en de Griekse cultuur om de intellectuele horizon te verbreden. Hiervoor
pleit ook het feit dat de ouders hardnekkig hun kinderen naar de Griekse school blijven sturen,
onafhankelijk van hun sociaal-culturele oriëntaties (plannen om permanent in het gastland te blijven
of plannen voor terugkeer naar Griekenland). Een verder gelegen doel van de Griekse school zal
moeten zijn het ondersteunen van de aanwezigheid van de Griekse taal en cultuur onder de individuen
van de tweede en derde generatie, opdat de leerlingen die die groep vormen zich kunnen ontwikkelen
tot tweetalige en biculturele individuen.

De cultivering en bevordering van de Griekse cultuur zal moeten geschieden in samenhang
met de maatschappelijke, culturele, economische en politieke omstandigheden in het gastland, opdat
het individu – zonder zich geheel te assimileren aan het dominante culturele systeem – er volledig in
kan integreren en actief kan deelnemen aan de maatschappelijke, culturele, economische en politieke
instituties van de beide landen.

De Griekse school moet bij de leerlingen een oprecht verlangen opwekken om contact te
zoeken met het cultureel andere, opdat zij kunnen ontdekken wat hen verenigt met en wat hen
onderscheidt van de andere burgers van het land waarin zij leven. Op deze wijze zullen zij worden
geholpen een positieve houding te ontwikkelen ten aanzien van de beide culturen, die zij in hun
innerlijke belevingswereld moeten combineren en samenvoegen tot een geïntegreerd geheel. Zo
zullen zij een solide basis verwerven voor de ontwikkeling van een identiteit die in overeenstemming
is met de sociaal-culturele omstandigheden waaronder hun socialisatie, d.w.z. hun biculturele
socialisatie, plaatsvindt.

De huidige tijd vereist wederzijds begrip, vreedzame coëxistentie en samenwerking tussen
individuen en groepen van verschillende origine en culturele traditie die in de moderne multiculturele
samenlevingen leven. Daarom moet het onderwijs de realisering van intercultureel onderwijs
bevorderen en zo bijdragen tot de vreedzame coëxistentie van Grieken, Nederlanders en andere
allochtone leerlingen in een multiculturele samenleving. Een school die monocultureel is georiënteerd
en uniformiteit bevordert kan geen bijdrage leveren aan de vorming van een democratisch, pluralistisch
verenigd Europa.
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De Griekse school zal voorwaarden moeten scheppen opdat de leerling:
- zich bewust wordt van zijn afkomst
- zich een kritische houding en instelling eigen maakt ten aanzien van de culturele

veelsoortigheid, zodat hij in staat is creatief aanwezig te zijn en soepel te integreren in zijn
directe maatschappelijke en culturele omgeving

- geholpen wordt te beseffen welke toekomstperspectieven zich voor hem openen
- gelegenheid krijgt om zijn moedertaal te gebruiken.

De leerling moet op school gesteund worden om:
- een actief burger te worden in de multiculturele samenleving van het gastland
-  flexibiliteit en mobiliteit te ontwikkelen ten aanzien van de keuze van het land waar hij wil

wonen en werken, hetzij in het zich ontwikkelende verenigde Europa van de naties, hetzij
in de wereldgemeenschap

- zich te interesseren voor en binnen de Griekse gemeenschap deel te hebben aan de zich
 voortdurend ontwikkelende Griekse cultuur – op gelijkwaardige wijze als de in Griekenland
woonachtige Grieken.

Wanneer de leerling erin geslaagd is zijn culturele bewustzijn te vormen, het bewustzijn van een
gemeenschappelijke bestemming, zal hij in staat zijn verstandige keuzes te maken.

Het functioneren van de Griekse school in Nederland stuit op problemen op de gebieden van
organisatie, inhoud van het lesprogramma en leermiddelen. In de allereerste plaats maken de
gedifferentieerde talige voorwaarden bij de leerlingen m.b.t. het Grieks het onderwijs in de Griekse
taal een moeizame onderneming en beperken de effectiviteit ervan in hoge mate. De didactisch-
methodologische aanpak van de problemen die voortvloeien uit de ongelijkheid van de talige
voorwaarden bij de leerlingen zou volstrekt anders zijn als de leerlingen eentalig waren. Sommige
leerkrachten proberen de situatie het hoofd te bieden door de leerlingen in te delen naar twee criteria:
a) leeftijd en b) sociaal-culturele en talige voorwaarden (hun beheersing van het Grieks).

