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Inleiding

Zicht krijgen op 
transmigratie

In een samenleving met groeiende superdiversiteit verandert migratie. 
Voor velen is migratie niet langer een enkelvoudige beweging van een 
land van herkomst naar een land van aankomst; dat was het domi-
nante beeld van migratie in de voorbije eeuw. Na een migratie waren 
er twee opties: ofwel bleven migranten defi nitief in hun nieuwe land, 
ofwel keerden ze vroeg of laat terug naar hun land van herkomst.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is dat beeld minder dan 
ooit houdbaar. Migratie is nu veel complexer. Migranten zijn steeds 
vaker transmigranten: hun migratietrajecten omvatten meer plaatsen 
dan enkel een land van herkomst en een land van aankomst. Trans-
migranten migreren van een land A naar een land B, vervolgens naar 
land C en land D, keren dan eventueel terug naar B, om van daaruit 
misschien weer naar een nieuwe bestemming te trekken. Hun huidi-
ge verblijf in België is misschien een eindstation maar vaak ook niet, 
wanneer ze (nog) niet gericht zijn op een langdurig of permanent 
verblijf in hun huidige verblijfplaats.

Vele transmigranten vertonen een grote maatschappelijke kwetsbaar-
heid en vormen daarom een belangrijke doelgroep voor het sociaal 
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werk. Hun mobiliteit, tijdelijkheid en de blijvende transnationale 
contacten maken echter dat transmigranten specifi eke achtergron-
den, ervaringen en behoeften met zich meedragen, wat het sociaal 
werk voor belangrijke nieuwe uitdagingen stelt.

Welke welzijnsnoden hebben transmigranten en in welke mate ver-
schillen die van de noden en behoeften van andere migranten? Welke 
migratietrajecten hebben ze achter de rug? Wat zijn hun netwerken, 
hier en in de andere landen waar ze verbleven? Hoe gaan ze om 
met hun noden? Doen ze een beroep op familie, op landgenoten of 
op formele en informele hulpverlening? En welke implicaties heeft 
transmigratie voor de praktijk van het sociaal werk, in een wereld 
gekenmerkt door superdiversiteit, globalisering en toenemende trans-
nationale en translokale contacten? Dat waren de basisvragen van het 
praktijkgericht onderzoek naar transmigratie door de Onderzoeks-
groep Sociaal Werk en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen 
van de Odisee Hogeschool, dat liep van 2013 tot 2015.1 Dit boek vat 
de belangrijkste resultaten samen. Het beschrijft hoe transmigratie 
de leefwereld, ervaringen en welzijnsnoden van vele nieuwkomers 
ingrijpend verandert, en welke impact dit heeft op stedelijk sociaal 
werk.

In het eerste deel (hoofdstuk 1 en 2) kaderen we transmigratie binnen 
de recente transitie naar superdiversiteit in onze samenleving. We 
beschrijven hoe de concepten van transnationaliteit en transmigratie 
binnen deze nieuwe realiteit van superdiversiteit passen. Het twee-
de deel geeft de resultaten weer van een kwalitatief onderzoek bij 
transmigranten en hulpverleners in de superdiverse steden Brussel en 
Antwerpen. We belichten de ervaringen van transmigranten op basis 
van een verkennend onderzoek bij Marokkaanse, Ghanese en Brazi-
liaanse transmigranten. Gebaseerd op 54 diepte-interviews met deze 
transmigranten en vier focusgroepen met hulpverleners geven we een 
beeld van de leefwereld van transmigranten.2 We bekijken hoe trans-
migranten permanent bewegen over grenzen heen (hoofdstuk 3). We 
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analyseren de impact van transmigratie op hun dagelijks leven en 
gaan na in welke mate de welzijnsnoden van transmigranten dezelf-
de zijn als die van andere nieuwkomers, en waar ze met specifi eke 
noden worstelen (hoofdstuk 4). We brengen de aard en functies van 
hun persoonlijke netwerken, zowel buiten als binnen België, in kaart 
(hoofdstuk 5) en gaan na in welke mate transmigranten ook een be-
roep doen op vormen van min of meer geïnstutionaliseerde steun 
buiten deze persoonlijke netwerken (hoofdstuk 6).

In hoofdstuk 7 kijken we naar de impact van transmigratie op hulp-
verleningspraktijken en op het lokale sociaal beleid. Aan de hand 
van focusgroepen met ruim twintig welzijnsorganisaties kregen we 
inzicht in de manier waarop hulpverleners en hun organisaties van-
daag omgaan met de groeiende realiteit van transmigratie. Transmi-
granten zijn immers geen evidente groep voor hulpverleners. Ze zijn 
nieuwkomers die hun weg in het sociale veld vaak nog niet of slechts 
beperkt kennen. Hun verwachtingen zijn gekleurd door ervaringen 
met diensten en hulpverlening in hun vorige landen van verblijf. 
Taalbarrières, onzekerheid en de tijdelijkheid van hun verblijf ma-
ken hulpverleningsrelaties moeilijker en juridisch complexer. Deze 
doelgroep stelt dan ook nieuwe uitdagingen voor hulpverleners. Hoe 
bereik je deze mobiele cliënten? Hoe kan je omgaan met hun spe-
cifi eke welzijnsnoden? Op welke manier houd je rekening met de 
verschillende locaties in de wereld die van belang zijn voor je cliënt? 
Hoe kan je het belang van de sociale netwerken over grenzen heen 
inschatten en – indien nodig – erop inspelen? In het slothoofdstuk 
ballen we de inzichten samen in een aantal aanbevelingen voor so-
ciaal werk en beleid.

