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Nederlandsee Samenvatting 

Ditt proefschrift behandelt transnationale migratie tussen China en Maleisië. Het richt 

zichh vooral op een Chinese 'lineage' van Yongchun district in het Quanzhou gebied. 

Dezee lineage hanteert de naam Peng Siong Zheng, of kortweg Zheng. De leden van 

dezee familie behoren voornamelijk tot vier dorpen en zijn gedurende de afgelopen 

honderdd jaar naar Maleisië gemigreerd. In Maleisië bevinden zich nu meer dan 

tienduizendd Zheng afstammelingen. De lineage heeft een goede familie geschiedenis 

bijgehoudenn die terug gaat tot 1360. De dissertatie combineert etnografische en 

historischee methoden. Onderzoek is verricht naar documenten van de lineage naast 

archief-onderzoekk in plaatselijke archieven. Veldwerk in China en Maleisië werd 

uitgevoerdd van februari 1999 tot mei 2000. 

Hett belangrijkste doel van deze studie is te komen tot een beter begrip van de 

culturelee logica die Chinese transnationale praktijken in Zuid-Oost Azië beheerst. De 

hypothesee waarmee ik het onderzoek begon was dat het feit dat Maleisische Chinezen 

hunn banden met hun gebied van herkomst aanhaalden verklaard kon worden als een 

voorbeeldd van rationele keuze, aangezien vooral China vandaag de dag veel 

mogelijkhedenn biedt voor ondernemerschap. Mijn onderzoek heeft aangetoond dat 

rationeell  winstbejag slechts een deel van het gedrag van migranten kan verklaren. 

Transnationalee activiteiten worden beheerst door een culturele logica die vier 

componentenn heeft: regering, markt, sociaal netwerk en persoonlijke ervaring. 

Deell  Een van de dissertatie geeft een algemeen historisch en geografisch beeld 

vann de migratie van de Zheng lineage. Deel Twee geeft in de hoofdstukken 3, 4 en 5 

driee uitgebreide casussen die voorbeelden zijn van verschillende modaliteiten van de 

culturelee logica achter transnationale activiteiten. Deel Drie analyseert de rol van de 
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lokalee regering en van tussenpersonen in de ontwikkeling van transnationale 

activiteiten. . 

Dezee dissertatie toont aan dat lineages bestudeerd kunnen worden als 

netwerkenn waarin sociaal kapitaal een cruciale hulpbron vormt. De dissertatie toont 

verderr aan dat het opbouwen van transnationale verbanden een fenomeen is van de 

historischh lange duur en dat het opnieuw vormen van deze verbanden, hoewel direkt 

verbondenn met globalisering, begrepen moet worden vanuit een historisch perspectief 
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