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Samenvatting 

Koers bepalen door de bochten van de rivier. Een vergelijking van de bijdragen van 

Cambodjaanse remigranten aan de transformatie van Cambodja 

 

Introductie 

De turbulentie van een burgeroorlog (1970-1975), het regime van de Khmer Rouge (1975-1979) en de 

Vietnamese machtsovername (1979-1989) dwong veel Cambodjanen in ballingschap. Onder de landen waarin zij 

hun toevlucht zochten, springen Amerika en Frankrijk eruit in de aantallen Cambodjaanse vluchtelingen die hier 

werden toegelaten. In de decennia na deze conflicten, keren leden van de eerste generatie weer terug naar 

Cambodja. Deze eerste generatie combineert persoonlijke ervaringen in pre-conflict Cambodja en een langdurig 

verblijf in de landen van ballingschap met de herhuisvesting in post-conflict Cambodja, een land dat zich aan het 

ontwikkelen is van een ‘zwakke staat’ onder autoritaire leiding richting economische groei en relatieve politieke 

stabiliteit. 

Vanaf 1975 bieden Amerika en Frankrijk een logische 'veilige haven' voor de vluchtelingen en zijn zij 

de ontvanger van drie chronologische ‘golven’ van Cambodjaanse vluchtelingen. De focus van dit onderzoek ligt 

op de terugkeer van de Cambodjanen die in Frankrijk of de Verenigde Staten zijn aangekomen voor 1979 en zijn 

teruggekeerd naar Cambodja na de Parijse vredesakkoorden van 1991. Over het algemeen onderscheid deze 

groep informanten zich binnen de Cambodjaanse vluchtelingengemeenschap door hun relatieve 

onafhankelijkheid in hervestiging, hun talenkennis, het cultureel bewustzijn van hun nieuwe omgeving en hun 

maatschappelijke positie in de Cambodjaanse midden- of bovenklasse.
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Onderzoeksvraag 

Dit onderzoek vult een leemte in het onderzoek naar remigratie en transnationaal ondernemerschap door dit te 

bestuderen vanuit een multidisciplinair en multilokaal perspectief, en als ingebed in meerdere sociale structuren. 

De focus is op institutioneel ondernemerschap door Cambodjaanse remigranten die hun transnationale netwerken 

inzetten als middel ter ondersteuning van hun ondernemerschap. 

 

De vraag die wordt onderzocht is: 

 

Op welke manieren creëren en gebruiken eerste generatie Cambodjaans Franse en Cambodjaans Amerikaanse 

remigranten na terugkeer hun sociaal kapitaal in activiteiten van institutioneel ondernemerschap? 

 

De focus ligt op het creëren en gebruiken van ‘sociaal kapitaal’ in ‘trans nationale sociale netwerken’. Het 

uitgangspunt is dat sociaal kapitaal een instrument kan zijn voor de Cambodjaanse remigranten om hun sociale 

netwerken in gast- en thuislanden te verbinden, of juist door hen gebonden te worden. De vooronderstelling is, 

onder andere, dat hun institutioneel ondernemerschap wordt beïnvloed door ‘maatschappelijke legitimiteit’ en de 

mate waarin ze ‘ingebed’ zijn in verschillende landen. 

                                                           
1
 In deze studie is een informant een respondent die (inter)actief, met toewijding, meewerkt aan de uitwisseling 

van informatie. 