Doorheen dit verkennende onderzoek in de voorbije twee jaar – en 
dus ook doorheen dit boek – balanceerden we voortdurend tussen 
een aantal spanningsvelden. In welke mate is transmigratie nieuw 
of maakt de intensiteit ervan haar vandaag tot een relevante nieuwe 
ontwikkeling? In welke mate delen transmigranten hun ervaringen, 
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noden en problemen met klassieke migranten, en waar vinden we 
specifi eke elementen die eigen zijn aan transmigranten? En niet in 
het minst: hoe kan je lokaal omgaan met transnationale ontwikkelin-
gen en mensen die over grenzen heen leven? We hopen dat het boek 
inzicht kan verschaffen in het groeiende belang van transmigratie als 
een onderdeel van de overgang naar een superdiverse samenleving, 
voor hulpverleners en beleidsmakers en vooral voor het welzijn van 
transmigranten.



Hoofdstuk 1

Transnationaal leven 
in een superdiverse 
samenleving

Om de groeiende impact van transmigratie te kunnen begrijpen, is in-
zicht in de veranderende migratie en diversiteit in onze samenleving 
cruciaal. Daarom schetsen we in dit eerste hoofdstuk de transitie naar 
een superdiverse samenleving en het toenemende belang van trans-
nationale leefwerelden.1 In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in 
op de defi niëring en het belang van de term transmigratie.

West-Europese samenlevingen ondergaan aan het begin van de een-
entwintigste eeuw een demografi sche transitie. De etnisch-culturele 
diversiteit groeit sneller dan velen beseffen, zeker in de grote steden 
en in de oude mijnregio’s in West-Europa. Die transitie kunnen we 
het best begrijpen vanuit het ontwikkelende paradigma van super-
diversiteit, dat het verschil aangeeft met processen van migratie en 
diversifi catie in de jaren ’70 of de vroege jaren ’80 van de twintigste 
eeuw. Om die transitie van de voorbije twee tot drie decennia te 
typeren, gebruikte Steven Vertovec in 2005 voor het eerst het begrip 
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‘superdiversiteit’. Hij beschreef de veranderende migratiepatronen en 
hun impact op Londen en op de ruimere Britse samenleving.2

Superdiversiteit is daarbij geen synoniem van wat we totnogtoe als 
een multiculturele samenleving of als diversiteit benoemden. Het is 
een nieuw concept dat de snel veranderende werkelijkheid wil vatten 
en toelaat om deze demografi sche en maatschappelijke transities te 
analyseren en naar beleid en werkveld te vertalen. Het gaat daarbij 
niet alleen om de toename van de diversiteit maar ook en vooral 
om een groeiende diversiteit in de diversiteit. Wat wordt nu precies 
bedoeld met superdiversiteit en waarom helpt dit concept ons om de 
veranderende realiteit beter te begrijpen?

Superdiversiteit als nieuwe realiteit

Met de term superdiversiteit wees Vertovec erop dat we de huidige 
diversiteit niet meer eenzijdig kunnen begrijpen in termen van toene-
mende verschillen op basis van etniciteit en/of nationaliteit. De toe-
nemende etnische diversiteit in West-Europa leidde immers tot een 
groeiende diversiteit binnen verschillende etnische groepen, op basis 
van andere diversifi ërende factoren zoals taal, gender, leeftijd, ver-
blijfplaats, religie, verblijfsstatus en transnationaliteit.3 Het concept 
superdiversiteit beschrijft die toenemende complexiteit maar wijst 
ook op de praktische en methodologische implicaties ervan: superdi-
versiteit erkennen betekent immers ook erkennen hoe de ervaringen 
van individuele immigranten getekend worden door de wisselwer-
king tussen etniciteit en andere bepalende identiteitskenmerken.

De transitie naar de hedendaagse superdiversiteit houdt dus zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve veranderingen in. Het gaat enerzijds 
om een sterke kwantitatieve toename van het aantal mensen met een 
migratieachtergrond, en anderzijds om een kwalitatieve transitie, met 
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een sterke diversifi catie van de diversiteit. Beide dimensies samen 
zorgen voor een nieuwe superdiverse samenleving, met een grotere 
complexiteit in haar bevolkingssamenstelling en een grotere com-
plexiteit en ambiguïteit in de interacties tussen mensen. De groeiende 
differentiatie maakt een multidimensioneel perspectief op diversiteit 
noodzakelijk.4 Bekijken we beide dimensies wat meer in detail, als 
kader om de groeiende transmigratie te begrijpen.

