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SUMMARY IN DUTCH 

Logica’s van verlangen en transnationale huwelijksgebruiken in 

dorpsgemeenschappen in Noordoost Thailand 

In de Thaise regio Isan vinden een opvallend veel transnationale huwelijken plaats. Het 

doel van dit onderzoek is het begrijpen op welke manieren dorpsbewoners in het 

Noordoosten van Thailand (Isan) deze huwelijken ervaren, wat de consequenties zijn van 

zulke huwelijken voor het dorpsleven, en wat dit sociale fenomeen ons vertelt over de 

maatschappij van Isan (en Thailand) in de context van globalisering. De studie maakt 

gebruik van actuele theorieën over gender, transnationalisme en debatten over huwelijk, 

geld, en intimiteit. Het grootste deel van het onderzoek is gebaseerd op een kwalitatieve 

benadering. Data zijn primair verzameld middels etnografisch onderzoek, waarbij gebruik 

is gemaakt van diepte-interviews, observatie en participatie. Aanvullende data met 

betrekking tot achtergrondinformatie over de zogenaamde mia farang, de Thaise bruiden 

van westerse mannen, en hun huwelijksvorming zijn verzameld middels een verkennende 

vragenlijst. Aangezien de transnationale echtparen sterke banden hebben met de 

geboortedorpen van de vrouwen lag de nadruk van het veldwerk op een dorp in Isan waar 

vele transnationale echtparen een groot gedeelte van het jaar wonen. De weg naar het 

huwelijk leidt langs verschillende transle en transnationale lokaties en personen, en in dit 

onderzoek werden de vrouwen gevolgd naar deze lokaties bij hun pogingen om een 

geschikte huwelijkspartner te vinden en daarmee te leven. 

In een poging inzicht te verkrijgen in de transnationale huwelijken, buiten het 

gebruikelijke normatieve kader waarbij de nadruk ligt op financiële motieven, toont deze 

studie de historische diversiteit en de huidige complexiteit van zulke huwelijken. Terwijl 

de meeste studies naar huwelijken tussen Thaise vrouwen en westerse mannen betrekking 

hebben op de relaties die ontstonden tijdens de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in 

Thailand tijdens de Vietnam oorlog, toont mijn onderzoek aan dat deze interraciale 

huwelijken voor het eerst gedocumenteerd werden in de vroeg zestiende eeuw, ten tijde 

van de aankomst van westerlingen in Siam. In het verleden hadden deze relaties een 

utilitaristische dimensie, zonder de emotionele factor uit te sluiten. Vandaag de dag hebben 

de transnationale relaties verschillende vormen, afhankelijk van de context. Het meest 

opvallende kenmerk zijn de frequente contacten tussen de mia farang en hun echtgenoten 

met de families in de rurale gemeenschappen. Deze familie contacten zijn op hun beurt 
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weer bepalend voor de beeldvorming rondom gemengde huwelijken wat de relaties tussen 

deze vrouwen, hun echtgenoten en de lokale bewoners van de geboortedorpen van de 

vrouwen bepaalt, en soms ook bemoeilijkt. 

De lokale vrouwen (en westerse mannen) hebben diverse en complexe 

beweegredenen voor het aangaan van transnationale huwelijken die zowel economische 

motieven als verlangens naar een intieme relatie overstijgen. Deze beweegredenen zijn 

gevormd door lokale en westerse normen en gebruiken ten aanzien van gender en het 

huwelijk, ideeën over westerse samenlevingen en levensstijlen, en de sociale posities van 

vrouwen in de mondiale hiërarchie. In mijn bevindingen benadruk ik vooral het idee van 

‘onverantwoordelijke lokale mannen’ als deel van de redenering  die het aangaan van 

transnationale huwelijken door vrouwen lokaal mogelijk maakt en legitimeert.  

De Thaise badplaats Pattaya was een van de onderzoekslokaties waar de 

‘onderhandelingsprocessen’ tussen lokale vrouwen die vaak werken als barmeisjes, en 

westerse mannen konden worden geobserveerd. Om een westerse man te trouwen 

gebruiken vrouwen verschillende strategieën en tactieken die verder gaan dan alleen de 

uitwisseling van geld voor seksuele ervaringen. De vrouwen verklaarden dat hun verlangen 

om een lange termijn-relatie aan te gaan altijd een grote rol speelde. Deze vrouwen 

beschouwden hun werk in de bar als een manier om kennis te maken en banden te 

onderhouden met westerse mannen, wat zou moeten resulteren in een serieuze relatie. Deze 

relaties hebben de levens van een aantal vrouwen compleet veranderd, maar niet alle 

vrouwen die in Pattaya werken is het gelukt een dergelijke relatie aan te gaan. Mijn 

bevindingen leiden tot een meer genuanceerd beeld van sekswerk. Ik heb de 

totstandkoming van transnationale huwelijken deels geanalyseerd vanuit het perspectief 

van sekswerk, maar zonder sekswerk uitsluitend te benaderen vanuit een perspectief van 

seksuele uitbuiting of puur economisch gewin.  