Hier blijkt duidelijk de noodzaak moderne, flexibele lesprogramma’s te ontwikkelen die
realistische doelen stellen en beantwoorden aan de bijzondere behoeften van zowel het onderwijs in
de Griekse taal aan kinderen van de tweede en de derde generatie Griekse migranten, als van hun
systematisch contact met culturele elementen (Geschiedenis, Godsdienst, Wereldoriëntatie enz.).
Aangezien de culturele vakken slechts incidenteel gegeven worden, kunnen de doelstellingen gehaald
worden in zoverre het onderwijs Grieks functioneert als een miniatuur van de vakken Taal,
Geschiedenis, Godsdienst, Wereldoriëntatie en Aardrijkskunde zoals die op de scholen in het land
van herkomst worden gegeven.
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Een belangrijke rol in het socialisatieproces spelen ook de leerboeken, doordat zij in hoge
mate de filosofie weerspiegelen die het functioneren van de samenleving beheerst en niet alleen
kennis overdragen, maar ook attitudes en instellingen cultiveren. De inhoud van de boeken die
gemaakt zijn voor kinderen in Griekenland is irrelevant m.b.t. het leven en de voorstellingen van de
kinderen in Nederland en bevordert bovendien chauvinistische noties die zonder twijfel botsen met
de volledig multiculturele opvatting van de maatschappelijke realiteit die in Nederland bestaat. Dit
lesmateriaal houdt geen rekening met de bicultureel-tweetalige socialisatie-omstandigheden van de
kinderen die buiten het Griekse grondgebied wonen.

De leerlingen geven aan dat zij deze boeken die in Griekenland gebruikt worden niet begrijpen,
en de meerderheid van hen vindt ze niet prettig. Tot slot rust op de leerkracht de taak het didactisch-
methodologische probleem op te lossen dat voortkomt uit het feit dat de taal van het land van
herkomst in wezen als vreemde taal onderwezen moet worden. Zowel de onderwijzers als de ouders
en de kinderen achten het een punt van de hoogste prioriteit dat er lesmateriaal wordt geschreven
voor de leerlingen dat aangepast is aan hun specifieke behoeften en dat een inhoud bevat die is
ontleend aan hun eigen ervaringen en die is voorzien van mooie illustraties.

Dit probleem wordt waarschijnlijk opgelost door de productie van lesmateriaal door de
Werkgroep voor Interculturele en Migratiestudies van de Sectie Pedagogiek van de Universiteit van
Kreta, in het kader van het programma ‘Onderwijs voor Griekse migranten’. Men streeft ernaar dit
lesmateriaal bruikbaar te maken, d.w.z. inhoudelijk rijk en flexibel, zodat het kan worden aangepast
aan de uiteenlopende behoeften die het gevolg zijn van het ongelijke taalvaardigheidsniveau van
een uit de aard der zaak heterogene leerlingenpopulatie. Ook bevat het referenties aan zowel Griekenland
als de realiteit van de gastlanden en de levensomstandigheden van de kinderen daar.

De ernstige problemen waarmee de Griekse leerkrachten geconfronteerd worden zijn niet
alleen te wijten aan de heterogeniteit van de leerlingenpopulatie en de ongunstige omstandigheden
waaronder het onderwijs Grieks wordt gegeven, maar ook aan het ontbreken van bijscholing voor
zo’n moeilijke taak. Er is duidelijk behoefte aan systematische bijscholing van de leerkrachten met
behulp van zowel kortdurende als langere bijscholingscursussen in de gastlanden, maar ook in
Griekenland. Voorts zij vermeld dat de problematiek nog wordt verergerd door de verschillende
methoden en wijzen van lesgeven van de Nederlandse en Griekse leerkrachten, die over het algemeen
geen enkel onderling contact onderhouden.

Heel deze situatie wordt ook nog negatief beïnvloed door het feit dat het onderwijs Grieks in
de regel in de vrije tijd van de leerlingen wordt gegeven, dus wanneer zij zich willen ontspannen, hun
huiswerk voor de Nederlandse school maken of op een andere manier hun vrije tijd invullen. Daardoor
beschouwen zij de Griekse les als een extra belasting. Het spreekt vanzelf dat al deze problemen
leiden tot de onderwaardering van het Griekstalig onderwijs. Wij kunnen dus concluderen dat de
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omstandigheden waaronder de Griekse kinderen worden onderwezen in de Griekse taal en cultuur
van invloed zijn op hun interesse om die lessen te volgen.