Groeiende etnisch-culturele diversiteit en de evolutie 
naar majority-minority cities

Vandaag vinden we in iedere Belgische stad of gemeente inwoners 
met een migratieachtergrond. Tot in de kleinste gemeenten stijgt de 
etnisch-culturele diversiteit, maar de regionale verschillen zijn groot. 
Het West-Vlaamse platteland kent de minste diversiteit, de Limburgse 
mijnstreek of steden als Brussel, Antwerpen of Gent de meeste. In de 
eenentwintigste eeuw is de impact van migratie het sterkst in de gro-
te steden. Migratie naar West-Europa is immers vooral een migratie 
naar de steden geworden. Steden zijn plekken van aankomst, waar 
nieuwkomers een eerste onderdak vinden maar ook land-, taal- of 
geloofsgenoten, kans op (informeel) werk en een sociale infrastruc-
tuur. Daarom ook situeerden we ons exploratieve onderzoek naar 
transmigratie in de context van Brussel en Antwerpen.

In steeds meer Europese steden maken inwoners met een migratie-
achtergrond geleidelijk de meerderheid van de stadsbewoners uit. 
Wereldsteden als New York, São Paolo, Toronto of Sydney zijn al 
langer ‘majority-minority cities’: steden waar de meerderheid van de 
bewoners uit een brede waaier van minderheden bestaat. Sommigen 
onder hen wonen al decennia in de stad, anderen komen net aan. 
Dat begint zich nu ook in België en Nederland te manifesteren. In 
steden als Brussel, Genk, Rotterdam of Amsterdam maken stadsbe-
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woners van respectievelijk Belgische of Nederlandse afkomst van-
daag minder dan de helft van alle inwoners uit. Ook steden elders 
in Europa, zoals Birmingham, Malmö, Marseille of Stuttgart kennen 
de volgende jaren een bevolking waarin bewoners met wortels in 
migratie de meerderheid van de bevolking vormen.5 In Brussel heeft 
vandaag twee op drie inwoners een migratieachtergrond, Antwerpen 
telt vandaag iets meer dan 44% inwoners met wortels in migratie.6

De evolutie naar majority-minority-steden heeft niet alleen met nieu-
we migratie vandaag te maken maar vloeit ook voort uit het leef-
tijdsprofi el van de huidige bevolking in vele Europese steden. Bij de 
oudere stadsbewoners vinden we slechts een zeer beperkte etnisch-
culturele diversiteit. De georganiseerde arbeidsmigratie in West- 
Europa kwam immers pas echt op gang na de Tweede Wereldoorlog. 
Aan de andere kant van het leeftijdsspectrum bieden kinderen en jon-
geren bijna het spiegelbeeld van de oudere generatie. In steeds meer 
West-Europese steden heeft vandaag de meerderheid van de kinderen 
een migratieachtergrond. Zowel in Brussel als in Antwerpen hebben 
meer dan twee op drie van alle kinderen en jongeren vandaag een 
dergelijke achtergrond. Die jongeren zullen de volgende twee decen-
nia ook de meerderheid vormen van de stadsbewoners op huwbare 
en vruchtbare leeftijd.

De leeftijdsstructuur en de etniciteit van de stadsbewoners toont 
met andere woorden niet alleen een foto van de bevolking vandaag, 
maar ook een fi lm over de volgende jaren. Ook zonder enige nieu-
we migratie zal de etnische diversiteit bij kinderen, jongeren en alle 
stadsbewoners de volgende decennia sterk toenemen. Naast nieuwe 
instroom door migratie zal vooral de demografi sche samenstelling 
van de huidige bevolking in Europese steden zorgen voor de snelle 
transitie tot majority-minority-steden.

Deze demografi sche transitie doet zich niet alleen voor in de steden 
waar wij in ons onderzoek op focusten, maar in alle Vlaamse cen-
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trumsteden en geleidelijk aan ook in kleinere gemeenten. Hoewel het 
om lagere cijfers gaat dan in Brussel of Antwerpen (in Gent heeft één 
op drie inwoners vandaag wortels in migratie), is de demografi sche 
verdeling met een grotere diversiteit bij de kinderen en jongeren wel 
in alle steden terug te vinden.

Iedereen in de grote Europese steden, schrijft de Nederlandse so-
cioloog Maurice Crul, behoort straks net zoals in New York tot een 
etnische minderheid.7 De kinderen van de migranten van de voorbije 
decennia, de tweede en stilaan derde generatie, erven als het ware de 
steden, stellen Philip Kasinitz en John Mollenkopf in hun studie ‘In-

heriting the city’ over New York.8 Dat betekent volgens Crul ook dat 
we ons denken over wie in de nieuwe meerderheids-minderhedenste-
den geïntegreerd is en wie niet ingrijpend moeten bijstellen. Tot nu 
toe leefden we in een samenleving waar één etnische groep een dui-
delijke meerderheid vormde en werd er van minderheden verwacht 
dat zij zich aan heersende opvattingen en gebruiken aanpasten. In 
de nieuwe situatie waarin er geleidelijk geen etnische meerderheids-
groep meer is, evolueren we naar stedelijke samenlevingen waarin 
iedereen zich aan iedereen zal moeten aanpassen. Diversiteit wordt 
er de nieuwe norm. Dat vergt wellicht een van de grootste psycho-
logische omschakelingen van onze tijd.9 Brussel, als hoofdstad van 
België én als Europese hoofdstad, is vandaag al zo’n superdiverse 
stad, waar de vraag naar wat nu de meerderheidscultuur is een hele 
brede waaier aan antwoorden kan opleveren.

