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 SAMENVATTING

De Chinese migranten zijn de vijfde grootste niet-westerse migrantenpopulatie en is geschat 
een omvang van 110.000 personen te bevatten in Nederland. Dit proefschrift heeft als doel om 
inzichten te vergaren omtrent de gezondheid en relevante culturele aspecten onder de eerste 
en tweede generatie Chinese migranten. 

De eerste Chinese migranten hebben zich meer dan 100 jaar geleden in Nederland gevestigd. 
Tussen 1970 en 2000 ging het vooral om de economische migranten uit Hong Kong en China, die 
zich voornamelijk in de horecasector vestigden. Gepaard met gezinsmigratie, zijn de tweede 
generatie Chinese migranten grotendeels een afstamming van deze migratiegolf van eerste 
generatie Chinese migranten. 

In deel I van dit proefschrift staan het welzijn en de gezondheid van inheemse en migranten 
Chinese ouderen centraal. In hoofdstuk 2 zijn kwetsbaarheid (Frailty), kwaliteit van leven (QoL) 
en eenzaamheid onderling vergeleken tussen eerste generatie Chinese migranten ouderen in 
Nederland en ouderen in China. De bevindingen laten zien dat de ouderen in China meer kwets-
baar zijn dan de Chinese migranten ouderen in Nederland. Daarentegen, ervaarden de Chinese 
migranten ouderen in Nederland een lagere QoL en een hogere mate van eenzaamheid. Frailty, 
QoL en eenzaamheid waren onderling sterker met elkaar verbonden in de Chinese migranten 
ouderen in vergelijking met de ouderen in China. De bevindingen laten zien dat de Chinese 
migranten ouderen in Nederland meer sociale problemen ervaren dan de ouderen in China.

In hoofdstuk 3 is onderzocht of eenzaamheid bij Chinese ouderen in Nederland en ouderen 
in China met dezelfde schaal gemeten kan worden. Hiervoor was de Jong Gierveld eenzaam-
heidsschaal (DJGLS) onderzocht op cross-culturele equivalentie onder Chinese ouderen in 
China en in Nederland. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn betrouwbaarheids-, 
multi-groep confirmatieve factor-, en item responsanalyse toegepast. De bevindingen hebben 
aangetoond dat de schaal toereikend eenzaamheid meet onder beide groepen. 

Deel II van het proefschrift richt zich op zich op de culturele aspecten van intergenerationele 
relaties onder eerste en tweede generatie Chinese migranten in Nederland. Specifiek, het 
Confuciaans concept filial piety (孝) was hierbij onderwerp van studie. Filial piety is van oor-
sprong een prominente deugd binnen de Chinese cultuur, waarin het kind onvoorwaardelijke 
toewijding en respect aan de ouders toont als wederkerigheid van de verkregen opvoeding 
en zorg. Dit uit zich in verschillende vormen, met name in respect, support en het zorgen voor 
de ouders door de kinderen. Aangezien het onduidelijk is hoe filial piety plaats vindt onder de 
Chinese migranten in Nederland, zijn zowel de eerste- als tweede generatie Chinese migranten 
onderzocht.

In hoofdstuk 4 is het verband tussen mentale gezondheid en filial piety discrepantie bes-
tudeerd onder de oudere Chinese migranten. Mentale gezondheid werd gemeten met de Mental 
Health Continuum (MHC) schaal. Filial piety discrepantie is gedefinieerd als “het verschil tus-
sen het gepercipieerde en verwachte filial piety”. De bevindingen lieten een verband zien tus-
sen een hoger mentaal welzijn en hogere mate van percipieerde filial piety, gecorrigeerd voor 
de verwachting. Deze bevindingen impliceren dat de relaties met de kinderen, met name filial 
piety, relevant zijn voor het welzijn van de Chinese ouderen in Nederland.
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De kwalitatieve studie in hoofdstuk 5 betrof de percepties van “zorgen voor je ouders” onder de 
tweede generatie Chinese migranten. Ondanks dat de jongere generatie grotendeels geen man-
telzorger waren, werd er gevonden dat het “zorgen voor je ouders” als een belangrijke verant-
woordelijkheid wordt beschouwd. Zorg kwam in andere vormen voor dan in het conventionele 
begrip van “mantelzorg”. Binnen de context van migranten families, was taalbemiddeling (lan-
guage brokering) een gemeenschappelijk gedeelde vorm van “zorg” onder de jonge tweede gen-
eratie Chinese migranten. Noties van zorg als wederkerigheid tussen ouder en kind indiceert 
dat filial piety normen de intentie en motivatie voor ouderlijke zorg benadrukt. Deze kwalitatieve 
studie impliceert dat ouderlijk zorg en filial piety belangrijk blijven onder de tweede generatie, 
en een gemeenschappelijk begrip zijn onder de tweede generatie Chinese migranten.

