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Volgens de meest recente economisch-sociologische inzichten berust de economische 
welvaart van hedendaagse steden op de manier waarop zij in staat zijn de typisch stede-
lijke diversiteit economisch te benutten.1 Diversiteit verwijst dan naar de veelheid en 
intensiteit van uiteenlopende subculturen en levensstijlen, die op hun beurt een excellente 
voedingsbodem vormen voor een reeks creatieve processen. Veel steden laten zich door 
deze moderne inzichten inspireren en gaan op zoek naar manieren om creativiteit de 
ruimte te geven en culturele industrieën aan te jagen. De door recente immigranten 
voortgebrachte etnische diversiteit blijft in dit vertoog veelal buiten beschouwing, en dat 
is curieus.In dit boekje worden aan de hand van het voorbeeld van etnisch gethemati-
seerde winkelgebieden de economische kansen van etnische diversiteit nader verkend.

1 Florida 2002.
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1. Inleiding

Vandaag de dag kunnen weinigen in Nederland zich voorstellen dat etnische diversiteit economische 
kansen genereert. Integendeel, de opvatting heeft postgevat dat etnische diversiteit en economische 
ontwikkeling volstrekt niet samengaan. Integratie is het parool, waarmee toch vooral het verdwijnen 
van zulke diversiteit wordt bedoeld. Eerder werd geschermd met termen als werkloosheid, schooluit-
val, criminaliteit en probleemcumulatie. Heel vlotjes verloopt dat proces van integratie overigens 
niet. Het cabarettrio De Vliegende Panters vatte het probleem al eens bondig samen: ‘Ze halen hele 
lage cijfers. En werken doen ze niet’.2 

Feit is dat een onevenredig groot aantal laagopgeleide en armlastige bewoners in de stedelijke volks-
buurten woont – mede door de eenzijdig samengestelde woningvoorraad – en vaak zijn dat recente 
immigranten. Feit is ook dat de economische transformaties voor deze bevolkingsgroepen ongunstig 
uitpakken, waardoor de werkloosheid almaar hoog blijft (en onder de huidige economische omstan-
digheden hoger wordt), flitsende carrières uitblijven en het besteedbare inkomen navenant laag 
blijft. Het blijkt voor hen zeer moeilijk om zich aan die situatie te ontworstelen. Etnische diversiteit 
en ruimtelijke concentratie van immigranten worden gauw opgevat als tekens van achterstand en 
falende integratie. Toen bijvoorbeeld Nicis Institute in het voorjaar van 2008 suggereerde dat er 
mogelijk economische kansen liggen in de samenklontering van buitenlandse bevolkingsgroepen in 
bepaalde oude wijken, desnoods in de vorm van een ‘Klein Istanbul’, was het huis te klein.3 In vragen 
aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie suggereerden tweedekamerleden Fritsma en Madle-
ner (beiden PVV) dat het ontstaan van wijken ‘waar helemaal niets Nederlands meer aan is’ ‘bizar en 
volstrekt ongewenst’ is, en zij riepen de minister op om ‘islamitische buurten, waar barbaarse opvat-
tingen gemeengoed kunnen worden, tegen te gaan’.4 Deze verkrampte reactie op een vage zinspeling 
op een mogelijk gunstig aspect van de combinatie van etnische diversiteit en ruimtelijke concentratie 
toont aan hoe gevoelig een en ander ligt, alsof er een open zenuw wordt geraakt. Eigenlijk is dat 
jammer omdat daarmee een nuchter en zakelijk debat over economische kansen verhinderd wordt.

Met een reeks draconische maatregelen pogen stadsbestuurders het tij te keren. De integratie van 
nieuwkomers wordt stevig aangepakt met nog meer verplichte scholing en van bovenaf opgelegde 
aanpassing en menging. Daarnaast wordt, zoals dat heet, ‘stevig ingezet’ op het versterken van de 
stedelijke economie en het bewerkstelligen van banengroei. De wijk is veelal het maatschappelijke 
niveau waarop een en ander zijn beslag moet krijgen. Dat zien we bijvoorbeeld aan de grote aandacht 

2 De Vliegende Panters zongen dit in 2005 in het lied ‘We worden bedreigd door de moslims’. Zie http://www.songteksten.nl/

songteksten/57820/De-Vliegende-Panters/We-Worden-Bedreigd!.htm voor de tekst en http://www.youtube.com/

watch?v=ev8jysQO5C0 voor de clip (beide webpagina’s opgevraagd op 11 augustus 2008).