De kwalitatieve dimensie: diversiteit in de diversiteit

Naast de toename van de etnisch-culturele diversiteit is dé basisdi-
mensie van superdiversiteit de diversifi catie van de diversiteit, of an-
ders gezegd: de groeiende diversiteit binnen de diversiteit. In onze 
steden – maar geleidelijk aan ook in kleinere gemeenten – kennen 
we vandaag een veelheid aan landen van herkomst, talen, culturen, 
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religies, statuten en sociale posities. Dat zorgt zowel voor diversiteit 
tussen groepen en gemeenschappen als binnen deze groepen en ge-
meenschappen. De complexiteit en interacties tussen al deze factoren 
vormen de kern van superdiversiteit.

Aan de basis van superdiversiteit ligt immers een cruciale verande-

ring van het basispatroon van migratie: van ‘mensen uit een beperkt 
aantal landen van herkomst naar een klein aantal gastlanden’ naar 
‘mensen uit een groot aantal landen van herkomst naar een groot 
aantal gastlanden’.10 België sloot voor de heropbouw na de Tweede 
Wereldoorlog eerst akkoorden met Italië en Polen, rekruteerde later 
ook in Zuid-Europa (Spanje en Griekenland), en richtte zich in de 
jaren ’60 volop op het aantrekken van toenmalige gastarbeiders uit 
Marokko en Turkije.

De hedendaagse superdiversiteit vloeit voort uit een verandering 
van dat basispatroon van migratie. Migratie naar België vertrekt 
vandaag vanuit een signifi cant groter aantal landen van herkomst. 
Ruim zes op tien van de 122.079 migranten die zich in 2013 offi cieel 
in België vestigden, was afkomstig uit de Europese Unie. De ande-
ren komen uit alle continenten. De migratiegeschiedenis werkt nog 
wel door: door volgmigratie blijven Marokko en Turkije de belang-
rijkste herkomstlanden van buiten de Europese Unie. Toch vertegen-
woordigde in 2011 Marokko amper 6% van de migratie naar België, 
Turkije amper 2%.11 Globalisering, de val van het IJzeren Gordijn 
met de uitbreiding van de Europese Unie, vluchtelingenstromen en 
economische migratie aan de basis van de exponentiële stijging van 
de landen van herkomst. De vluchtelingencrisis die in de loop van 
2015 het nieuws ging domineren, versterkt de superdiversiteit ver-
der.

Het resultaat van deze veel diversere migratie is een groeiende ver-

snippering in de achtergronden van migranten op etnisch, taalkun-
dig, juridisch, cultureel, religieus of economisch vlak. De diversiteit 
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in de diversiteit werkt immers op tal van domeinen door. Zo groeit 
het aantal nationaliteiten in de steden. Antwerpen en Brussel tellen 
zo’n 170 verschillende nationaliteiten, Gent zo’n 156. Ieder van de 
Vlaamse centrumsteden huisvest meer dan 100 verschillende natio-
naliteiten. Met de diversiteit aan nationaliteiten en etnisch-culturele 
achtergronden neemt ook het aantal talen toe in onze steden. Super-
diverse steden zijn meertalige steden, ook al ligt dat vandaag beleids-
matig erg gevoelig. Minder dan 40% van alle Brusselaars leeft in een 
gezin waar uitsluitend Frans of Nederlands wordt gesproken. Bijna 
vier op tien kinderen in het lager onderwijs in Antwerpen spreekt 
thuis een andere taal dan de schooltaal.

De religieuze diversiteit neemt toe. Daarbij gaat het niet alleen om het 
toenemende belang van de islam in westerse samenlevingen, maar 
ook bij vele andere etnisch-culturele gemeenschappen speelt religie 
een belangrijke rol: van Poolse katholieke misvieringen in bestaande 
kerken tot een groeiende waaier aan ‘winkelpandkerken’ binnen Afri-
kaanse en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen in de steden.12

Ook de diversiteit aan migratiemotieven en de verschillen in geplan-
de  verblijfsduur nemen toe, zowel tussen als binnen gemeenschap-
pen. Er zijn mensen die migreren in het kader van arbeidsmigratie, 
anderen doen aan gezinshereniging, nog anderen ontvluchten hun 
land om politieke redenen, om economische redenen of zijn op zoek 
naar een beter leven. Studenten hebben de bedoeling tijdelijk te 
verblijven voor de duur van hun studies. Ook het groeiende belang 
van transmigratie en circulaire migratie – waarbij mensen niet de 
bedoeling hebben zich hier permanent te vestigen – versterkt de 
superdiversiteit.13