Om kwantitatieve inzichten in filial piety te verkrijgen, bevat hoofdstuk 6 de psychometrische 
validatie van een normatieve filial piety schaal onder de tweede generatie Chinese migranten. 
De schaal was gebaseerd op zes domeinen, en deze omvatte zorg, respect, bezorgdheid over 
het welzijn, blijdschap, gehoorzaamheid en financieel support. De schaal is van Engels naar 
Nederlands vertaald en afgenomen onder een aselecte steekproef van tweede generatie 
Chinese migranten. Betrouwbaarheidsanalyse, constructvaliditeit (confirmatieve factor- en item 
responsanalyse) demonstreerden dat de schaal voldoende filial piety meet. Criteriumvaliditeit 
liet zien dat een hogere filial piety score was geassocieerd met de kwaliteit van relatie met de 
ouders en hoeveelheid informele support. De bevindingen valideren dat de normatieve schaal 
afdoende het concept filial piety meet.
 
Hiermee heeft dit proefschrift wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken rondom 
de Chinese migranten in Nederland verkend. Met name, de vergelijkende studies onder de 
Chinese inheemse- en migrantenouderen vullen een belangrijke wetenschappelijke leemte op 
gebied van migratie onderzoek. Hiermee is het belang van het erkennen van verschillen bin-
nen etnische groepen benadrukt. Een belangrijke bevinding is dat de Chinese migranten voor-
namelijk op sociaal gebied problemen ervaren, zoals een hoge mate van eenzaamheid. In de 
intergenerationele relatie tussen ouder en kind speelt cultuur nog een rol, met name filial piety. 
Dit is zowel van belang voor het mentale welzijn van de eerste generatie Chinese ouderen als de 
betekenis en invulling voor de zorg van ouders onder de tweede generatie Chinese migranten.
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總結

華僑是荷蘭第五大非西方移民人口，估計有 110,000 人定居荷蘭。本論文旨在探
討第一代和第二代荷蘭華僑於健康和文化相關方面的議題。

第一批的華僑在100多年前移居荷蘭。於1970 年至 2000 年間，華僑移民活動主要
是來自香港和中國大陸的經濟移民，他們大多數從事中餐飲業。再加上家庭移民，
第二代華僑很大程度上是這一波第一代移民的後裔。本論文的第一部分將著重於
比較土生土長的中國老年人和老年華僑的福祉和健康。

論文的第二節比較了荷蘭的第一代老年華僑和中國老年人的三項指標，包括虛弱、
生活質量（QoL）和孤獨感。研究結果表示，中國的老年人比荷蘭的老年華僑更脆
弱、更容易受到傷害。相反，荷蘭的老年華僑的生活質量較低，和感到較孤獨。與中
國老年人相比，老年華僑的虛弱、生活質量和孤獨感三個項目有更強的相關性。研
究指出，在荷蘭的老年華僑比在中國的老年人遇到更多社會問題。

第三節探討了運用相同的量表來衡量荷蘭老年華僑和中國老年人的孤獨感的可行
性。為此，研究利用了De Jong Gierveld 孤獨量表在中國和荷蘭的中國老年人之間
進行了跨文化研究。為了完成這部分的研究，可靠性、多組驗證因素和項目回應分
析法均加入到研究項目中。結果表示，該量表能夠充分衡量兩組老年人的孤獨感。

論文的第二部分著重於探討荷蘭第一和第二代華僑之間的代際（即指代與代之間）
文化關係。具體來說，儒家思想中的「孝道」是探討的對象。孝道原本是中國文化中
的一種突出的美德，在這種美德下，孩子對父母表現出無條件的奉獻和尊重，回報
他們的養育之恩。這美德可以以不同的方式呈現，當中尤其是孩子對父母的尊重、
支持和照料。由於關於定居荷蘭的華僑是如何實行孝道的資料並不清晰，因此進行
了是次對第一代和第二代中國移民的研究。