Er is dus een aanpassing nodig op vele niveaus. Er is behoefte aan nieuwe opvattingen over
de betekenis van de ontplooiing en ontwikkeling van de kinderen die hen in staat stellen te leven in
multiculturele samenlevingen. Het is nodig:

- dat er in het lesprogramma plaats wordt gemaakt voor een bredere en veelzijdige benadering
van deze kwestie op vele niveaus

- dat het lesmateriaal wordt aangepast aan de sociaal-culturele omgeving en de behoeften
van de leerlingen in het gastland

 - dat de leerkrachten worden geïnformeerd en toegerust m.b.t. dit specifieke onderwerp
voordat zij  worden uitgezonden naar de ‘Griekse scholen’ in het buitenland

 - dat er fundamentele richtlijnen worden uitgestippeld waarlangs de kinderen van Griekse
migranten in aanraking moeten worden gebracht met hun culturele erfgoed en met de
cultuur in het algemeen, op grond van de bijzondere kenmerken van het land waar ze
wonen.

Ten slotte zijn wij van mening dat het inzetten van leerkrachten die afkomstig zijn uit de Griekse
gemeenschap in Nederland en die een relevante bijscholing hebben ontvangen, nieuwe perspectieven
zou openen voor de kwestie van het onderwijs aan de Griekse kinderen in Nederland.

De ouders hebben over het algemeen een positieve houding ten aanzien van het Griekstalig onderwijs,
en die proberen zij op hun kinderen over te brengen. Een fundamentele reden hiervoor heeft betrekking
op de emotionele band die zij met het land van herkomst onderhouden en de noodzaak de ‘Grieksheid’
van hun kinderen te behouden. Zij beschouwen daarom de Griekse school als een belangrijk
socialisatiedomein. De belangrijkste reden waarom zij hun kinderen naar de Griekse school sturen is
de cognitieve factor. Zijzelf, op hun beurt, dragen bij aan de emotionele dimensie van de socialisatie
van hun kinderen.

De etnische samenstelling van het gezin beïnvloedt de sociaal-culturele oriëntaties van de
kinderen en de etnische afkomst van de moeder speelt een belangrijke socialiserende rol. Bewust of
onbewust ‘staan’ de ouders meer en meer ‘toe’ dat de taal van het gastland infiltreert in de boezem
van het gezin. Over het algemeen gaan de ouders op een realistische wijze om met de biculturele
omstandigheden waaronder zij leven, als gevolg van hun eigen ervaringen als migrant, en zij streven
ernaar hun kinderen culturele waarden uit beide systemen mee te geven.

De benadering van de jongere generaties vormt de uitdaging van deze tijd, gegeven het feit dat,
afgezien van het taalprobleem, ook de invloed van de Griekse school vermindert. Noodzakelijke
voorwaarde is het organiseren van culturele en andere activiteiten, alsook het creëren van stimuli die
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hun interesse voor het land van herkomst cultiveren. In dit kader moet het Nederlands onderwijs in
een intercultureel en interlinguaal perspectief worden geplaatst. Tweetaligheid in woord en geschrift
(biliteracy) moet worden nagestreefd als fundamentele onderwijsdoelstelling voor alle leerlingen.

Een bicultureel bewustzijn kan niet worden bereikt door de allochtone leerlingen in de
Nederlandse schoolklassen te integreren en te assimileren, terwijl tegelijkertijd hun moedertaal en
hun culturele origine worden verwaarloosd of zelfs onderdrukt.

De maatschappelijke voordelen die voortspruiten uit de aanwezigheid van tweetalige (of
meertalige) en biculturele (of multiculturele) individuen zijn:

- Overstijging van het regionale en de vorming van een geïntegreerde Europese gemeenschap
- Actieve deelname aan en gelijke kansen in de maatschappelijke, politieke en economische

instituties van beide landen
- Een betere verstandhouding tussen gastland en land van herkomst en een verbetering

van de kennis en verbreiding van de cultuur van het land van herkomst en van het gastland,
maar ook van de geschiedenis van de Europese volkeren

- Behoud en bescherming van het culturele erfgoed van beide landen
- Bevordering van een in grote lijnen gemeenschappelijk normen- en waardenstelsel
- Ontwikkeling van het besef van één gemeenschappelijke bestemming door het creëren

van een Europees burgerschap en een Europese culturele identiteit die gebaseerd zijn op
het harmonieus samenleven en samenwerken van individuen met verschillende culturele
achtergrond.