3 Bertens & De Vries 2008.

4 Vragen aan minister over pleidooi voor ‘Klein Istanboel’ in grote steden – Kamervragen. Zie http://pvv.nl/index.php?option=com_deepp

ockets&task=contShow&id=1113&Itemid=63, geraadpleegd op 25 februari 2009.
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voor wijkeconomieën—denk bijvoorbeeld aan het G27 Actieplan Wijkeconomie of het advies De Wijk Inc. 
Ondernemerschap en Arbeidsparticipatie in Aandachtswijken van de Raad voor Werk en Inkomen.5

De ‘mensen in het land’, om een uitdrukking van oud VVD-politicus Hans Wiegel te gebruiken, ver-
wachten hierbij veel, misschien wel onrealistisch veel van de overheid.6 In een tijdgewricht waarin de 
markt faalt en wantrouwen en cynisme de kop op steken, wordt de overheid eensklaps gezien als de 
enige institutie die maatschappelijke vooruitgang en integratie op gang kan brengen. Dit is de 
maakbare samenleving ‘nieuwe stijl’. Dat geldt a fortiori in het huidige tijdgewricht waarin het falen 
van de vrije markt zo pijnlijk aan het licht kwam. Tragisch genoeg zien we dat dit wantrouwen en 
cynisme vaak ook betrokken worden op de overheid en haar dienaren zelf, een situatie die ongeduld 
en ontevredenheid in de hand werkt en zorgvuldig en doordacht beleid bemoeilijkt.7 

De overheid van haar kant verwacht interessant genoeg weer veel van de particuliere sector, met 
name waar het gaat om stedelijke vernieuwing. De verwoede pogingen om woningcorporaties te 
betrekken bij het stedelijk beleid zijn daar een goed voorbeeld van. Anders dan vroeger ziet de over-
heid zich niet vanzelfsprekend als de grote roerganger, als de actor die als geen ander maatschappe-
lijke processen kan aansturen en al doende het manna uit de hemel kan doen neerdalen. Dat de 
particuliere sector nadrukkelijker bij de beleidsvorming en – uitvoering wordt betrokken kan van 
alles betekenen. Optimisten zullen volhouden dat de overheid heeft geleerd dat het veel effectiever is 
om verantwoordelijkheden te spreiden. Pessimisten zullen tegenwerpen dat dit illustreert dat de 
overheid te weinig kennis heeft en niet weet aan welke knoppen moet worden gedraaid, of feitelijk 
machteloos is of, erger nog, dat ze haar verantwoordelijkheid ontloopt. Weer anderen zullen beargu-
menteren dat deze aanpak aansluit bij een neoliberale agenda, en dat ze dus eerder op ideologische 
gronden rust dan op pragmatische. Zoveel is zeker: de particuliere sector, inzonderheid het bedrijfs-
leven, wordt een belangrijke rol toebedeeld bij de heroprichting van steden en wijken, en etnische 
ondernemers – als onderdeel van dat bedrijfsleven- worden daarvan niet uitgezonderd.

Hier vragen wij speciale aandacht voor een vorm van etnisch ondernemerschap waarbij de verbinding 
met de buurt of wijk wezenlijk is, te weten het ondernemerschap in etnisch gethematiseerde winkelgebie-
den. Dit is natuurlijk niet de enige manier waarop etnische ondernemers actief kunnen zijn. Zo hoe-
ven ze helemaal niet ruimtelijk geconcentreerd te zijn, zoals bij Chinese restaurants het geval is. 
Evenmin hoeven ze per se hun etnische eigenheid te etaleren, zoals in de confectie-industrie of de 
taxibranche. Niettemin is het interessant om die etnisch gethematiseerde winkelgebieden eens uit te 
lichten. We kennen die voorbeelden wel van onze vakantiereizen in het buitenland of anders wel van 
de film of TV. Denk eens aan de Chinatowns van New York, Boston, San Francisco, Toronto, Vancou-
ver, Sydney, Melbourne, of aan die van Liverpool, Londen en Birmingham, of het Little Italy van New 
York of Manchester, of aan Belleville (Parijs), Kreuzberg (‘Klein Istanbul’, Berlijn), het Balti Quarter 

5 G27 2007; RWI 2007.

6 Vergelijk de bijdrage van Jos de Beus aan de Opinie & Debat bijlage van NRC Handelsblad 29 juni 2008 waarin hij spreekt 

over ADHD bestuur.

7 Zie ‘Politieke betrokkenheid groter, maar ook scepsis over politiek neemt toe’, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/

overheid-politiek/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2556-wm-rev.htm.
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(Birmingham), Brick Lane (‘Banglatown’, Londen), Brixton (Londen), Mouraria (Lissabon) of de  
Dansaertstraat en omgeving (Brussel). Denk dan in Nederland aan zulke buurten als de Zeedijk en 
Nieuwmarkt in Amsterdam ‘Chinatown’), of de etnische enclaves langs de Haagse City Mondial 
route, of Lombok in Utrecht, of de West-Kruiskade en Middellandstraat in Rotterdam. Ach ja, verge-
leken bij de uitbundige Chinatowns van Sydney of Vancouver, of Jamaica in Queens, New York, om 
iets te noemen, is de etnische thematisering er tamelijk licht. Niettemin ervaren bezoekers de eigen 
‘etnische’ sfeer en worden om die reden in meer of mindere mate tot die buurten aangetrokken. En 
dat doen zij dankzij etnische ondernemers.

Hieronder gaan we nader in op het etnische ondernemerschap in etnisch gethematiseerde winkel-
gebieden. We gaan na welke potenties de vermarkting van etnische diversiteit heeft en onder welke 
voorwaarden die potenties uit de verf kunnen komen. Meer precies brengen we in kaart onder welke 
omstandigheden die ontwikkeling plaatsvindt, welke factoren tot succes leiden, en wat de eventuele 
doorkruisende en tegenbedoelde effecten zijn. We focussen vooral op de interactie tussen onder-
nemers, de lokale overheid en andere actoren uit de vermaaksindustrie. In het navolgende bespreken 
we eerst de ontwikkeling van etnisch ondernemerschap, en vervolgens gaan we in op de vermarkting 
van etnische diversiteit en de samenhang daarvan met meer algemene stedelijke economische ont-
wikkelingen. Daarna stippen we de ervaringen in drie Nederlandse buurten aan en trekken we con-
clusies.
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2. Etnisch ondernemerschap  
als oplossing?