Tegelijk groeit de diversiteit aan verblijfsstatuten: sommigen zijn 
Belg van geboorte, anderen zijn genaturaliseerd. Sommigen zijn 
asielzoeker, anderen zijn erkend als politiek vluchteling, nog ande-
ren wachten op een uitspraak in hun beroepsprocedure. EU-onder-
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danen verblijven tijdelijk als toerist, doen een beroep op het vrije 
verkeer van werknemers of vestigen zich als zelfstandige. Er zijn 
mensen geregulariseerd op basis van humanitaire of medische re-
denen, sommigen defi nitief, anderen tijdelijk. Er zijn mensen met 
twee nationaliteiten en er zijn staatlozen. Ten slotte herbergen onze 
steden ook een belangrijke groep van mensen zonder wettig ver-
blijf, die al of niet een aanvraag tot regularisatie hebben ingediend. 
Bovendien evolueren deze statuten bij vele nieuwkomers doorheen 
de tijd, telkens met andere (sociale) rechten verbonden aan het ver-
blijfsstatuut.14 Transmigranten vinden we bij verschillende van de 
verblijfsstatuten terug.

Superdiversiteit betekent ook groeiende verschillen in sociaal-econo-

mische posities, van een opkomende middenklasse van mensen met 
voldoende inkomen uit arbeid, zelfstandige activiteiten of vastgoed 
tot migranten die geconfronteerd worden met een onaanvaardbaar 
hoog armoederisico. Meer dan de helft van de mensen van Marok-
kaanse origine en meer dan één op drie Turkse en Oost-Europese 
migranten leeft onder de armoedegrens.

Ook genderverschillen leiden tot een diversifi catie in ervaringen, mi-
gratiemotieven en verblijfssituaties. Gender speelt een belangrijke rol 
bij het vormgeven van de motivaties en mogelijkheden voor, tijdens 
en na migratie. Op internationaal niveau stelt men bovendien een 
‘feminisering’ van migratie vast, waardoor het beeld van ‘de migrant’ 
niet langer samenvalt met dat van een mannelijke arbeidsmigrant 
die op zijn eentje migreert. Terwijl vrouwelijke migranten vroeger 
meer migreerden als (afhankelijke) huwelijkspartner, migreren vrou-
wen nu steeds meer zelfstandig als kostwinner; een ontwikkeling die 
ook samenhangt met de stijgende vraag naar zorgpersoneel in het 
Westen.15
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Superdiversiteit en intersectionaliteit als nieuwe 
paradigma’s

Superdiversiteit laat ons kijken voorbij de multiculturele samenle-
ving. De groeiende etnisch-culturele diversiteit en de evolutie naar 
majority-minority-steden gaan samen met groeiende diversiteit bin-
nen de diversiteit. Deze transities zorgen ervoor dat we nood hebben 
aan nieuwe manieren van kijken om deze dynamieken te (h)erken-
nen en begrijpen. Het klassieke wij-zij-denken past niet in een sa-
menleving waar verschillen binnen groepen groter kunnen zijn dan 
verschillen tussen groepen.

Onze samenlevingen begrijpen als superdiverse samenlevingen kan 
dan ook helpen om het gepolariseerde debat voor of tegen de mul-
ticulturele samenleving te overstijgen. Superdiversiteit is geen ideo-
logisch concept, maar een theoretisch en empirisch kader dat ons 
moet helpen de snel veranderde werkelijkheid te begrijpen. Dat geeft 
superdiversiteit vandaag een potentieel als vernieuwend denk- en 
analysekader, als een paradigma in ontwikkeling.

Superdiversiteit als concept kan ons dus helpen om de groeiende 
diversiteit te begrijpen en om deze realiteit van de eenentwintigste 
eeuw evident en hanteerbaar te maken. Volgens Fran Meissner en 
Steven Vertovec heeft het concept een beschrijvende, een methodi-
sche en een praktische bruikbaarheid. Het helpt om de veranderende 
demografi sche patronen, processen van differentiëring en de toege-
nomen complexiteit te beschrijven.16

Superdiversiteit gaat over de transitie naar een samenleving waarin 
diversiteit niet langer iets is van minderheden. Het gaat niet langer 
over de ‘uitzonderingen’ in etnisch relatief homogene samenlevin-
gen. Superdiversiteit verwijst naar de normalisering van diversiteit, 
die de regel wordt in de samenlevingen van de eenentwintigste eeuw. 
Superdiversiteit wil taal geven aan en inzicht bieden in de processen 
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van diversifi catie, die niet alleen het resultaat zijn van migratie maar 
evenzeer van toegenomen individualisering en ontwikkeling van le-
vensstijlen en persoonlijke identiteiten.17

Wanneer de diversiteit binnen de diversiteit groeit, dan is etnische 
origine niet meer het enige en soms zelfs niet het meest relevante 
kenmerk om naar interactie of verschillen tussen mensen en groe-
pen te kijken. De ene keer zullen genderverschillen relevant zijn, de 
andere keer verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden, dan weer 
verschillen tussen hoge en lage inkomens, tussen gelovigen en on-
gelovigen, tussen stadsbewoners en mensen uit de randstad, al of 
niet in combinatie met etnische origine. Bovenal gaat superdiversiteit 
immers om de samenhang, interacties en combinaties van al deze 
vormen van diversiteit. Een focus op etniciteit blijft daarbij relevant, 
net zoals verschillen naar land van herkomst, verblijfsduur, thuistaal 
of religie ertoe kunnen doen. Maar het is niet de enige invalshoek om 
superdiversiteit te begrijpen. Oog krijgen voor de diversiteit binnen 
de diversiteit betekent juist ook de andere vormen van diversiteit mee 
betrekken.18