In het kader van het verenigd Europa, en gezien de tendens dat de ‘etnische identiteit’ van allochtone
groepen zich ontwikkelt tot een ‘Europese identiteit’, zijn wij van mening dat het begrip ‘natie’
geleidelijk naar de achtergrond moet verdwijnen. Op dit punt sluiten wij ons aan bij de opvatting van
Habermas (1997)  dat, als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen (het ontstaan van formaties als b.v.
de Europese Unie), de functies en bevoegdheden van de natie-staat geleidelijk verschrompelen.

11.3      Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij gezien dat de socialisatie van de Griekse kinderen in
Nederland zich onderscheidt van die van de kinderen die in Griekenland wonen, doordat
eerstgenoemden te midden van andere volken wonen, d.w.z. zij leven onder bicultureel-tweetalige of
zelfs multicultureel-meertalige omstandigheden. Wat wij in de regel zien gebeuren in het kader van de
processen van osmose en synthese tussen de beide culturen (die van het land van herkomst en die
van het gastland) - met andere woorden: in het kader van hun wederzijdse beïnvloeding – is het
geleidelijk zwichten van de taal en cultuur van het land van herkomst (in dit geval Griekenland) en de



276

Hoofdstuk 11

assimilatie van de jongere generaties aan het sociaal-culturele systeem van het gastland (in dit geval
Nederland) (zie ook Damanakis, 1988 en 1997; Chatzidaki, 1994).

Wanneer men deze ontwikkeling wil beteugelen, zal men moeten streven naar bescherming
van dat wat men de ‘Griekse etnisch-culturele identiteit’ zou kunnen noemen. Het verzekeren van een
positieve houding van de kinderen ten aanzien van hun culturele herkomst is een belangrijke
voorwaarde voor de ontwikkeling van biculturele vaardigheden. Maar de historische opsporing en
erkenning van de onderscheiden elementen van het ‘ik’ verplicht ook tot respect voor het
andersoortige ‘ik’ van de ander. Wij kunnen dus stellen dat de waarde van begrip en respect voor het
culturele erfgoed van de etnische minderheid groot is, omdat het anders moeilijk is de kinderen
respect voor het culturele erfgoed van anderen bij te brengen, iets wat een fundamentele voorwaarde
is voor het wederzijds respect tussen de volken en de ontwikkeling en consolidatie van stabiele en
constructieve onderlinge relaties.

De cultuur van de Grieken in Nederland is het product van een ontmoeting tussen de Griekse
cultuur en de cultuur van het gastland. Wanneer aan de Griekse leerlingen in het buitenland
Geschiedenis en Cultuur worden onderwezen, mag niet worden voorbijgegaan aan de geschiedenis
en cultuur van hun eigen minderheidsgroep en aan de bijdrage die dit onderwijs kan leveren aan de
ontwikkeling van de etnisch-culturele identiteit van de jongere generaties.

Wat vanuit pedagogisch oogpunt vereist is, is dat – uitgaande van de werkelijke socialisatie-
omstandigheden van het kind – alle mogelijke elementen van Griekse origine die het kind in zich heeft
geëxploiteerd worden, verrijkt en in verbinding gebracht met elementen uit de Griekse gemeenschap
en het gastland, via een interculturele en bicultureel-tweetalige benadering, opdat zij beantwoorden
aan de werkelijke leefomstandigheden van het kind en betekenis hebben voor zijn leven. Uitgaande
van de condities van de leerling moet gestreefd worden naar de cultivering van zijn (bi)culturele
kapitaal, zodat hij in staat zal zijn via een proces van zelfdenotatie een etnisch-culturele identiteit te
ontwikkelen waarvan één poot verbonden is met de Griekse culturele traditie en met ten minste enkele
uitingen van de moderne Griekse cultuur.

Wanneer de leerling tot zelfkennis wordt geleid – wat betekent het Griekse migrant van de
tweede of derde generatie te zijn – en wanneer zijn basale zelfvertrouwen wordt versterkt als individu
die trots is op wat hij is en die van zijn ‘roots’ houdt, zal hij ook in staat zijn elementen uit de
omringende cultuur op te nemen en een waardevol lid te worden van de maatschappij waarin hij leeft
en van die in het land van herkomst. Verder gelegen doel is dat hij een identiteit verwerft die in
overeenstemming is met de sociaal-culturele omstandigheden van zijn socialisatie, d.w.z. een biculturele
identiteit.