De gedachte dat etnische ondernemers een rol zouden kunnen spelen bij de heroprichting van ver-
pauperde buurten is, historisch gezien, om meerdere redenen een trendbreuk. Lange tijd heerste 
immers de opvatting dat de weg naar economische integratie eerst en vooral liep via arbeid in loon-
dienst. De ervaringen met de eerste immigrantengroepen bevestigden die opvatting. De Indische 
Nederlanders die in de jaren vijftig massaal naar Nederland trokken en uiteindelijk volledig in de 
Nederlandse samenleving opgingen, legden hoegenaamd geen belangstelling voor het eigen bedrijf 
aan de dag. De Surinamers, die later volgden, waren evenmin zeer ondernemend, uitzonderingen 
daargelaten. De mediterrane gastarbeiders, tenslotte, werden expliciet geworven om fabrieksarbeid 
te verrichten. Zij kwamen in de jaren zestig en begin jaren zeventig, een tijdsgewricht waarin het 
kleine ondernemerschap sowieso niet populair was. In linkse kringen was winst maken ‘vies’ en in 
rechtse kringen meende men dat grootschalige ondernemingen het kleinbedrijf langzaam maar 
zeker zouden opslorpen. 

Maar het liep allemaal anders. Het kleinbedrijf maakte een spectaculaire groei door, een groei die 
deels op het conto van immigranten te schrijven is. Volgens een studie van het EIM is gemiddeld 
8 procent van de ‘niet-westerse allochtonen’ actief als ondernemer, wat nog altijd onder het cijfer van 
autochtonen ligt (10 procent), terwijl sommige groepen, zoals Chinezen en Turken, daar weer ver 
bovenuit stijgen.8 Maar volgens een recente studie van de OECD zou de ondernemersgraad onder 
immigranten al zijn gegroeid tot 10,8 procent.9 Let wel: als die cijfers kloppen – wat allerminst vast-
staat – zijn immigranten nog steeds eerst en vooral economisch actief als loonarbeider. Maar het feit 
dat etnische ondernemers in steden als Amsterdam, Den Haag of Rotterdam pakweg 15-20 procent 
van het totale corps uitmaken, zegt wel iets over hun gegroeide maatschappelijke betekenis. 

Tabel 1.  Aantal ondernemers (x 1.000) naar herkomstgroepering, vier grote steden, 1999, 2002 
en 2004

 autochtoon
niet-westers 
allochtoon westers allochtoon totaal

 1999 2002 2004 1999 2002 2004 1999 2002 2004 1999 2002 2004

Amsterdam 31,3 33,3 33,7 5,8 7,8 8,3 7,7 8,5 8,9 44,8 49,5 50,9

Rotterdam 16,8 17,4 17,2 3,5 4,3 4,8 2,6 2,8 2,8 22,9 24,6 24,8

Den Haag 13,8 15,6 15,3 3 4,5 4,7 2,9 3,3 3,3 19,7 23,4 23,3

Utrecht 8,1 10,3 10,3 1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,5 10,3 13,1 13,3

Bron: Bertens & De Vries (2008) op basis van CBS.

8  EIM 2004; zie ook Dagevos & Gesthuizen 2005. Ruim 12 procent van de Turkse beroepsbevolking is ondernemer.

9 SOPEMI (2007) International Migration Outlook: - 2007. Parijs: OECD, p. 75. http://docstore.ingenta.com/cgi-bin/ds_deliver/1/

u/d/ISIS/45495359.1/oecd/16080173/2007/00002007/00000009/8107121e/49CBDC869EF995ED121862598938E1F0D5B871B1

C0.pdf?link=http://www.ingentaconnect.com/error/delivery&format=pdf. 
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Table 2. Aandeel buitenlandse ondernemers in OECD landen, 2000 en 2005 (in %)

Aandeel van buitenlanders 
op totaal van zelfstandige 
ondernemers

Aandeel zelfstandige 
ondernemers op totaal  
van buitenlandse beroeps-
bevolking

 2000 2005 2000 2005

Australië .. 26,7 .. 12,7

Oostenrijk 6,7 9,3 7,3 7,5

België 10,2 12,7 17,0 15,1

Tsjechië .. 3,0 .. 24,4

Denemarken 4,8 6,3 9,1 8,5

Frankrijk 11,1 12,7 11,4 11,6

Duitsland 9,7 12,8 8,6 10,1

Griekenland 2,0 3,7 13,7 12,6

Ierland 7,7 8,1 17,4 11,0

Luxemburg 33,5 38,9 7,5 6,9

Nederland 10,3 10,3 10,4 10,8

Noorwegen 6,0 7,4 7,6 7,6

Portugal 3,6 5,4 14,9 14,2

Spanje 3,0 8,1 18,9 10,3

Zweden 11,4 14,4 12,0 11,3

Zwitserland .. 18,2 .. 10,1

Verenigd Koninkrijk 10,7 11,6 15,2 14,4

Verenigde Staten .. 14,1 .. 9,6

Bronnen: European countries: European Community Labour Force Survey (data provided by Eurostat); 
United States: Current Population Survey March Supplement; Australia: Survey of Education and Work, 
2004.
Source: OECD 2007: 75.

