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Vietnam’s Bekende Onbekenden-  Narratives over Thuis, Thuisland en Thuis 

voelen van Tweede Generatie Việt Kiều in Sài Gòn 

 
In de 20ste eeuw heeft Vietnam verschillende perioden van massa-emigratie doorgemaakt, gedreven 

door oorlog, armoede, politieke verandering en de zoektocht naar een beter leven over de grens. 

Deze massa-emigratie heeft ertoe geleid dat in het buitenland wonende Việt Kiều (overzeese 

Vietnamezen) geen homogene entiteit vormen. Groepen die om diverse redenen en in  verschillende 

perioden vertrokken, onderhouden uiteenlopende relaties met de Vietnamese staat: zij hebben 

verschillende noties van thuisland en natie. Op vergelijkbare wijze verschilt de houding van de staat 

ten aanzien van iedere groep. De huidige Vietnamese regering heeft een moeizame verhouding met 

de vluchtelingen van na 1975, in het bijzonder met Vietnamezen in de Verenigde Staten waar bijna de 

helft van de circa drie miljoen in het buitenland verblijvende Vietnamezen woont. Dit onderzoek richt 

zich op de tweede generatie Việt Kiều die het afgelopen decennium zijn teruggekeerd  naar Vietnam. 

De “ terugkeer” van deze generatie is uniek omdat zij als kind Vietnam hebben verlaten aan het einde 

van de Tweede Indochinese oorlog die volgde op de communistische overname van Zuid-Vietnam. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in de zuidelijke metropool Sài Gòn, die nog steeds de meest populaire 

bestemming is voor terugkerende Việt Kiều.  

De huidige “terugkeer” moet gezien worden in de context van een veranderende wereldeconomie, 

globalisering van kapitaal, Vietnam’s sociaal-economische hervorming en ontwikkeling, en het 

overeenkomstige open beleid van de Vietnamese regering ten aanzien van in het buitenland 

gevestigde Vietnamezen. Deze tweede generatie Việt Kiều heeft de oorlog niet zelf meegemaakt maar 

hun levens zijn niettemin gevormd door de herinneringen  aan, en ervaringen in Vietnam van hun 

families en gemeenschappen. Deze generatie is een interessante onderzoeksgroep omdat zij, 

ondanks dat zij geen direct oorlogstrauma hebben ervaren en niet zelf gedwongen waren te  vluchten, 

geboren zijn in de psychosociale, politieke en economische omstandigheden waarin vluchtelingen 

leven. Deze generatiegenoten kunnen ook beschouwd worden als personen die, tegen de 

achtergrond van de herinneringspolitiek (anti-communistische politieke ideeën) in de 

vluchtelingengemeenschap, “terugkeren” naar een land dat nog steeds geregeerd wordt door het 

politieke regime waarvoor hun families ooit vluchtten. Wat zij vertellen wijst er op dat mijn 

respondenten voornamelijk zichzelf aan het ontdekken zijn, en hun migratie naar Vietnam gevoed 

wordt door zelfbelang en de overtuiging dat het verhuizen naar Vietnam hen helpt om hun 

persoonlijke en professionele doelen te verwezenlijken.  

Dit onderzoek richt zich op de belangrijke vragen of en hoe de “terugkeer” naar Vietnam bijdraagt aan 

nieuwe ideeën over thuis, thuisland en thuisvoelen bij de tweede generatie Việt Kiều. Vanuit deze 

hoofdthema’s is ook een deelverzameling van met elkaar verbonden en wederzijds versterkende 

factoren besproken.  Dezen hebben betrekking op identiteit, veiligheid en aan levensfasen 

gerelateerde doelen en voorkeuren. In mijn studie, beschouw ik transnationalisme, diaspora en  

remigratie als categories of practice, en niet zozeer als essentialistische of deterministische 

paradigma’s en analytische categorieën.  

Elk van deze velden kan een uniek venster bieden waardoor gekeken kan worden naar de tweede 

generatie overzeese Vietnamezen die naar Vietnam gaan. Dit onderzoek laat zien hoe transnationale 



banden en mobiliteit in sommige opzichten bevrijdend en versterkend kunnen zijn voor mijn 

respondenten en in andere opzichten verstikkend en ambivalent. De aard van de  banden en 

connecties tussen transmigranten met hun thuis- en land van herkomst (etnisch of voorouderlijk) zijn 

onderhevig aan verandering in: van hun levensfase afhankelijke persoonlijke doelen en prioriteiten; 

specifieke eigenschappen van de lokale gemeenschap in elke nationale context; en bredere 

structurele en wetgevende krachten in hun thuisland en het land waarnaar ze terugkeren. In hoeverre 

“transnationalisme” positief, negatief of ambivalent wordt ervaren, hangt daarentegen af van 

bovengenoemde variabelen.  

