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Verwantschap als sociaal kapitaal: Economische, sociale en culturele dimensies van 

veranderende verwantschapsverhoudingen in een dorp in het noorden van Vietnam 

 

In deze studie worden de veranderende verwantschapsrelaties in het dorp Quỳnh ðôi in 

noordelijk Vietnam geanalyseerd. De huidige periode van economische hervormingen wordt 

vergeleken met de presocialistische of koloniale periode en de periode van socialistische 

transformatie. De auteur behandelt verwantschapsstructuren binnen het dorp niet als 

vanzelfsprekend, maar laat zien hoe individuen verwantschap gebruiken als een manier om 

hun kansen te verbeteren via sociale arrangementen in het dagelijks leven. Met behulp van 

een sociaal-kapitaal perspectief maakt de auteur aannemelijk dat het belang van verwantschap 

is toegenomen maar dat de vorm en functies ervan zijn veranderd. Door de veranderingen in 

patrilineaire verwantschapsrelaties en in persoonlijke netwerken te onderzoeken in de drie 

onderscheiden perioden laat de auteur zien dat persoonlijke netwerken sociaal kapitaal buiten 

de partilinie mogelijk maken, wat de genderpositie en kansen van vrouwen in ruraal Vietnam 

sterk heeft veranderd. 

 