Een tweede reden om te spreken over een trendbreuk is gelegen in de veranderende waardering voor 
het etnisch ondernemerschap. Hoewel er al langer hoge verwachtingen werden gekoesterd van het 
etnisch ondernemerschap, hadden en hebben veel beschouwingen en beleidsnota’s over het onder-
werp een tamelijk sombere toon. De meeste ondernemers zouden naar de meer traditionele sectoren 
van horeca en detailhandel trekken (ondanks de aanwijzingen dat steeds meer ondernemers er in 
slagen aansluiting te vinden bij typische postindustriële groeisectoren, zoals de persoonlijke en 
zakelijke dienstverlening). Verder zouden veel bedrijven amper winstgevend zijn, de ondernemers 
een tikkeltje te veel rommelen, waardoor zij al snel de poorten moeten sluiten. Klaarblijkelijk denkt 
men alleen aan malafide belwinkels, uitzendbureaus en koffietenten. In beleidsnota’s wordt uitvoe-
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rig bericht over de knelpunten die etnische ondernemers ervaren bij het starten en leiden van een 
bedrijf. Wie dit veld met al die goedbedoelde beleidsinterventies overziet krijgt haast de indruk dat 
alleen onverbeterlijke sukkels zich tot het zelfstandig ondernemerschap zouden bekennen: immi-
granten die wel willen, maar niet echt kunnen. Maar kennelijk dringt langzaam maar zeker het besef 
door dat het niet alleen maar kommer en kwel is. Sterker, in een aantal steden wordt etnische onder-
nemers een belangrijke rol toebedeeld bij de stedelijke revitalisering. In deze zienswijze zijn zij meer 
dan ‘slechts’ dienaren van de eigen gemeenschap. Het begint vaak wel met het bedienen van een 
etnische clientèle, maar zodra ondernemers vaste grond onder de voeten hebben, stijgt de meer-
waarde snel. Hoewel nog steeds sombere geluiden te horen zijn over het etnische ondernemerschap, 
klinkt het vertrouwen in de kracht ervan al met al steeds harder door.

Dat ondernemers belangrijke sociale en economische ontwikkelingen kunnen dragen, is iets waarvan 
men in liberale verzorgingsstaten nauwelijks opkijkt. In de Verenigde Staten, Canada of Australië 
worden etnische ondernemers geprezen als initiatiefrijke en hardwerkende lieden, als pioniers die 
hun eigen droom trachten te verwezenlijken – of in ieder geval die van hun kinderen –, als mensen 
die bijdragen aan de plaatselijke economie, als voorbeelden voor de rest van de samenleving. Nu is 
het beslist niet zo dat ondernemers daar allemaal potentiële multimiljonairs zijn. Integendeel, velen 
moeten net als hun ‘collega’s’ hier in Nederland sappelen, maar toch. Toeval of niet, de Verenigde 
Staten, Canada en Australië vormen de klassieke immigratielanden, en dat is om een aanvullende 
reden van belang. Anders dan hun Europese tegenhangers – en zeker anders dan Nederland anno 
2009 – zien zij internationale migratie en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van etnische 
diversiteit als een fact of life. Zij schieten niet in een stuip als grote groepen immigranten zich in een 
en dezelfde buurt vestigen, en daar eigen bedrijfjes oprichten. En evenmin roepen zij in koor dat de 
overheid een robuust integratiebeleid moet volgen. De gedachte alleen al.

Grote steden als New York en Los Angeles realiseren zich goed dat hun economische kracht mede 
afhangt van etnische ondernemers. Wie in Los Angeles een bouwvakker bestelt, krijgt vrijwel zeker 
een latino aan de deur. Wie zich in de ‘Californian look’ steekt heeft een grote kans dat zijn of haar 
kleding door de handen is gegaan van een latina in dienst van een Koreaans confectionair. Wie goed-
koop speelgoed bestelt – en dan hebben we het niet over Barbie en Ken, hoewel Mattel ook in LA is 
gevestigd – komt vrijwel zeker bij een Chinese ondernemer terecht. Deze etnische ondernemers 
weten cruciale concurrentievoordelen te behalen door zich in elkaars nabijheid te vestigen en slim 
gebruik te maken van elkaars netwerken.10 Tenslotte zien we dat buurten en wijken die ooit te boek 
stonden als getto, als no-go area, eensklaps interessante winkelgebieden worden. Etnische onder-
nemers ontplooien zich in hun ‘concentratiebuurten’ – we gebruiken even het Nederlandse jargon – 
zodanig dat die locaties opkomen als centra van vermaak en consumptie, zowel voor een clientèle 
van co-ethnics als die van non-ethnics. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dergelijke ontwik-
kelingen zich niet in Nederland zouden kunnen voordoen. 