第四節研究了中國老年華僑的孝道差異與心理健康之間的關係。心理健康評估是
利用心理健康連續體（MHC）量表進行測量的。孝道差異是指「感受到的孝道與期
望的孝道之間的差異」。研究結果顯示，在調整期望後，感受到較高的孝道與較佳的
心理健康之間存在關聯性。這表明，荷蘭老年華僑與其孩子的關係，尤其是孝道，與
他們的福祉息息相關。

第五節的定性研究探討第二代移民對「孩子照顧父母的觀念」的看法。儘管年輕一
代在很大程度不是照顧者，但應用到他們身上的「孩子照顧父母的觀念」仍然被視
為一項重要責任。可是，照顧父母的方式與傳統意義上的「非正式照顧」不同。在移
民家庭中，充當父母的翻譯員是年輕的第二代中國移民普遍呈現的照顧方式。由於
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主張親子之間互惠關懷的概念，孝道的規範強調父母對孩子關懷的意圖和動機。是
次定性研究表明，父母關懷和孝道在第二代中國移民中仍然很重要，並且是一個已
有共識的觀念。

為了從定量角度了解孝道，第六節包含對中國第二代華僑的孝道規範量表的心理
測量驗證。這量表基於六個領域，包括關懷、尊重、幸福感、愉快、服從和經濟支持。
該量表被從英語翻譯成荷蘭語，並隨機分配給第二代華僑研究對象。結果指出，可
信度分析和結構有效度（驗證因素和項目回應分析法）驗證了該量表能夠衡量孝
道。是次定量研究表明，較高的孝道分數與擁有較高質量的父母關係和獲得較多的
非正式支持有關。而且研究亦表明，規範量表能夠充分衡量孝道的概念。

總結而言，本論文探討了圍繞定居荷蘭的中國移民的科學和社會問題。特別是中國
老年人和老年華僑的比較研究，填補了關於移民研究的科學空白。這強調了識別種
族內部差異的重要性。一個重要的發現是，中國移民面對的問題主要是社會問題，
例如感到十分孤獨。文化，尤其是孝道，在親子之間的代際關係中仍然發揮著作用。
這對於第一代老年華僑的心理健康以及第二代華僑關於父母關懷的意義和實行都
具有重要意義。
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 DANKWOORD

Dit dankwoord schrijf ik vanuit mijn nieuwe positie als postdoctoraal onderzoeker aan de 
Sciences Po in Parijs. Dit heb ik alleen kunnen bereiken met de steun van alle mensen om mij 
heen in de afgelopen jaren.

In 2017 hebben Cees, Hans en Karin mij de mogelijkheid gegeven om een promotieonder-
zoek te doen omtrent Chinese gemeenschap in China en Nederland. Als een tweede generatie 
Nederlandse met een Hongkongse migratieachtergrond, was het voor mij erg bijzonder om 
zo’n persoonlijk onderzoek te mogen uitvoeren. Vanaf dag 1 heb ik jullie vertrouwen hiervoor 
gekregen.

Mijn eerste promotor, prof. dr. Cees van der Schans, wil ik graag bedanken. Beste Cees, je stond 
open voor alles waar ik mee kwam aanzetten en hebt me vooral mijn eigen gang laten gaan op 
het lectoraat. Dit heeft uiteindelijk ook geleid tot samenwerkingen met collega’s uit Hong Kong, 
China en de VS. Je dacht altijd enthousiast mee met nieuwe ideeën, en kon vanuit je ervaring 
goed inschatten welke ideeën zinvol waren. Bij de eindsprint had ik voornamelijk veel steun aan 
jouw jarenlange ervaring met promoveren. Ook wil ik copromotor dr. Hans Hobbelen bedanken. 
Beste Hans, bij jou kon ik ook terecht met van alles, en je stond ook altijd open voor een per-
soonlijk praatje. Tijdens de coronapandemie is dit is nog maar eens gebleken hoe belangrijk dit 
is. We hebben elkaar allemaal sinds maart 2020 nog alleen maar digitaal gesproken. Ondanks 
je drukke agenda heb je destijds gelijk een brief voor me geschreven, voor de hypotheekver-
strekker. Hierbij bedank ik ook copromotor dr. Wim Krijnen. Beste Wim, zonder jou waren de 
overleggen een stuk stiller geweest. Je bent later pas officieel betrokken bij mijn promotietra-
ject, maar je was er vanaf het begin al erg betrokken en geïnteresseerd en daarom zie ik jou 
ook als onderdeel van het team vanaf het begin. Naast de statistische inzichten die je me hebt 
bijgebracht, was het ook heel fijn je kritische blik erbij te hebben. Bedankt voor de zeer fijne 
samenwerking in de afgelopen jaren. Ik kan zeggen dat jullie als team een hele fijne omgeving 
creërden waar, naast het professionele, ook ruimte is geweest voor veel persoonlijke inbreng. 
Deze basis is onmisbaar geweest voor het succesvol voltooien van mijn promotieonderzoek. 
Voordat ik aan mijn promotieonderzoek begon was ik nog nooit in Groningen geweest, en 
dankzij jullie heeft Groningen voor mij een speciale betekenis gekregen.