Superdiversiteit vertoont belangrijke overeenkomsten met de inter-
sectionaliteitstheorie of het kruispuntdenken, een benadering die al 
langer wordt ontwikkeld binnen feministische theorievorming en die 
zich eveneens richt op het begrijpen van verschil en sociale differen-
tiatie. Intersectionaliteit groeide uit de kritiek van Afro-Amerikaanse 
vrouwen op ‘witte’ eerste- en tweede-golf-feministen, die ervan uit-
gingen dat alle vrouwen dezelfde ervaringen deelden maar geen oog 
hadden voor de specifi eke vormen van onderdrukking die zwarte 
vrouwen konden ondergaan op basis van huidskleur en etniciteit. 
Intersectionaliteit wees in eerste instantie op deze specifi eke positio-
nering van vrouwen en mannen op het kruispunt van gender en et-
niciteit, waardoor differentiatie binnen deze sociale categoriseringen 
zichtbaar werd. Ook andere assen van differentiatie – zoals sociale 
klasse, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie – werden al snel erkend als 
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ordeningsprincipes die steeds met elkaar verweven zijn en zo vorm 
geven aan de individuele identiteit.19

Intersectionaliteit verschilt van superdiversiteit door haar grotere 
nadruk op processen van macht en ongelijkheid: intersectionaliteit 
is ‘een identiteitstheorie en tegelijk een instrument om de sociale 
positionering van mensen te analyseren’.20 Aan identiteitscategorieën 
zijn immers betekenissen en machtsverschillen verbonden, waardoor 
bepaalde eigenschappen hoger worden ingeschat dan andere. Som-
mige posities leveren daarom voordelen op, terwijl andere leiden tot 
uitsluiting en onderdrukking. (Trans)migranten kunnen bijvoorbeeld 
uitsluiting ondervinden wegens hun verblijfsstatuut; tegelijkertijd 
kan hun positie op het vlak van gender of opleidingsniveau hen dan 
weer voordelen opleveren (indien ze man zijn en/of hooggeschoold) 
of net tot bijkomende vormen van discriminatie leiden (indien ze 
vrouw zijn en/of laaggeschoold).

Transmigratie bekijken vanuit het kader van superdiversiteit in com-
binatie met het kruispuntperspectief betekent dan ook oog hebben 
voor de diversiteit aan ervaringen binnen de categorie van transmi-
granten. Het laat ook toe om processen van privilegiering en ach-
terstelling binnen deze groep te begrijpen: afhankelijk van hun spe-
cifi eke positionering zullen transmigranten immers meer of minder 
maatschappelijk kwetsbaar zijn.21

Transnationaliteit of contacten over grenzen

Transnationaliteit is een onderdeel van de huidige superdiversiteit. 
Door de intensieve migratieprocessen van de laatste decennia zijn 
meer mensen, zeker in de steden, niet langer door één nationaliteit 
of één identiteit te defi niëren. In het huidige tijdperk van globalise-
ring en superdiversiteit zijn heel wat mensen deel van processen die 
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de grenzen van één land overstijgen. Achter het concept transnatio-
naliteit gaat een brede waaier aan grensoverschrijdende contacten 
schuil. In hun onderzoek onderscheiden Kris Vancluysen en Maarten 
Van Craen drie soorten transnationale activiteiten: sociaal-culturele 
contacten (van telefonisch of digitaal contact tot bezoeken of het kij-
ken naar televisiezenders uit het land van herkomst), economische 
contacten (van geld opsturen tot handelsrelaties) en politieke contac-
ten (van het opvolgen van de situaties in het land van herkomst tot 
actieve betrokkenheid vanuit het buitenland).22

Vele bewoners van onze steden staan vandaag dan ook in nauw contact 
met mensen in andere plaatsen van de wereld. Hun sociale netwerken 
overstijgen landsgrenzen. Mensen onderhouden familiale contacten 
of steunen familie over landsgrenzen heen, niet alleen als nieuwko-
mers, maar ook als ze zich al jaren geleden in ons land gevestigd 
hebben. Zo ontstaan vaak complexe wereldfamilies, met gedeelde en 
verdeelde loyaliteiten.23 Antropologisch onderzoek in en rond de Hey-
vaertstraat, op de grens tussen Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, 
bracht in beeld hoe de autohandel in de wijk mee gestuurd wordt 
vanuit West-Afrikaanse grootsteden zoals Dakar, Nouakchott, Lagos, 
Conakry en Lomé.24 Ook de Brabantstraat in Schaarbeek is een knoop-
punt van handelsnetwerken die zich vertakken ‘over heel Europa tot 
in de Maghreb en het Nabije, Verre en Midden-Oosten’.25 Religieuze 
bewegingen en politieke gemeenschappen verbinden Brussel of Ant-
werpen met andere steden over heel de wereld. Tijdens de Arabische 
lente vormden de trappen van het Brusselse beursgebouw een podium 
waar politieke dissidenten standpunten verdedigden waarvoor ze in 
hun land van oorsprong de dood zouden riskeren. Ook de betogingen 
in de Matongé-wijk in Elsene tonen aan hoe sterk het dagelijks leven 
in die wijk wordt beïnvloed door de politieke toestand in Kinshasa.