10 Rath 2000.
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3. Vermarkting van etnische 
diversiteit

Grote wereldsteden als Vancouver, Sydney en New York dragen hun etnische diversiteit uit en lokken 
met veel succes toeristen en dagjesmensen naar de woon- en winkelgebieden van hun etnische min-
derheden. Kleinere en minder befaamde plaatsen zoals New Braunsfels (Texas), Victoria (British 
Columbia) en Ingham (Queensland) laten zich op dit punt evenmin onbetuigd. Wie in die steden en 
stadjes de moeite neemt om vanaf het centrum een kwartiertje te lopen of desnoods een halfuurtje 
met de bus of metro te reizen komt terecht in wereld die doet denken aan Vietnam, India of Italië. De 
geuren, kleuren en geluiden lijken van ver weg te komen, maar zijn levensecht en tastbaar. In China-
town ruiken de bezoekers gedroogde vis, wierook en durian, in Punjabi Market (Vancouver) snuffelen 
zij tussen de bruidsjurken, in Cabramatta (Sydney) trakteren zij zichzelf op pho, in Jamaica (Queens) 
luisteren zij naar hiphop en musica latina, in Kensington (Toronto) flaneren zij langs groente en fruit 
stalletjes en dollar stores, om tenslotte in Little Italy te genieten van een sterke espresso met biscotti. Als 
het meezit kunnen zij in deze buurten de viering van etnisch-specifieke feest- en gedenkdagen mee-
maken, zoals het Chinese Nieuwjaar, getuige zijn van een parade, of meehossen met de etnische 
jeugd die een of andere overwinning van het land van hun voorouders viert, zoals het geval was in 
Leichhardt (‘Little Italy’, in Sydney) in 1982 en opnieuw in 2006 toen Italië het wereldkampioenschap 
voetbal behaalde.11 In sommige gevallen verdringen tienduizenden of soms zelfs honderdduizenden 
mensen zich om een glimp op te vangen van de exotische pracht en praal of om deelgenoot te zijn 
van de pret en het vertier. Zoveel is zeker: vercommercialiseerde etnische diversiteit oefent aantrek-
kingskracht uit op een breed publiek. 

Deze aantrekkingskracht is echter allerminst vanzelfsprekend. Integendeel, veel van de hierge-
noemde straten en buurten stonden ooit te boek als getto’s van kansarmen en als plaatsen om te 
mijden. Het negatieve imago ten spijt bleek de kansenstructuur van deze zogenaamde ‘concentratie-
buurten’ gunstig voor de ontwikkeling van kleinschalige, lokale ondernemingen.12 Ofschoon deze 
etnische ondernemingen eerst en vooral een clientèle van leden uit de eigen etnische groep bedien-
den, strekte hun betekenis verder dan uit de omzetstatistieken was af te lezen: de winkels en bedrij-
ven markeerden – net als gebedshuizen en verenigingen – etnische grenzen, ze symboliseerden 
eigenheid, ze boden gelegen heid voor ontmoeting en bonding van leden van de eigen gemeenschap, 
en brachten (deels uit het land van herkomst geïmporteerde) etnisch-specifieke goederen en dien-
sten op de markt. De vraag naar die goederen en diensten bleef uiteindelijk niet tot de eigen groep 
beperkt. Het aanbod van uitheemse producten en de aparte sfeer in die straten, buurten en stads-
wijken trok de aandacht van buitenstaanders die wel eens iets anders wilden zien, beleven en gebrui-
ken. Nieuwsgierige stedelingen wandelden door de straten en betraden de winkels en restaurants, 
een activiteit die te boek stond als slumming. Naarmate meer bezoekers de etnische grenzen over-
schreden, kregen meer ondernemers de gelegenheid uit hun captive markets te treden, en andersom. 
De oriëntatie en marktpositie van de ondernemers veranderde met de komst van nieuwe groepen 

11 In 1982 werd ook in Utrecht het wereldkampioenschap van Italië uitbundig gevierd. Italiaanse gastarbeiders schonken toen 

rijkelijk vino rossi - een studentikoze verwijzing naar de topscorer van dat toernooi Paolo Rossi.

12 Lin 1998.
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consumenten, en allengs veranderde ook de status en kwaliteit van de buurt. In veel gevallen zien we 
dat het stadsbestuur een faciliterende rol speelt, bijvoorbeeld waar het gaat om het aanpassen van 
bestemmingsplannen, het aanbrengen van toepasselijk straatmeubilair, het onderhouden van die 
winkelgebieden, het beteugelen van criminaliteit, of het regelen van verkeersborden.

Zoals gezegd is zich in Europa c.q. Nederland iets dergelijks aan het voltrekken, zij het vooralsnog op 
kleinere schaal. Hier gaat het eveneens om oude volksbuurten met grote concentraties immigranten 
die zich – ondanks de accumulatie van maatschappelijke problemen – hebben ontpopt als broed-
plaats van etnisch ondernemerschap en locatie voor vertier en consumptie. Langzaam maar zeker 
zijn de ondernemers uit de etnische markten gebroken en hebben zij bezoekers van buiten weten aan 
te trekken. Let wel: dit gebeurde niet ondanks, maar mede dankzij het feit dat etnische minderheden 
er een stempel drukken op het winkelaanbod, het stedelijke landschap, en de sfeer. 