Methoden 

Het onderzoek was opgezet als een vergelijkende studie van meerdere ‘cases’. Individuele verschillen en de 

diversiteit van de sociale context van informanten werden meegenomen als onderdeel van de analyses. Het was  

daarbij niet de bedoeling om een reeks structurele culturele en ideologische verschillen tussen de gastlanden te 

identificeren. Bovendien werd het sociaal kapitaal dat werd gecreëerd en gebruikt in sociale netwerken niet 

systematisch in statistieken en cijfers omgezet maar werden de verhalen van informanten over de samenhang in 

hun sociale netwerken geëvalueerd door een analyse van hun verbale ‘narrativiseringen’ over thema’s als 

‘conflict’ en ‘solidariteit’.
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Het verzamelen van de data vond plaats in Lyon, Frankrijk (2010), Long Beach (CA), de Verenigde 

Staten (2011) en Phnom Penh, Cambodja (2010 & 2011). In de onderzochte plaatsen werd systematisch contact 

gezocht met leden en leiders van Cambodjaanse maatschappelijke organisaties. Deze deelnemers werd gevraagd 

om te helpen bij het benaderen van andere informanten. In vier periodes van drie maanden in Lyon, Phnom 

Penh, Long Beach en weer in Phnom Penh, werden 129 semi gestructureerde interviews afgenomen. 

 

Vergelijking en Analyse 

Uit de beschrijvingen in dit proefschrift kan worden opgemaakt dat het opvang- en immigratiebeleid van de 

gastlanden van beslissende invloed zijn (geweest) op de activiteiten van de Cambodjaanse gemeenschappen. 

Wetten en beleid kunnen de vorm, de doelstellingen en de omvang van migrantenorganisaties bepalen evenals de 

steun die zij kunnen bieden, hetgeen van invloed is op de integratie van vluchtelingen en de aard en omvang van 

het sociaal kapitaal dat ze genereren. 

De vergelijking van de bevindingen in dit onderzoek brengt naar voren dat dit voor de Cambodjaans 

Fransen heeft geleid tot het verwoorden van de idee dat het bijdragen aan de transformatie van hun thuisland 

zeker van belang is, maar dat dit streven niet noodzakelijkerwijs tot een langdurige terugkeer naar Cambodja 

hoeft te leiden. Terwijl ze, bijvoorbeeld, hun rechten op een Frans pensioen claimen en aan de verplichtingen 

van hun Franse hypotheek blijven voldoen, beschrijven mijn Cambodjaanse informanten in Frankrijk met trots 

hun gevoel van ‘thuiskomen’ in Cambodja. De remigranten waarnaar ze me verwijzen als ‘terugkeerders’ naar 

Cambodja zijn eerder te typeren als 'circulaire migranten'.
3
  

In eerste instantie, in de jaren 90, hebben veel teruggekeerde Cambodjaans Fransen voordeel gehad van 

hun transnationale netwerken en hun positieve relaties met de overzeese Cambodjaans Franse gemeenschappen 

en organisaties. Deze connecties gaven hen een relatief royale onderhandelingspositie na terugkeer die ook 

verband leek te houden met percepties van hun sociale status voor vertrek uit Cambodja en  tijdens hun verblijf 

in Frankrijk. Hiermee brachten historische banden met Cambodja de remigranten uit Frankrijk het voordeel van 

een voorkeursbehandeling en een voortvarende integratie in specifieke lokale sociale netwerken zowel in het 

thuis- als in het gastland. De Cambodjaans Fransen hadden  relatief veel Cambodjaans Frans en lokaal sociaal 

kapitaal om transnationaal uit te wisselen. 

                                                           
2
 In tegenstelling tot persoonlijke verhalen zoals levensverhalen, richt een narrativisering zich op bepaalde 

'gekozen' ervaringen die de verteller selecteert in antwoord op vragen gesteld in semi gestructureerde interviews. 
3
 Deze remigranten en institutionele ondernemers kiezen er vaak voor om 'transnationaal' en ‘grenzeloos’ te 

blijven, in de zin dat ze maar voor een aantal maanden per jaar naar Cambodja terugkeren en de rest van de tijd 

in Frankrijk blijven in een ‘circulaire beweging’ tussen landen. 



Sinds de conflicten van 1997 echter, lijken zaken als de koloniale connectie met Frankrijk, de 

traditionele houding van ‘superioriteit’ van de Cambodjaans Fransen tegenover de lokale Cambodjanen en de 

taalbarrière van het Frans ten opzichte van het Engels, re-integratie op andere niveaus van de samenleving te 

belemmeren. 