Zo ontstaan transnationale ruimtes en gemeenschappen, waarin niet 
de geografi sche mobiliteit maar de aard en de intensiteit van de con-
tacten van migranten over grenzen heen bepalend zijn.26 Transnati-
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onale sociale ruimtes veronderstellen immers een verbondenheid of 
een interconnectiviteit van netwerken, organisaties en gemeenschap-
pen over de grenzen van natiestaten heen. Samen met de superdiver-
siteit zien we een groei van transnationale contacten en het ontstaan 
van transnationale ruimtes en gemeenschappen.

Sommige transnationale contacten zijn publiek, maar vaak zijn de 
netwerken privé, onzichtbaar voor de buitenwereld. Telefoneren of 
mailen gebeurt veelal vanuit de huiskamer. Tegelijk ontstaat een 
zichtbare infrastructuur die transnationale contacten faciliteert en 
ondersteunt. In aankomstwijken en andere superdiverse buurten ver-
tellen telefoonwinkels en internetcafés met hun geaffi cheerde tarie-
ven of aanbiedingen voor bepaalde landen veel over wie er werkelijk 
in de wijk woont, ongeacht of de bewoners er nu offi cieel ingeschre-
ven zijn of niet. Kantoren van Western Union of MoneyGram vor-
men een internationale basisstructuur voor fi nanciële transfers over 
grenzen heen. Deze transfers of remittances overstijgen ondertussen 
de offi ciële ontwikkelingshulp.27 Gespecialiseerde reisbureaus zorgen 
voor goedkope reizen, voor familiebezoek in Marokko of Turkije, 
voor de hadj naar Mekka of voor andere transnationale bezoeken. 
Gespecialiseerde handelszaken bieden hier producten uit de landen 
van herkomst aan of zorgen voor export van bij ons naar de landen 
van herkomst. Ten slotte laten ook de vele duizenden schotelanten-
nes zien dat de bewoners zich niet alleen op de nationale media in 
ons land oriënteren.

Volgens Ulrich Beck en Elisabeth Beck-Gernsheim betekent transna-
tionaliteit in één land leven en tegelijk ook elders, waarbij mensen 
verschillende leefwerelden en culturen combineren, indien mogelijk 
heen en weer reizen, als het niet fysiek is, dan vaak toch mentaal.28 
Bij mensen met een migratieachtergrond zijn transnationale con-
tacten het cement voor familiale of sociale netwerken over grenzen 
heen. Vele migrantengezinnen worden wereldfamilies en kennen 
een transnationaal familieleven: er is familie hier, familie in het land 
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van herkomst en familie in Nederland, Frankrijk, Duitsland of an-
dere Europese landen. Solidariteit speelt een rol in die uitgebreide 
familienetwerken, over meerdere generaties en landsgrenzen heen. 
In sommige migrantengezinnen huwen kinderen van de tweede of 
derde generatie met partners uit de landen van herkomst van hun 
ouders of grootouders.

Van sporadische naar intense transnationaliteit

Vroege defi nities van transnationaliteit legden vaak de nadruk op de 
banden tussen het land van herkomst en het land van aankomst. Portes 
e.a. omschrijven transnationaliteit als het sociale veld dat bestaat uit 
het toenemende aantal mensen dat een duaal leven ontwikkelt: zij spre-
ken twee of meer talen, hebben een huis (en/of een thuis) in twee lan-
den en leven in voortdurend contact over nationale grenzen heen.29 In 
recentere literatuur is transnationaliteit ruimer dan contacten tussen het 
land van herkomst en het land van aankomst en gaat het om contacten 
tussen meerdere plaatsen en locaties over meerdere landen heen.30

Transnationaliteit is niet helemaal nieuw: ook de voorbije eeuwen 
onderhielden vele migranten contacten met hun land van herkomst. 
De aard, de intensiteit, de impact en de geografi sche pluraliteit van 

die transnationale contacten zijn wél nieuw. Wie in de negentiende 
eeuw naar Amerika of Australië migreerde, kon in het beste geval 
een brief of postkaart opsturen naar het thuisfront. Maanden later 
kwamen de brieven hier dan aan. Voor de gastarbeiders in de jaren 
’50 en ’60 van de twintigste eeuw was de afstand korter maar verliep 
de communicatie daarom nog niet directer. Men schreef of dicteerde 
brieven, sprak cassettes in en stuurde ze naar het thuisland. Enkele 
weken later volgde dan een antwoord. Voor dringende gevallen kon 
men een telegram versturen, voor wie uit een stad kwam en vol-
doende fi nanciële middelen had, was er eventueel telefoon.
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De ontwikkeling van de communicatietechnologie en van mobiliteits-
mogelijkheden maken migratie en communicatie in de eenentwin-
tigste eeuw fundamenteel verschillend. Ook al hebben sommigen 
nog geen toegang tot moderne communicatietechnologieën, toch zijn 
transnationale contacten voor steeds meer mensen mogelijk en evi-
dent.31 Mobiele telefoons maken directe gesprekken mogelijk, tot in 
de verste uithoeken van de wereld. Met de verspreiding van het inter-
net kan men contacten onderhouden via e-mail, sociale netwerksites 
of communiceren via Skype, Whatsapp en tal van andere apps. Scho-
telantennes en internet laten toe de media in het land van herkomst 
te volgen alsof men ter plekke is, net zoals steeds meer mensen op 
reis ook hun e-mailberichten en het nieuws blijven volgen via hun 
gebruikelijke nieuwssites.