Wie in Amsterdam van het CS over de Zeedijk naar de Nieuwmarkt loopt en de Chinese straatnaam bordjes ziet, 
de exotische karakters op de winkelramen, de pagode-achtige architectonische details van de toko van Dun Yong, 
de Fo Guang Shan He Hua tempel, de geroosterde eenden in de etalage van Nam Kee, die ziet en proeft Azië. En 
wie een Chinese massagesalon binnenstapt kan dat continent ook nog eens ruiken en voelen. Op de Nieuwmarkt 
wordt jaarlijks met veel geknetter en geknal het Chinese Nieuwjaar ingeluid.

Het Chinatown wordt omstandig beschreven in reisgidsen, shopping guides en op internet. Voor wat het waard is: 
wie ‘Amsterdam’ en ‘Chinatown’ googlet krijgt 876.000 hits, dat is maar weinig minder dan de combinatie met 
‘Anne Frank’ (912.00), maar zowat evenveel als de combinatie met ‘red light district’ (888.000), bijna tweemaal 
zoveel -jawel- als de combinatie met ‘Ajax’, en ruim driemaal zoveel als de combinatie met de tempel van de 
hogere cultuur, het ‘Rijksmuseum’ (247.000).13 In de virtuele wereld is het Amsterdamse Chinatown klaarblijke-
lijk een feit, en bovendien uitermate populair. 

De opkomst van deze, van de standaard afwijkende winkelgebieden – waar niet het Kruidvat, Blokker 
of Vishandel ‘Cock en Elly’ de toon zetten, maar zulke uitheemse bedrijfjes als Surigoud, Birlik 
Import en Bird – hangt evident samen met de vestiging van nieuwkomers en de specifieke wijze 
waarop zij in de samenleving integreren. Door hun culturele eigenheid economisch te benutten heb-
ben nieuwkomers de mogelijkheid een niche te creëren in de wereld van fun shopping en, meer alge-
meen, in de almaar groeiende vermaaksindustrie.14 Tegelijkertijd kunnen zij een rol spelen in de 
revitalisering van de buurt. Dat het niet om een vluchtige ontwikkeling gaat blijkt uit het feit dat deze 
straten en buurten steeds vaker de locatie zijn van festivals en de bestemming van city safari’s, ze 
omstandig worden beschreven in reisgidsen en Internet shopping guides, en hier en daar al integraal 
deel uitmaken van de place marketing van steden zelf.

Voorwaar een opmerkelijke ontwikkeling. Vergeet niet dat de Zeedijk of West-Kruiskade tot voor kort 
een tamelijk beroerde reputatie hadden. En bedenk ook dat dit gebeurde zonder dat een ambtenaar, 
straatmanager of projectontwikkelaar zich met de branchering bemoeide.

13 Google (14 augustus 2008).
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4. Fundamentele verandering 
stedelijke economie

Deze ontwikkeling heeft niet in de laatste plaats te maken met de fundamentele economische trans-
formaties die steden ondergaan. Arbeidsmarkttrajecten hebben hun vanzelfsprekendheid verloren, 
de sociale cohesie is onder druk komen te staan en sociale tegenstellingen zijn versterkt. Steden zijn 
tegelijkertijd steeds meer de knooppunten van grotere, deels internationale netwerken die ontmoe-
ting tussen producenten en consumenten faciliteren. Hooggeschoolde professionals, ongeschoolde 
gelukszoekers, zakenlieden, toeristen en dagjesmensen trekken naar die steden, en versterken aldus 
hun transformatie van centra voor de industriële productie van massagoederen tot centra voor de 
productie, circulatie en consumptie van informatie. Klassieke locatiefactoren (zoals nabijheid van 
grondstoffen of ligging aan aan- en afvoerroutes) spelen nog maar een beperkte rol, terwijl nieuwe 
factoren, die deels in de symbolische sfeer liggen, de overhand hebben. Postindustriële steden pro-
beren met wisselend succes nieuw elan uit te dragen met veel nadruk op culturele industrieën, creati-
viteit en mondiaal aansprekende symbolieken; alle bestuurders hebben immers het werk van Richard 
Florida gelezen.15 De profilering van ‘gekleurde’ buurten sluit verrassend goed aan bij deze ontwikke-
ling. 

De opkomst van gekleurde buurten als plaatsen van vermaak en consumptie vestigt ook de aandacht 
op het etnisch ondernemerschap. Dat ondernemerschap is veelvuldig object van onderzoek geweest. 
Jarenlang was men gepreoccupeerd met etnisch-culturele kenmerken van immigranten en hun 
inbedding in etnisch-specifieke sociale netwerken. Wie deze werken leest krijgt zowat de indruk dat 
het voor een ondernemer niet uitmaakt of hij nu een patatzaak heeft, een afvalverwerkingsbedrijf, 
een hypotheekbank of een reclamebureau. Het succes komt immers vanzelf uit de hoge hoed rollen 
als hij maar uit het juiste sociaal-culturele hout gesneden zou zijn. Dat is natuurlijk een onthutsend 
onrealistische voorstelling.