De Cambodjaans Amerikanen in Long Beach hebben hogere verwachtingen van een terugkeer naar 

huis. De uitgebreide en meer zichtbare banden en betrokkenheid bij Cambodja tonen aan dat de transnationale 

activiteiten in de Cambodjaanse gemeenschap in Long Beach niet noodzakelijkerwijs 'keuzes' zijn, maar ook een 

'ontsnapping' uit een sociaal gemarginaliseerd bestaan in de Verenigde Staten kunnen bieden. Illustratief 

hiervoor is de politieke retoriek over het ‘vaderland’ tijdens publieke evenementen in Cambodia Town en de 

financiële steun van gemeenschapsorganisaties aan huursoldaten die het Vietnamese regime bevochten vanaf de 

Thaise grens (1979-1989). 

De voorzichtige ontvangst van Cambodjaans Amerikaanse remigranten in de jaren 90, lijkt zich de 

laatste decennia te ontwikkelen tot een steeds warmer welkom. De terugkeer van Cambodjaans Amerikaanse 

remigranten wordt steeds meer gezien als positief, zij worden ontvangen als rijke mensen uit een economische 

wereldmacht. Daarnaast nemen ook de volumes van de Cambodjaans Amerikaanse handelsbetrekkingen en 

Amerikaanse investeringen in Cambodja nog steeds toe. Cambodjaans Amerikaanse transnationale netwerken 

hebben zich geprofessionaliseerd en remigranten kunnen profiteren van kansen die hen zowel in de Verenigde 

Staten als in Cambodja worden geboden. Deze intensivering van de betrekkingen wordt zowel in de Verenigde 

Staten als Cambodja gewaardeerd. 

Desalniettemin, over het algemeen en in verschillende mate, komen zowel de Cambodjaanse 

remigranten uit Frankrijk als de Verenigde Staten vaak ‘vast’ te zitten met hun activiteiten na terugkeer. Ze 

raken geïsoleerd in de conflicterende stromingen van, onder andere, economische, culturele en sociale 

verwachtingen die hen door zendende en ontvangende landen worden opgelegd. Zowel de Cambodjaans 

Amerikaanse als Cambodjaans Franse informanten van dit onderzoek verklaren hoe stereotypen over hun 

groepsidentiteit en vooroordelen, de gemeenschap en hun ‘thuis komen’ beïnvloeden. Hierdoor moeten hun 

eigen ideeën over hun identiteit opnieuw geëvalueerd en zelfs heronderhandeld worden bij terugkeer. De 

transnationale netwerken en veel bewogen levensgeschiedenissen van deze remigranten kunnen dus soms leiden 

tot het ontstaan van een dynamiek van culturele uitsluiting, zelf-uitsluiting en zelfs marginalisering bij terugkeer 

in Cambodja. 

Als het gaat om de rol van deze terugkerende institutionele ondernemers als bouwers, leiden hun 

activiteiten niet tot de belangrijke bijdragen aan de transformatie van Cambodja die ze van plan waren. Het 

sociaal kapitaal dat in gastlanden werd gecreëerd blijkt in het thuisland moeilijk te gebruiken, terwijl hun 

transnationale sociale netwerken van wisselende invloed zijn op hun 'succes'. Weerstand, wantrouwen, oppositie 

en desinteresse ten opzichte van institutioneel ondernemerschap door lokale Cambodjanen kunnen hun ambitie 

om verandering teweeg te brengen neutraliseren. 

Conclusie 

In antwoord op de vraag op welke manieren de eerste generatie Cambodjaans Franse en Cambodjaans 

Amerikaanse remigranten hun sociaal kapitaal creëren en gebruiken bij activiteiten van institutioneel 

ondernemerschap na terugkeer, is één van de belangrijke conclusies van deze studie dat het sociaal kapitaal in 

transnationale netwerken nog veelzijdiger is dan eerder onderzoek al heeft aangetoond. Deelnemers kunnen niet 



alleen hun voordeel doen met het lidmaatschap van bepaalde netwerken, maar in de dynamiek van sociale 

relaties kan ook 'negatief sociaal kapitaal’ worden geproduceerd dat het ontstaan van goede verhoudingen zelfs 

belemmert.  