Ten slotte maakt de gigantische expansie van de mobiliteit, met de 
uitbouw van het vliegverkeer en van het wegennet, heen en weer 
reizen bij belangrijke familiale gebeurtenissen of in vakantieperiodes 
voor velen haalbaar en betaalbaar, zelfs voor vele gezinnen met een 
laag of onregelmatig inkomen. Binnen gezinnen zien we ook dat fa-
milieleden bij elkaar lenen of elkaar sponsoren om familiebezoeken 
mogelijk te maken. Grenzen van tijd en ruimte vallen zo in belang-
rijke mate weg door vlotte interactie over grenzen heen. Samen met 
de ontwikkeling van mobiele telefonie en internet in de afgelopen 
twee decennia maakte dit transnationale contacten eenvoudig, on-
line en goedkoop, waardoor transnationale netwerken veel intenser 
worden. Met deze netwerken nam ook de mobiliteit bij een deel van 
de migranten toe.32 Dat maakt transnationaliteit tot een basiskenmerk 
van superdiversiteit.

Verschillende studies wijzen op het belang van transnationale con-
tacten voor vele migranten als een vanzelfsprekend onderdeel van 
hun leven.33 Belangrijk is te zien dat deze netwerken zowel onder-
steunend als belastend kunnen werken. Ze hebben een dubbele rol, 
stelt Boccagni, en vormen een belangrijke bron van sociaal kapitaal. 
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Daartegenover staan ook verwachtingen en verplichtingen. Geld-
transfers of remittances naar landen van oorsprong of naar andere 
familieleden kunnen zwaar wegen voor migranten hier, maar omge-
keerde geldtransfers van achterblijvers helpen hier soms om te over-
leven of te starten (zie hoofdstuk 5).34

Transnationaal of translokaal

Waar we meestal over transnationale contacten of activiteiten spre-
ken, verkiest een aantal onderzoekers de notie ‘translokaal’. Daarbij 
gaat het niet om synoniemen of om een louter semantische discussie, 
maar om een benadering die een aantal andere accenten legt.

Spreken over transnationale activiteiten vertrekt van een sterke fo-
cus op landsgrenzen: pas wanneer het over grensoverschrijdende 
activiteiten gaat, komen ze in beeld. Bekeken vanuit een klein land 
als België lijkt dat evident. Wanneer iemand in ons land verhuist 
– van Antwerpen naar Brussel, of van Brussel naar de kust – dan 
beschouwen we dat in het gewone taalgebruik niet als een vorm van 
migratie, maar gewoon een ‘verhuizing’. Een verhuizing van Brussel 
naar Moskou, Athene of Madrid benoemen we wel als internatio-
nale migratie, en contacten tussen beide plaatsen bestempelen we als 
transnationale contacten. Dat ligt echter anders in zeer grote landen. 
Interne migraties binnen landen als Brazilië, India of China kunnen 
verhuisbewegingen van vele honderden of zelfs enkele duizenden 
kilometers inhouden. Mensen kunnen intern migreren naar gebieden 
waar een andere taal wordt gesproken, waar andere godsdiensten 
dominant zijn, waar een rurale dan wel een stedelijke levensstijl do-
minant is, enzovoort.

Wanneer we te zeer focussen op transnationale activiteiten over 
landsgrenzen heen, blijven we denken binnen een sterk nationaal 
denkkader, vanuit een vorm van methodologisch nationalisme.35 De 
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werkelijkheid van migratie speelt zich echter zowel over als binnen 
landsgrenzen af. Een aantal auteurs verkiest dus ‘translokaliteit’ als 
focus om effecten van interne migratie mee in rekening te brengen, 
maar ook om de mobiliteit centraler te stellen. Greiner en Sakda-
polrak gebruiken translokaliteit om de spanning tussen mobiliteit en 
lokaliteit te schetsen, de verhouding tussen beweging en plaats.36 De 
notie vormt voor hen een uitdaging om niet te statisch te denken 
over tegenstellingen tussen vroegere en huidige verblijfplaats en om 
voorbij het belang van de natiestaat te denken. Zij willen meer aan-
dacht besteden aan het perspectief van de (trans)migrant als actor in 
beweging, die meerdere plaatsen of locaties kan combineren door-
heen de tijd.

In dit boek gebruiken we de term transnationaal om contacten van 
mensen hier met relevante anderen op andere plaatsen te beschrij-
ven. De groeiende aandacht voor mobiliteit en het combineren van 
verschillende plaatsen vormen echter cruciale aandachtspunten om 
transmigratie te defi niëren.