Recentelijk heeft het onderzoek een nieuwe wending genomen. Light & Rosenstein gaven daartoe al 
een eerste aanzet toen zij het ondernemerschap plaatsten in een markt van vraag een aanbod: onder-
nemers bieden goederen en diensten aan en komen daarmee tegemoet aan de vraag van consumen-
ten.16 Zij legden veel nadruk op de agency van de ondernemers en stelden dat deze geen passieve 
actoren zijn, maar individuen die kansen kunnen waarnemen of zelfs scheppen. De kansenstructuur 
waarbinnen die ondernemers opereren, werd echter amper geproblematiseerd en voor zover dat wel 
gebeurde leken zij uit te gaan van een tamelijk statische, ongedifferentieerde en ongeregelde econo-
mie. 

Kloosterman, Van der Leun en Rath en Engelen gingen met hun ‘mixed embeddedness’ benadering 
een stap verder.17 Ze beargumenteren dat de economie dynamisch, gelaagd, en gereguleerd is. 

14 Rath 2007.

15 Florida 2002.

16 Light & Rosenstein 1995.

17 Kloosterman, Van der Leun en Rath 1999; zie ook Rath 2002; Kloosterman & Rath 2003; Engelen 2001.
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 Verschillende markten bieden verschillende kansen, werpen verschillende barrières op, vergen ver-
schillende ondernemers vaardigheden, leiden tot verschillende vormen en niveaus van succes (op 
welke manier dan ook gedefinieerd) en uiteindelijk een verschillende etnische arbeidsdeling. Regule-
ring is niet beperkt tot ingrijpen van de overheid, en bestaat evenmin uitsluitend uit ge- en verboden; 
ook de stimuleringsmaatregelen zijn vormen van regulering, aangezien ze de markt beïnvloeden. Het 
is dus zaak om zinvolle verbindingen te leggen tussen culturele, sociale, politieke en economische 
determinanten van ondernemerschap. 

Welnu, de ervaringen in het buitenland leren ons dat veel afhangt van de strategieën van de onder-
nemers, de ontwikkeling van de markt, de opstelling van smaakmakers en marketingexperts, en de 
interventies van de (lokale) overheid en andere belanghebbenden partijen. Verder weten we dat aan 
verschillende voorwaarden voldaan moet worden om gekleurde buurten tot plaatsen van vermaak en 
consumptie te transformeren. Zo moet de buurt voldoende veilig en schoon zijn, moet hij bereikbaar 
zijn en moet er een aansprekend aanbod van winkels en voorzieningen zijn.18 Een cluster Surinaamse 
boekhouders in een naoorlogse portiekflat zal weinig bezoekers trekken; een cluster toko’s, restau-
rants, en winkels met kleding en exotische snuisterijen in een pittoreske en feeëriek gepavoiseerde en 
geïllumineerde omgeving des te meer. Maar zelfs als aan die voorwaarden wordt voldaan kan een 
gunstige ontwikkeling nog worden versjteerd. Zo is er het risico van versterking van etnische stereo-
typen, zo ook is er het risico dat exotische attracties ‘gewoon’, voorspelbaar en dus minder aantrek-
kelijk worden. Verder kunnen nieuwe tegenstellingen binnen de buurt ontstaan, of ‘natuurlijke’ 
economisch-geografische processen worden gefossiliseerd.19 

18 Ram et al. 2000; Rath 2007.

19 Rath 2007.
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5. Drie buurten vergeleken

Laten we eens een blik werpen op drie Nederlandse buurten: de Zeedijk en omgeving in Amsterdam, 
de City Mondial route in Den Haag, en de West-Kruiskade/Middellandstraat in Rotterdam. Deze 
buurten zijn gekozen omdat ze elk op een eigen manier laten zien hoe etnische diversiteit commer-
cieel benut kan worden en welke rol gemeenten daarbij spelen.20

De Zeedijk, Geldersekade en Nieuwmarkt in Amsterdam (‘Chinatown’) worden al sinds jaar en dag geassoci-
eerd met Chinezen, hoewel van de oorspronkelijke ‘Chineesche kolonie’ als zodanig weinig meer over 
is.21 Aan het eind van de jaren tachtig nam de gemeente samen met het bedrijfsleven dit verpauperde 
stadsdeel onder handen: junks werden aangepakt, politiecontrole verbeterd, de publieke ruimte 
beter ingericht en onderhouden, panden opgekocht en opgeknapt, enzovoorts. Enigszins onverwacht 
bleken met name Chinese en andere Aziatische ondernemers de weg naar de Zeedijk te vinden en 
vooral sinds de opening (door Koningin Beatrix) van de Boeddhistische tempel Fo Quan Shan ademt 
het gebied een sterk Aziatische sfeer. Chinese ondernemers dragen het gebied graag uit als het 
Amsterdamse Chinatown. Zij willen een poort oprichten, subsidie voor hun Nieuwjaarsparades en 
vooral een parkeergarage, maar de lokale overheid aarzelt al meer dan 15 jaar. Is de binnenstad 
eigenlijk niet al druk genoeg? Is het wel verantwoord om het historische erfgoed (panden van 350 jaar 
oud) met exotisch straatmeubilair te ‘versieren’? Zijn de ondernemers wel in staat om de Zeedijk en 
omgeving op te stoten tot een gevarieerd en hoogwaardig winkelgebied voor een kooplustig publiek? 
Wie denken zij trouwens wel dat ze zijn dat ze de sfeer in de buurt mogen bepalen? Amsterdamse 
bewonersorganisaties die luidkeels hun eigen belangen articuleerden, maakten handig gebruik van 
de enigszins afzijdige houding van Chinese ondernemers en hun organisatie van het politieke 
besluitvormingsproces. Meer recent wordt op voorzichtige manier wel erkend dat de Chinese onder-
nemers een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de revitalisering van het gebied en dat zij veel 
(internationale) bezoekers trekken.22 Nu de gemeente het initiatief naar zich toegetrokken heeft 
door het gebied ‘1012’ als grootstedelijk te verklaren, liggen de kaarten weer anders. Een van de 
speerpunten is het bevorderen van bedrijven die niet alleen ’s avonds, maar ook overdag klandizie 
trekken. Dat kan ten koste gaan van het Aziatische karakter van de buurt, maar hoeft dat niet per se.