Leden van de leescommissie Prof. dr. Evelyn Finnema, Prof. dr. Tineke Fokkema, en Prof. dr Anna 
Nieboer: hartelijk bedankt voor het beoordelen van dit proefschrift.

Prof. Ernest Chui, thank you for opportunity to collaborate with you. It led to my very first pub-
lication, as part of this dissertation. Moreover, as a second-generation immigrant with a Hong 
Kong background, it was especially meaningful to me to be able to work with you. As a result, 
you have introduced me to new opportunities, such as to work with Prof. Yuanyuan Fu. Thank 
you as well for the collaboration that we had, resulting in another chapter for this dissertation. I 
hope to be able to start research projects together with you in the future. Prof. Liu, thank you for 
your support from the Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. 

Dit proefschrift was er ook niet geweest zonder de medewerking van belangrijke personen en 
organisaties uit de Chinese gemeenschap. Dhr. Wong van Chun Pah Chinese ouderen verenig-
ing, Ednie Cheung van stichting ‘t Zonnetje, en Dhr. Tang van de Chinese ouderen vereniging 
Utrecht, hartelijk bedankt voor jullie steun en bereidheid om mijn onderzoek binnen jullie 
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organisaties te promoten en het werven van respondenten. Zonder jullie hulp was dit onder-
zoek niet mogelijk geweest. Joyce Wong, bedankt voor al je input en het meedenken vanuit 
je ervaringen met je prachtige stichting Tien Yan. De ‘Chinese Brug’ heeft ook de werving van 
respondent gefaciliteerd en is ook alleen mogelijk geweest doordat zij het belang van dit onder-
zoek hebben benadrukt. Catherine Tsang en Kwok Hung Lau bedankt voor jullie inzet.  Jullie 
werk en aanwezigheid is van maatschappelijk belang en onmisbaar voor de Chinese gemeen-
schap in Nederland. Alle deelnemers, bedankt voor jullie input en het vertrouwen in de onder-
zoeken. Ik hoop met dit proefschrift de Chinese gemeenschap in Nederland te kunnen helpen 
en bij kan dragen aan de emancipatie van deze groep.

Alle collega’s van het lectoraat en coauteurs, ook bedankt voor jullie waardevolle input en 
inzichten. Secretariaat, en met name Ineke, bedankt voor jullie organisatietalent, o.a. het rege-
len van afspraken in drukke agenda’s en de uitvoering van de survey via de post. Karin Sulmann, 
als teamleider van de opleiding Fysiotherapie; hartelijk dank voor de mogelijkheden die je me 
hebt aangeboden bij de opleiding Fysiotherapie en de summer school “Healthy Ageing”.

Familie en vrienden: zonder het vertrouwen dat ik van jullie heb mogen krijgen had ik dit zelf 
ook niet kunnen realiseren. Linet, ik weet nog onze eerste ontmoeting. Je bood gelijk je logeer-
kamer aan, mocht ik een keer willen overnachten in Groningen. We hebben daarnaast vaak 
gespard met elkaar over onze onderzoeken. Het is erg fijn om jou als collega en vriendin te heb-
ben. Xiaohong, thank you for all your support in the past years and during our time in China. 
Lisalotte, bedankt voor al je steun en je medeleven afgelopen jaren. Je hebt me kunnen geven 
wat ik nodig heb gehad. Jack Man, mijn broertje, bedankt voor al het vertrouwen dat je in mij 
hebt en de steun die je me hebt gegeven.

Bas, mijn allerliefste. Je hebt de afgelopen jaren tot aan ergernis toe over mijn onderzoek 
moeten aanhoren. Ik heb oneindig vaak om jouw meningen en inzichten gevraagd. En toch ben 
je er op alle momenten voor me geweest wanneer het nodig was. Jouw steun en je oneindige 
vertrouwen in mij is essentieel voor mijn capaciteiten. Ik kijk er naar uit om samen met jou de 
toekomst verder in te kleuren.
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