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SAMENVATTING 

In Living with Four Polities: States and Cross-Border Flows in the Myanmar-Thailand Borderland 

staat het veelzijdige grenslandschap van één van de meest dynamische grensgebieden in Azië 

centraal. Gebaseerd op twaalf maanden etnografisch veldwerk in het grensgebied tussen het 

zuiden van Shan State in Myanmar’s en noordwest Thailand, wordt in deze dissertatie het 

raakvlak verhelderd tussen grensoverschrijdende mobiliteit en grenscontrole, en de zeer 

complexe interacties van overheidsfunctionarissen en functionarissen die niet tot de overheid 

behoren, maar in macht daaraan gelijk staan. Dit specifieke grensgebied tussen Myanmar en 

Thailand herbergt namelijk diverse politieke elites, wier invloed voorbij de grenzen van de twee 

natiestaten reikt. Met wisselend effect en succes proberen deze elites macht uit te oefenen om 

zodoende hun soevereiniteit te bewaren, de bevolking in hun gebied te beheersen, en een deel 

van de opbrengsten van handel en grondstoffen op te eisen. 

De vier belangrijkste politieke eenheden in dit grensgebied zijn de natiestaten Thailand en 

Myanmar, een machtige grenselite die ik aanduid als de ‘Maha Ja familie’, en gewapende etnische 

opstandelingen, de Shan State Army-South (SSA-S). In de afgelopen decennia hebben deze elites 

strijd gevoerd om de controle over dit gebied. De invloed van de op staten lijkende eenheden 

heeft het belang en de invloed van de natiestaten doen afnemen, ondanks de toename van 

overheidsregels op gebied van het beheer van grenszaken en een toename in internationale 

samenwerking tussen staten. De belangrijkste bijdrage van deze dissertatie aan de studie van 

grenzen is een gedetailleerde beschrijving van hoe niet-statelijke actoren invloedrijker zijn 

geworden in het dagelijkse leven van grensgebied-gemeenschappen dan actoren die handelen in 

opdracht van de staten. 

In deze studie wordt gekeken naar de evolutie van grenscontrole-maatregelen binnen het 

kader van drie opeenvolgende regimes in het grensgebied tussen Thailand en Myanmar: frontier-

regime, grens-regime en mobiliteits-regime. Een focus op ‘regimes’ maakt het mogelijk om de 

ontwikkeling van verschillende grensprotocollen te benadrukken. De drie regimes zijn de 

uitdrukking van ideologieën van regulering, procedures en afspraken met grensgemeenschappen, 

en informele strategieën die sociale actoren zelf initiëren. Overheidsactoren en actoren die qua 

macht op de overheid lijken, creëren en versterken hun politieke grenzen door middel van 

strategic space en proberen elkaar de loef af te steken, terwijl de uitbreiding en handhaving van 

hun willekeurige regels bedoeld zijn om de grensoverschrijdende mobiliteit te beheersen. De 

mensen die hierdoor worden getroffen houden zich echter niet consequent aan deze regels. Zij 
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zoeken naar wegen om te onderhandelen met de structurele machten en hen te slim af te zijn, 

om zo grensoverschrijdend en voor henzelf gunstig te navigeren tussen de verschillende politieke 

grenzen en de grenzen van de natiestaat. 

Deze studie geeft een gedetailleerde beschrijving van staatsvorming en veranderingen in 

dit grensgebied. De staat wordt hier als een dynamische organisatie beschouwd, die vaak 

tegenstrijdig en willekeurig opereert. Tegelijkertijd zijn ‘staat-achtige’ actoren, zoals de Maha Ja 

familie en de SSA S, hier machtig genoeg om, net als staten, controle uit te oefenen op 

grensoverschrijdende mobiliteit. De vier politieke eenheden staan daarom soms tegenover elkaar, 

maar hebben ook vergelijkbare politieke standpunten en delen, als de gelegenheid zich voordoet, 

ook in de economische opbrengsten van het grensgebied. De hieruit voortvloeiende structurele 

krachten stimuleren vervolgens de grensoverschrijdende gemeenschappen om met de politieke 

eenheden te onderhandelen door middel van cadeaus, ruil, omkoping en directe manipulatie van 

overheidsregels.  