Voor het scheppen van schijnwerkelijkheden en voor het doorgeven van mythen en ideologieën aan
de jonge generaties staat het domein van het onderwijs ter beschikking. De kwestie is hoe de kennis
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kan worden omgezet in levenspraktijk, hoe het kind de compatibiliteiten tussen de beide culturen
moet vinden en hoe het geholpen kan worden om zijn etnisch-culturele identiteit te ontwikkelen.
Door middel van de keuze en overdracht van de juiste leerinhouden is het mogelijk een culturele
identiteit te ontwikkelen, alsook attitudes en gedragsvormen die passen bij de culturele bijzonderheden
van de leerling en bij de geest van een Europese en interculturele opvoeding en opleiding.

Met de gedachte dat omstreeks het tiende levensjaar de mogelijkheid tot abstract denken
ontwikkeld is, zodat het kind historisch-culturele elementen kan begrijpen, hebben wij lesmateriaal
vervaardigd – Grieken in de Lage Landen 1600-2000 (Dialektopoulos, 2000) – dat een soort brug
vormt die de wereld van het kind (de multidimensionale culturele en talige werkelijkheid waarin het
leeft) verbindt met zijn etnische oorsprong.

Dit hangt ook samen met de uitspraak van het ministerie over de noodzaak van de implementatie
van bicultureel onderwijs voor de Griekse migranten en de invoering van tweetalige onderwijssystemen
die beter beantwoorden aan de maatschappelijke, cognitieve en pedagogische behoeften van het
onderwijs aan Grieken in het buitenland.

Dit lesmateriaal confronteert de leerlingen met de complicaties die een bestaan als lid van een
etnische minderheidsgroep in een multiculturele samenleving met zich meebrengt, d.w.z. het bevordert
de notie ‘Grieksheid’ in een pluralistische samenleving. Het streeft ernaar een historische, economische
en culturele connectie tot stand te brengen tussen de etnische groep en de dominante groep, zodat
de leerlingen kennis krijgen van de onderlinge relaties die er in de loop van de geschiedenis tussen
de groepen hebben bestaan en, bovenal, gaan begrijpen onder welke historische en economische
omstandigheden de migratie van hun ouders plaatsvond en hun eigen socialisatie nu plaatsvindt.

Door de maatschappelijke omgeving te beschrijven en de werkelijkheid van het gastland te
weerspiegelen zou dit materiaal het kader kunnen vormen dat de nieuwe generaties helpt zich, onder
andere, te realiseren wat de geschiedenis en de rol van hun etnische groep is, wat hun positie is in het
land waarin zij leven, wat hun relatie tot Griekenland is. Ook kan het hen tot zelfkennis brengen en tot
kennis van anderen: wat betekent het om Griek van de tweede of derde generatie in Nederland te zijn,
wat verenigt hen met of onderscheidt hen van het cultureel andere van het gastland. Op deze wijze
kunnen zij een positieve relatie en houding ontwikkelen ten aanzien van hun etnische groep en het
gastland en het zelfbewustzijn verwerven dat zij ‘ergens bij horen’. Door hun belevingen, voorstellingen
en ervaringen uit te werken met behulp van het prisma van zelfkennis en kennis van de ander, kunnen
de jonge mensen geholpen worden hun etnisch-culturele identiteit te ontwikkelen: ‘Ik ben een Griekse
Nederlander’.

Het leven en de cultuur van de Griekse gemeenschap worden weergegeven als ingebed in de
juridische, ethische, politieke, economische, onderwijs- en andere instituties van het gastland, die
indirect ook het afzonderlijke individu beïnvloeden. Dientengevolge wordt het individu (het kind)
benaderd als een geheel dat de schepping is (of zou moeten zijn) van de samenhang en interactie
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tussen ten minste twee culturen. Het fundamentele pedagogische principe van dit lesmateriaal is dus
de exploitatie en cultivering van het bicultureel-tweetalige onderwijskapitaal van het kind door zijn
belevingen, voorstellingen en ervaringen te activeren. In deze richting gaan overigens ook de
doelstellingen van het verdrag van Maastricht, dat ons aanspoort de nieuwe mens te creëren in een
tweezijdige tweerichtingsrelatie: De Griekse Europeaan, maar ook de Europese Griek.