Deze studie laat zien hoe veelzijdig, gefragmenteerd en complex de Vietnamese diaspora is, met 

name wanneer we kijken naar verschillende generaties. De onderzoeksbevindingen ondersteunen de 

idee dat transnationale banden niet noodzakelijk “sterven” met de eerste generatie immigranten, maar 

nog volop “in leven” zijn bij de tweede generatie. De tweede generatie Việt Kiều blijft op een  

dynamische, complexe en voortdurend ontwikkelende wijze banden onderhouden met het thuisland 

en ermee verbonden. Tegelijkertijd illustreert deze studie ook hoe de “terugkeer” naar iemands 

herkomstland niet noodzakelijk het einde van de migratiecyclus betekent. Terugkeer-migratie is 

onlosmakelijk verbonden met een circulair systeem van sociale en economische relaties en 

uitwisselingen die migranten in staat stellen om hun sociaal-economische belangen te benadrukken 

en  om diverse vormen van zich thuisvoelen en veiligheid in verschillende nationale contexten. Ik 

suggereer dat de mogelijkheid om verschillende vormen van veiligheid en zich thuisvoelen in Vietnam 

een van de voornaamste redenen is waarom in het buitenland wonende Vietnamezen van Vietnam 

hun thuis maken en dat in de nabije toekomst zullen blijven doen. 

Een belangrijke constatering in mijn onderzoek is dat de natie-staat en de notie van “nationale 

grenzen” nog steeds erg aanwezig en relevant zijn in de huidige periode. Natie-staten en nationale 

overheden spelen een kritieke rol in het bepalen van grenzen van insluiting, uitsluiting, en 

burgerschap. Teruggekeerden zijn voor hun legale status nog steeds afhankelijk van de staat. Zij 

moeten zich houden aan de protocollen en voorschriften van de staat zodat zij in het land van 

terugkeer aan de norm voldoen. Deze studie wijst er ook op dat de vele vormen die nationaal 

lidmaatschap en thuisvoelen kunnen aannemen en dat formele erkenning van national belonging (dat 

wil zeggen via legale processen) niet noodzakelijkerwijs een thuisvoelen op een praktisch “alledaags 

niveau” betekent. In essentie leren Việt Kiều die terugkeren dat Vietnamees zijn in hun thuisland hen 

niet noodzakelijkerwijs ook Vietnamees maakt in hun etnische en voorouderlijke geboorteland.  

 
De rijke ervaringen van tweede generatie Việt Kiều in Vietnam werpt niet alleen het licht op de 

ambivalente  karakter van burgerschap en sociale en familierelaties, maar laat ook zien hoe deze 

meervoudig gelaagd zijn en zich voortdurend ontwikkelen. Hun grote aantal ambivalente sociale 

ervaringen in hun thuislanden en in Vietnam leiden ertoe dat er onder mijn  respondenten 

verschillende ideeën over thuis, thuisland en thuisvoelen bestaan.  

 
In plaats van dat het de  “natuurlijke plaats”  van de migrant is, toont deze studie aan hoe thuis en 

thuisland voor deze generatie teruggekeerde Việt Kiều hoofdzakelijk plaatsen van culturele 

(re)constructie zijn. Hun terugkeer heeft tot een opvallende scheiding geleid van het concept “thuis” 

en “thuisland.” Vietnam hoeft niet ervaren te worden als een “thuisland” in de geïdealiseerde vorm 



zoals voorgesteld door diaspora’s (dit wil zeggen “nostalgische”  of “mythische” plaats van oorsprong) 

om als een “thuis” gezien te worden (dit wil zeggen een leefbare en praktische ruimte). Door bepaalde 

culturele ruimten voort te brengen en door bijzondere fysieke “eigen” plaatsen in de stad te hebben, is 

deze generatie teruggekeerden in staat geweest om in een aantal belangrijke aspecten een “thuis” te 

creëren en zich thuis te voelen in Vietnam. De positie van Sài Gòn als een globaliserende grensstad 

en de aanwezigheid van een specifieke “gemeenschap van betekenis”  stelt deze generatie van in het 

buitenland wonende Vietnamezen in staat om daar verschillende vormen van veiligheid en 

thuisvoelen te verwerven. In Sài Gòn zijn zij in staat om diverse activiteiten en dromen te vervullen, 

hun ambivalentie te accepteren en omarmen en waar zij een gevoel van eigenaarschap en 

zelfvertrouwen hebben. Door naar Vietnam te gaan heeft de “verloren generatie”  zichzelf gevonden 

op enkele belangrijke manieren. 

 

 

 

 