De vergelijking en analyse van de ervaringen en activiteiten van Cambodjaans Franse en Cambodjaans 

Amerikaanse remigranten na terugkomst laat zien dat geen van beide groepen het sociaal kapitaal dat 

beschikbaar is in hun (trans)nationale netwerken vrijelijk kan inzetten om hun ambities voor Cambodja te 

realiseren. Wanneer de remigranten net zijn aangekomen, en hun maatschappelijke legitimiteit in Cambodja nog 

niet gevestigd is, worden ze lokale partijen met achterdocht ontvangen. Vragen omtrent hun loyaliteit, het 

verblijf in het buitenland en de 'etniciteitskwestie' die bepaalt of ze wel 'echte Khmer' zijn, oefenen invloed uit op 

hun toegang tot hulpbronnen en de start van hun institutionele ondernemersactiviteiten. Maar weinig remigranten 

blijven goed ingebed in gastlanden en het vaderland op de lange termijn en kunnen op meerdere plaatsen vanuit 

vertrouwen hun werk doen. De mensen die dit lukt worden door Cambodjaanse migrantengemeenschappen in 

het buitenland beschreven als de 'succesvolle' institutionele ondernemers. 

Het lukt remigranten naar Cambodja niet om neutraal te blijven. Op de lange termijn zijn ze niet in staat 

zijn om zich afzijdig te houden van partijpolitiek en ze moeten dus sociaal en politiek stelling nemen om te 

kunnen overleven. Transnationale relaties die roepen om de transformatie van Cambodja blijken dan soms een 

‘last’, omdat het traditionele Cambodjaanse patronage-systeem nauwelijks ruimte biedt voor verandering 

volgens omstreden westerse modellen voor ontwikkeling en democratisering. Bovendien, populistische retoriek 

over de 'buitenlanders' die een bedreiging zouden vormen voor het Cambodjaanse volk is van invloed op de 

ontvangst van de remigranten. Een gebrek aan sociale legitimiteit, vertrouwen en acceptatie, beperkt uiteindelijk 

hun mogelijkheden om institutionele veranderingen te initiëren in deze context van culturele competitie, 

politieke concurrentie en dreigende sociale conflicten. 

Natuurlijk is er verschil in de capaciteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen van individuele 

informanten. Op groepsniveau, echter, zijn er duidelijke verschillen tussen de Cambodjaans Franse en 

Cambodjaans Amerikanen remigranten die bevestigen dat: 

 

(1) de geopolitieke positie van het gastland een positief of negatief effect kan hebben op de ontvangst van de 

remigranten, alsook op het opbouwen van hun sociale legitimiteit na terugkeer; 

(2) taalbarrières de remigranten kunnen belemmeren om een bestaan op te bouwen en het gebruik van het 

sociaal kapitaal beschikbaar in hun transnationale sociale netwerken kunnen beperken; 

(3) vormen van culturele uitsluiting die samenhangen met het migratiebeleid en migratie-ideologieën in 

gastlanden zowel gevolgen hebben voor de integratie in gastlanden als ook voor het gebruik van 

transnationale netwerken door remigranten na terugkeer. 

 

De conclusies van dit onderzoek kunnen de inspanningen van beleidsmakers ondersteunen om te komen tot 

doelmatige en doeltreffende institutionele mechanismen rond processen van (re)migratie. Toekomstig onderzoek 

zal inzichten moeten voortbrengen in de manieren waarop regeringen en transnationale organisaties deze 

processen zowel in de diepte als in de breedte beter kunnen faciliteren en daarmee meer kansen kunnen bieden 

aan (re)migranten naar een diversiteit van landen . 