De presentatie van de Griekse gemeenschap heeft geen defensief karakter, d.w.z. zij wordt niet
geïsoleerd, in zichzelf besloten voorgesteld. De Griekse gemeenschap was defensief in de jaren ’60
en ’70, toen de unieke etnische ideologie intensief werd gecultiveerd als factor van cohesie met het
etnische centrum (Griekenland). Toen was er sprake van dat men zich verschanste. Tegenwoordig is
er een andere dynamiek werkzaam. Het proces van de maatschappelijke integratie van de Grieken in
het dominante culturele systeem is voltooid en de bijdrage van de Grieken aan de lokale samenleving
is duidelijk zichtbaar (deelname aan de politiek, bijdragen op artistiek gebied enz.).

Wat wij nastreven is de Griekse gemeenschap voor te stellen als het product van een
ontmoeting. Utrecht bijvoorbeeld is dan wel geen Griekenland, maar in sommige wijken van Utrecht
kan men Griekenland ontmoeten. De historische, sociale en culturele elementen worden ontleend aan
de individuele beleving en ervaringen van het kind (individueel niveau), aan het gezin en de directe
en indirecte omgeving, d.w.z. de kring van verwanten, school en leeftijdgenoten (microniveau), de
Griekse gemeenschap en de maatschappij van het gastland (mesoniveau) en het land van herkomst
(macroniveau). Deze elementen hebben tot doel het kind te helpen zijn biculturele kapitaal te leren
kennen en zich eigen te maken opdat hij het kan activeren, zijn bicultureel-tweetalige beleving,
voorstellingen en ervaringen kan uitwerken en tot bewustzijn kan worden gebracht van zijn culturele
herkomst en identiteit. Wanneer de leerling, door op zijn alledaagse ervaringen gebaseerde lering,
zich bewust is geworden van zijn historisch-culturele herkomst, is hij in staat zich te verdiepen in
concrete historische, sociale en culturele onderwerpen die betrekking hebben op de Griekse
gemeenschap, het gastland en het land van herkomst en zo een historisch-cultureel bewustzijn te
ontwikkelen. Op deze wijze verwerft hij een stabiele basis voor de ontwikkeling van een biculturele
identiteit.

Ons streven was de leerstof cognitief georiënteerd te doen zijn (historische dimensie) en
tegelijkertijd een emotionele lading te geven om ontroering teweeg te brengen. Door de historische
presentatie (beschrijving van de geschiedenis van de Griekse gemeenschap) wordt het historisch
bewustzijn gecultiveerd en door de emotionele lading de culturele identiteit. Men moet hier niet
denken dat wij voorvechter zijn van een soort ‘Griekenlandkunde’ of van cultureel antagonisme of
een botsing der beschavingen. Integendeel, de stof creëert een bredere, interculturele opvatting der
dingen: zij volgt de axioma’s van de interculturele theorie en oriënteert zich daarop, zonder
etnocentrische signalen uit te zenden en bij te dragen aan een mogelijke verschansing van de Griekse
gemeenschap. Het fundamentele axioma van de interculturele theorie is de ‘gelijkwaardigheid’ van de
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culturen. Met dit uitgangspunt tracht de interculturele idee de condities te scheppen voor vreedzame
coëxistentie, samenwerking, solidariteit, begrip en meer in het algemeen een grotere gevoeligheid
voor de maatschappelijke thema’s die spelen in een multi-etnische/multiculturele samenleving als die
van Nederland. Het materiaal wil de bekwaamheid en vaardigheid vergroten die nodig zijn voor de
interactie met mensen die andere regels, waarden, denkwijzen en perspectieven hebben. Het wil de
ontvangers helpen te begrijpen hoe hun maatschappij in elkaar zit en invloed uitoefenen op hun
toekomstige ontwikkeling.
In het algemeen wordt nagestreefd de Griekse kinderen in Nederland te helpen:

- zich bewust te worden van hun individuele biculturele geschiedenis en die van hun gezin,
- de verschijnselen, situaties, feiten, relaties en organisatievormen in het leven van de leden

van de etnische groep waar te nemen en te begrijpen en in het algemeen zich bewust te
worden van de historisch-culturele eigenaardigheden van de Griekse gemeenschap,

- zich bewust te worden van de positie en de rol van de etnische groep in de samenleving
van het gastland,

- de beleving, ervaringen en voorstellingen die naar voren komen uit hun communicatieve
relatie met de dominante groep te verwerken en te begrijpen,

- zich vertrouwd te maken met de maatschappelijke en intellectuele prestaties van de Grieken
in Nederland en een positieve relatie en attitude te ontwikkelen ten aanzien van hun
etnische groep en een kritische houding tegenover het verschijnsel migratie,

- het vermogen tot zelfbeschikking te cultiveren, evenals begrip en respect voor anderen en
de vorming van een onafhankelijk oordeel,

- een kritische houding en instelling te verwerven ten overstaan van de culturele diversiteit
(om de eenheid en diversiteit van de menselijke soort te leren waarderen), en een creatieve
aanwezigheid en soepele integratie in de sociale en culturele omgeving van het gastland,

- een evenwichtige biculturele identiteit te ontwikkelen,
- te beseffen welke toekomstperspectieven zich voor hen openen.

