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De marges van het huwelijk
Over fantasieën, tactieken en beeldvorming van Sino-Vietnamese
ontmoetingen in grensgebieden

Samenvatting
Dit proefschrift bespreekt de veranderingen van het huwelijk in China gezien vanuit
het perspectief van grensoverschrijdende huwelijken tussen Vietnamese vrouwen en
Chinese mannen in de Chinese provincies Guangxi en Yunnan. Het werk is gebaseerd
op verhalen en conversaties met meer dan 50 stellen en op talloze gesprekken met de
bewoners van de grensgebieden waar deze allianties plaatsvinden. Deze zijn
verzameld gedurende 9 maanden veldwerk tussen 2006 en 2010 in vier vergelijkbare
steden aan de Chinees-Vietnamese grens en een aantal dorpen in de regio.
Sinds de heropening van de Chinees-Vietnamese grens en de ontwikkeling van het
economische verkeer tussen deze twee landen is er ook een constante stroom van
bevolkingsverkeer tussen de twee landen op gang gekomen. Chinees-Vietnamese
huwelijks allianties zijn belangrijker geworden binnen lokale sociale landschappen en
vormen een uitdaging voor het hedendaagse migratie beleid.
Veel observatoren relateren deze huwelijken aan mensenhandel. Ze gaan daarmee
voorbij aan de intieme verlangens en de complexe structuren van menselijke relaties
in deze grensgebieden. Zij zien deze allianties vooral binnen het kader van een
tijdperk van grote hervormingen in China en Vietnam. Grensoverschrijdende
huwelijken zijn binnen deze visie een directe consequentie van structurele,
dynamische processen zoals een verstoord demografisch evenwicht en economische
migratie.
Op basis van de ervaringen en percepties van mensen in deze gebieden kiest dit
proefschrift voor een ander perspectief. Het stelt het determinisme van het
staatsbeleid en het versimpelde beeld van dit soort huwelijken als een vorm van
mensenhandel

ter

discussie.

Het

beargumenteert

dat

het

fenomeen

van

grensoverschrijdende huwelijken verklaard moet worden vanuit de recente sociale
problemen in zowel China als Vietnam. Competitie en interne migratie hebben geleid

tot vergrote sociale ongelijkheid onder de Chinese bevolking. Veranderingen over de
verwachtingen en normen van het huwelijk hebben geresulteerd tot nieuwe gender
verhoudingen. Als gevolg van zulke diverse sociale factoren zijn sommige individuen
uitgesloten van de huwelijksmarkt en verbannen naar de rand van beide
maatschappijen. Tot op zekere hoogte heeft de nieuwe sociale context hen ertoe
gedreven om overlevingsstrategieën te ontwikkelen en hun huwelijkspraktijken aan te
passen.
Dit onderzoek laat zien hoe hedendaagse sociale waarden van de gastgemeentes van
de gemengde stellen in stereotype sociale vertogen over “anders zijn” er uiteindelijk
toe leidden dat veel van de betrokken individuen in deze huwelijken opnieuw allerlei
moeilijkheden en stigma ervaren onafhankelijk van de manier waarop ze elkaar
hebben ontmoet.
Het centrale argument van dit proefschrift is dat grensoverschrijdende huwelijken in
deze regio gezien worden als een alternatief voor de gangbare huwelijkse normen en
als een uitweg voor gemarginaliseerde mensen die sociale erkenning zoeken. Dit doel
wordt zelden gehaald omdat deze huwelijken nieuwe vormen van stigma oproepen.
Dit proefschrift draagt bij aan de bestaande kennis over grensoverschrijdende
huwelijken door het belichten van de invloed van sociale marginaliteit op de
ontwikkeling van alternatieve patronen van het huwelijk.