De ervaringen van vrouwen die transnationale huwelijken aangaan tonen aan dat ze 

voortdurend verschillende factoren afwegen zoals economische kansen, lokale 

beperkingen, mondiale mogelijkheden en individuele verlangens. Deze gezamenlijke 

factoren beïnvloeden hun besluit tot het aangaan van een relatie of huwelijk. Door hun 

relaties zijn ze in staat om aan de verplichtingen van de Thaise culturele norm bun khun, de 

verschuldigde dankbaarheid aan de ouders, te voldoen, en een bijdrage te leveren aan hun 

geboortedorp, waardoor zij sociale erkenning krijgen. De positie waarin de mia farang 

verkeren is ambivalent: aan de ene kant maakt hun bijdrage aan de lokale samenleving hen 
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tot weldoeners, aan de andere kant is er het stigma van de mia chao, de gehuurde vrouw 

die tegen betaling seksuele en huishoudelijke diensten verleent aan haar partner.  

De bijdragen van de vrouwen hebben niet alleen een economische waarde, maar 

vooral ook een sociale en symbolische betekenis van dankbaarheid als eerbiedige dochter 

en gemeenschapslid. Evenzo staat de materiële steun die westerse partners aan hun 

vrouwen en haar verwanten geven voor liefde, zorg en toewijding. De meeste studies tot 

dusverre naar inter- en transnationale huwelijken, zowel in Thailand als in de bredere 

Aziatische context, worden bestudeerd in relatie tot koloniale cultuur, militarisatie, gender 

relaties en het discours van moderniteit en traditie. Maar mijn bevindingen over de manier 

waarop economische mogelijkheden, intieme relaties en sociale en symbolische dimensies 

van economische praktijken samenkomen en vrouwen ertoe bewegen om een 

transnationaal huwelijk aan te gaan, alsmede hoe dit hun relaties en activiteiten 

compliceert, maken een andere conceptualisering van dit soort huwelijksrelaties mogelijk.  

Een ander thema dat in dit onderzoek naar voren kwam was de lokale complexiteit 

die ontstaat door de transnationale huwelijken. De bevindingen geven weer dat de keuze 

van de vrouwen voor een huwelijksrelatie met een westerse man lokale gender-

gerelateerde machtsrelaties problematiseert waardoor de lokale mannen in een kwetsbare 

positie gebracht worden.  Op basis van het beeld van de ‘onverantwoordelijke lokale man’, 

worden lokale mannen als ongeschikt bestempeld, en daarmee wordt het aangaan van 

transnationale huwelijken door vrouwen gelegitimeerd. Bovendien ontstaat middels de mia 

farang een nieuwe sociale categorie, namelijk een nieuwe ‘klasse’ gebaseerd op 

consumptie en levensstijl die in conflict is met de bestaande sociaal-economische 

hiërarchie binnen het dorp.  

Verder toont dit onderzoek aan dat transnationale huwelijken meer 

vertegenwoordigen dan de strategieën van vrouwen om met asymmetrische genderrelaties, 

familiecrises of de vervulling vervullen van persoonlijke verlangens om te gaan. Deze 

huwelijken dienen als manier voor de families van de vrouwen en de rurale bevolking om 

deel te nemen in mondiale processen. Volharding en steun van de ouders van de vrouw in 

het mogelijkmaken van transnationale huwelijken voor hun dochters toont hun 

betrokkenheid bij transnationale processen aan. Dit bevestigt de actieve rol van de 

‘achterblijvers’. Wat dit betreft werpen mijn bevindingen licht op het concept ‘human 

agency’ – menselijke handelingsintentionaliteit – in transnationale studies die in 

beschouwing zouden moeten nemen welke verschillende actoren beslissingen en gebruiken 
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steunen, initiëren en aangaan, in plaats van alleen te focussen op hen die zelf deelnemen 

aan geografische mobiliteit. De actuele dynamieken en kleine verschuivingen in het dorp, 

ontstaan door transnationale huwelijken, zijn deel van de sociale transformaties in de Isan-

gemeenschappen in de context van lokale en mondiale ontmoetingen.  

 