Een ander aspect dat aan de orde komt in deze studie is het functioneren van de staat, 

om zo te begrijpen hoe overheidsregulering tot stand komt en hoe overheidsfunctionarissen in 

de praktijk wetten en regels toepassen, als onderdeel van hun reguliere taken. Door bestudering 

van documenten, provinciale uitvaardigingen, en richtlijnen van Thaise overheidsfunctionarissen 

in een poging om de grens te controleren, toont deze dissertatie aan dat overheidsfunctionarissen 

er naar streven de ideologie van de moderne natiestaat te adopteren, terwijl ze hun taken 

uitvoeren als mundane state activities. Documentatie, classificatie van grensoverschrijders, en 

gegevens over mensen en goederen die de grens passeren laten zien hoe 

overheidsfunctionarissen, onder het grens-regime, nadruk leggen op grenscontrole, op basis van 

de ideologie van de moderne natiestaat. Bovendien zijn procedures in het kader van 

grenscontroles, inclusief het nemen van vingerafdrukken, het fotograferen van grensoverstekers 

en het controleren van persoonlijke bezittingen, bedoeld als surveillance by regulations. De 

lichamen, persoonlijke bezittingen en goederen van grensoverstekers worden onderzocht; en dit 

laat een aspect van het ‘mobiliteit-regime’ zien, waarbinnen etniciteit, identiteit en 

consumptiegewoonten van mensen worden gezien als zaken die van belang zijn bij 

grensbeveiliging en -integriteit.  

Staatsoptreden en grensoverschrijdende mobiliteit/-handel van migranten heeft er toe 

geleid dat de laatsten strategieën hebben ontwikkeld om mensen en goederen zowel over niet-

officiële politieke grenzen als over de grenzen van de natiestaat te brengen. Afgezien van 

cadeaus, ruil en omkoping als veelvoorkomende praktijken, is diversifiëring van de betekenis van 

goederen in kleinschalige handel met betrekking tot overheidsregulering een veelvoorkomend 
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fenomeen. Grensoverstekende handelaren en arbeidsmigranten geven nieuwe betekenis aan, of 

verschuiven de bestaande sociale en culturele betekenissen van, bepaalde goederen om zo hun 

mobiliteit te garanderen. Het onderzoek van grensoverstekende bewegingen, dat ten grondslag 

ligt aan deze dissertatie, zorgt voor nieuwe manieren om deze sociale fenomenen te bestuderen 

door goederen te zien als makers van social lives. Dit onderzoek betoogt dat bij het oversteken 

van de grens en het contact met de daarbij behorende overheidsregels, mensen en goederen 

elkaar kunnen ondersteunen of dwarsbomen, afhankelijk van de betekenissen die er aan ze 

gegeven worden. 

Een ander doel van deze dissertatie is om een nieuw aspect te duiden binnen de studie 

van hedendaagse menselijke migratie. Shan migranten uit Shan State in Myanmar zijn de 

voornaamste etnische groep die hier is onderzocht. Gedurende de afgelopen vijftig jaar is hun 

primaire grensoverschrijding verschoven van kleine handel naar arbeidsmigratie naar heel 

Thailand. Deze studie probeert een empirisch gat in migratiestudies te dichten door gebruik te 

maken van een raamwerk dat verder gaat dan het begrip ‘transnationaal netwerk’. Geïnspireerd 

door de mobility turn, wordt in deze dissertatie de vraag gesteld hoe de Shan-migranten er in zijn 

geslaagd om hun vormen van mobiliteit te diversifiëren en aan te passen aan hun gewenste 

migratiepatronen. Shan migranten slagen er continu in om niet-officiële politieke grenzen en de 

formele grenzen van natiestaten over te gaan, hoewel de vier politieke eenheden proberen 

grensoverschrijdende mobiliteit te beperken. De migranten bereiken dit door te vertrouwen op 

grensoverstekende handelaren, die als intermediair fungeren bij het coördineren en faciliteren 

van hun migratietrajecten. Dit zorgt ervoor dat er gemeenschappelijke migratiepatronen 

ontstaan, die sociale verandering, of ‘sociale transformatie’ teweegbrengen via het opnieuw 

trekken of herdefiniëren van grenzen, onder de drie opeenvolgende regimes van grenscontroles 

(frontier-regime, grens-regime en mobiliteits-regime).  

Tenslotte laat deze dissertatie zien dat de grensstreek van Myanmar en Thailand 

bijzonder is vanwege opvallende complexiteit als uitkomst van een specifieke geschiedenis van 

staatstransformatie. Het snijpunt van grenscontrole en grensoverstekende gemeenschappen heeft 

nooit geleid tot het stoppen van de stroom mensen en goederen. De nadruk valt juist op de 

dialectiek van grensbeveiliging en de poreusheid van de grens. Dit onderzoek toont aan hoe 

inspanningen van staats- en ‘staatsachtige’ actoren om een strikte landsgrens af te bakenen 

resulteren in toenemende manipulatie van grenzen door grensgemeenschappen, die zo hun eigen 

mobiliteit en de poreusheid van de grens veilig stellen.  
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