Structuur en indeling

Het verwezenlijken van bovengenoemde doelstellingen wordt bevorderd door de keuze van
onderwerpen die zijn ontleend aan de socialisatieniveaus en –domeinen van de kinderen. Wij hebben
ons gericht op de beschrijving van in het bijzonder die maatschappelijke domeinen waarin de Griekse
gemeenschap leeft en actief is. Dergelijke maatschappelijke domeinen zijn: het gezinsleven, de
Orthodoxe kerk, de scholen voor Griekstalig onderwijs, de Griekse gemeenschappen, de beroepssferen,
de Griekse verenigingen enz. Met respect en genegenheid hebben wij getracht te beschrijven wat wij
van wezenlijk belang achtten en een algemeen beeld van de ontwikkelingen te geven.
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Het boek bestaat uit twee eenheden. In de eerste eenheid wordt verteld over leven en werken
van de Grieken in Nederland, vanaf hun eerste verschijning in dit land tot het begin van de jaren ’60
(Deel I). Informatie is geput uit het archiefmateriaal dat ligt opgeslagen in de Rijksarchieven, het
Gemeentearchief van Amsterdam en diverse archieven van ambassades en consulaten. Met de massale
vestiging van economische migranten in het begin van de jaren ’60 begint een nieuw hoofdstuk van
de aanwezigheid van de Grieken in Nederland. Hun geleidelijke ontwikkeling tot heden en de relaties
van hun maatschappelijke structuren worden bestudeerd in samenhang met economische, politieke
en culturele gegevens en worden stapsgewijs weergegeven door middel van thematische eenheden
(Deel II). Onder andere wordt de bijdrage van de Grieken aan de samenleving van het gastland
beschreven, bijvoorbeeld op artistiek en politiek gebied. De inhoud van de thematische eenheden is
diachronisch georganiseerd (van het verleden naar het heden, van het verwijderde tot het nabije) en
tegelijkertijd wordt door middel van vergelijkingen getracht het verleden met het heden te verbinden.
Dank zij deze thematische eenheden krijgt de stof een meer ‘dynamisch’ karakter.

Er is gebruik gemaakt van zowel Griekse als Nederlandse primaire en secundaire bronnen
(akten en andere documenten). Een van de belangrijkste middelen om toegang te verkrijgen tot het
dagelijks leven en de belevingswereld van de migranten waren hun mondelinge getuigenissen. De
diverse documenten en statistische gegevens maakten het mogelijk een aantal kwalitatieve en
kwantitatieve aspecten van de Griekse aanwezigheid in Nederland te observeren en een goed beeld
te krijgen van de sociaal-economische ontwikkeling van de immigranten.

De tweede eenheid bestaat uit een appendix met fotografisch en ander illustratiemateriaal. Zij
knoopt aan bij de teksten van de eerste eenheid en getuigt van de geschiedenis en de cultuur van de
Grieken in Nederland. Deze eenheid heeft een informatieve functie, maar dient vooral als stimulans
voor intellectuele activiteit. Dit album is ingedeeld in thematische eenheden en het rijke visuele
materiaal (foto’s, documenten) is zodanig geordend dat het voor zichzelf spreekt: het geeft telkens de
historische ontwikkeling van toen weer en weerspiegelt tegelijkertijd de huidige situatie. De foto’s en
documenten gaan vergezeld van verklarende bijschriften in twee talen, om de idee van toenadering te
ondersteunen. Ook kunnen op deze manier personen van de tweede en derde generatie of Nederlanders
die niet beschikken over de benodigde kennis van het Grieks toch de historische ontwikkeling van de
Griekse gemeenschap volgen. Hier moet voor alle duidelijkheid vermeld worden dat de tekst van de
eerste eenheid uitsluitend in de Griekse taal is weergegeven, aangezien een volledig tweetalige tekst
– naar onze taxatie – bepaalde risico’s in zich bergt:

-  het zou bijdragen tot de wederzijdse beïnvloeding van beide talen,
-  leerlingen die moeite hebben met het Grieks zouden hun toevlucht kunnen nemen tot de
   Nederlandse tekst.

Een tweetalige tekst zou dus een belemmerende factor zijn voor het gebruik en het leren van de
Griekse taal. (De exploitatie van het intellectuele kapitaal dat de leerlingen via de Nederlandse taal
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aandragen zou bijvoorbeeld door de onderwijzers tijdens de les kunnen geschieden). Over het
algemeen kunnen wij zeggen dat het Grieks zo eenvoudig mogelijk is gehouden, om het kind in de
gelegenheid te stellen ook talig deel te nemen. De stijl is levendig en authentiek. De inhoud kan niet
worden beschouwd als ‘museumstof’, onpersoonlijk en ‘zonder smaak’, want het kind treft in de stof
de samenleving zelf aan, zijn school, zijn gemeenschap en zijn kerk, elementen uit zijn eigen leven die
een aantal aspecten daarvan uitdrukken. Aan de hand van de afbeeldingen en de teksten kan het kind
zijn eigen verhalen en belevingen, zijn eigen biculturele kapitaal, herleiden.

Uitgangspunten en wetenschappelijke fundering van het materiaal

Bij het vervaardigen van het materiaal is rekening gehouden met:

-  De holistische benadering van het individu
Het individu (kind) wordt benaderd als een heelheid die de creatie is (of moet zijn) van de samenhang
en interactie van ten minste twee culturen (zie Damanakis, 2001b:81). De Griekse minderheid wordt
benaderd in relatie tot de multiculturele samenleving van het gastland en als samenstellend element
daarvan, d.w.z. in directe relatie tot de economische, politieke, maatschappelijke en ideologische
omstandigheden die het afzonderlijke individu beïnvloeden. Bijgevolg wordt gestreefd naar de
exploitatie van het bicultureel-tweetalige intellectuele kapitaal van de kinderen. Het materiaal gaat uit
van de ervaringen van het kind en activeert die. Zo wordt het kind zich ervan bewust wat migratie en
het leven in het buitenland, alsmede de relaties met de dominante groep betekenen.

-  De biculturaliteit
Doel is, door de beide culturen naast elkaar te zetten in een culturele en (in tweede instantie) talige
vergelijking, de interesse van het kind voor beide culturen op te wekken en het het vermogen bij te
brengen zich bewust en actief met beide bezig te houden. Door de vergelijkende analyse van de
feiten, verschijnselen en situaties van de beide landen worden de kinderen geholpen de relaties
tussen de beide landen te begrijpen en zich bewust te worden van hun bicultureel-tweetalige situatie
en van de omstandigheden waaronder hun socialisatie wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt door
dit onderscheid van culturele modellen en het  putten van informatie ook de verbreding van hun
intellectuele horizon bewerkstelligd. De vergelijking moet geschieden op basis van gelijkwaardigheid
en vooral tot doel hebben de gemeenschappelijke elementen te benadrukken en niet zozeer de
verschillen aan te wijzen. Het kind moet het gevoel hebben dat het in twee werelden leeft die het, via
hun gemeenschappelijke elementen, in zijn innerlijke belevingswereld met elkaar kan verbinden tot
één geïntegreerd geheel.
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-  Het principe van de kindgerichtheid
Het materiaal is rijk en kleurig geïllustreerd. De afbeeldingen van personen en zaken beantwoorden
aan de waarnemingen van het kind in het gastland. Zij weerspiegelen persoonlijke belevingen,
ervaringen en voorstellingen, aangezien de onderwerpen zijn ontleend aan de multiculturele situatie
van de kinderen en dicht bij hun interessesfeer staan.

-  De complementariteit
Het materiaal wordt niet gepresenteerd als een strenge, rigide methode, maar als een benaderingsproces
van de geschiedenis van de Griekse gemeenschap op een doeltreffende en beeldende wijze. Het
voorgestelde proces om de historisch-culturele elementen te benaderen en te onderwijzen is dus
open, dynamisch en flexibel. In dit kader kan het fungeren als complementair voor reeds bestaand
historisch-cultureel lesmateriaal.

Tot slot zij vermeld dat het materiaal niet uitsluitend is bedoeld als lesmateriaal, maar dat het ook een
waarde op zich heeft4. Het vormt een deel van het leven van het kind, het is iets voor zijn bibliotheek.
Wellicht is het ook geschikt voor leerlingen van niet-Griekse origine en leerkrachten aan het basis- en
voortgezet onderwijs die iets willen leren over leven en cultuur van de Grieken in Nederland d.m.v.
een interculturele benadering.