De ‘City Mondial route’ (van de Wagenstraat tot de Paul Krügerlaan) in Den Haag. De Gemeente Den Haag 
heeft de afgelopen periode flink geïnvesteerd in de Schilderswijk en Transvaal. Daarbij stuitte men op 
de paradoxale situatie dat de binnenstad weliswaar talrijke bezoekers trekt, maar dat deze bezoekers 
maar moeizaam zijn te bewegen naar de kleinere (etnische) winkels aan de rand van het centrum. De 
gemeente ontwaarde niettemin toch potentieel en heeft samen met buurtorganisaties en organisa-

20 Deze cases zijn onderzocht door uitvoerig te praten met een groot aantal sleutelpersonen uit de kringen van ondernemers, 

het lokale bestuur en de nimbus van organisaties en instanties die zich met de (economische) ontwikkeling van buurten 

bemoeien. Daarnaast zijn talrijke schriftelijk bronnen bestudeerd en zijn straatenquêtes gehouden om de achtergronden en 

voorkeuren van consumenten te peilen.

21 Chong 2005.

22 Stadsdeel Centrum 2008.
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ties van ondernemers de grotere winkelstraten aan een grondige opknapbeurt onderworpen. Tege-
lijkertijd werd besloten om de aparte sferen in de verschillende straten te versterken, opdat een min 
of meer aaneengesloten route van uiteenlopende etnische enclaves zou ontstaan. Het gebied dat zich 
uitstrekt van de Amsterdamse Veerkade, De Wagenstraat tot de Gedempte Burgwal werd aldus 
bestemd als Chinatown – een heuse Chinese poort is in de maak -, de Paul Krügerlaan is meer het 
terrein van Surinamers en Indiërs, terwijl Turken en Koerden hun stek hebben in de tussengelegen 
straten. 23 Deels met subsidie van de Europese Commissie is een organisatie opgezet – City Mondial – 
dat de attractiviteit van dit gebied tracht uit te venten met een pakket aan voorzieningen.24 Verder is 
dit gebied veelvuldig het toneel van bazaars en straatfestivals. De gemeente denkt vooral vanuit de 
potentie van etnische ondernemers en zoekt actief mee naar manieren om die potentie te verzilveren. 
De grote stroom consumenten die nodig is om het hele plan overeind te houden, is evenwel nog niet 
echt op gang gekomen.

West-Kruiskade, 1e en 2e Middellandsestraat en Vierambachtstraat in Rotterdam. Deze langgerekte winkel-
boulevard, met name het deel dat dicht tegen het centrum aan ligt, was ooit voorbestemd om deel  te 
worden van het central business district van de Maasstad. Toen de gemeente ten langen leste op haar 
schreden terugkwam waren de woningen al hopeloos verpauperd en de buurt bevolkt met gastarbei-
ders, rijksgenoten en studenten. De West-Kruiskade werd door sommige Rotterdammers venijnig 
omgedoopt tot ‘kroeskade’, vanwege de vele Creoolse Surinamers die op geregelde en ongeregelde 
tijden de publieke ruimte in bezit namen. Toen er zich eind jaren zeventig een harddrugscene ontwik-
kelde en zelfs streetcornerworkers in de handel bleken te zitten, stelde de gemeente onthutst vast dat ze 
de beheersing over het gebied volledig verloren had. Sindsdien is veel ten goede veranderd, al onder-
neemt de politie bij tijd en wijle nog steeds speciale acties. Met name het winkel bestand is onherken-
baar veranderd: de kop van de West-Kruiskade en de Westersingel hebben een duidelijk Chinees 
karakter en de ondernemers willen hun ‘Chinatown’ graag uitbreiden; verderop overheersen Suri-
naamse bedrijven; en meer naar het westen is het etnisch gemengd, hoewel Turkse en Marokkaanse 
winkels nadrukkelijk aanwezig zijn. Er zijn plannen om het ‘exotische’ karakter van het gebied meer 
nadruk te geven en met meer kracht te presenteren, maar vooralsnog is men huiverig om afzonder-
lijke etnische groepen de thematisering te laten bepalen. Gezamenlijk divers is het motto. De hou-
ding van het centrale stadsbestuur in de afgelopen jaren, dat vooral mikt op veiligheid, aanpassing 
en menging, maakt het voor de ondernemers niet eenvoudiger de potentie van het gebied te benut-
ten.

23 Zie onder andere http://www.chinatown-denhaag.com.

24 Zie http://www.citymondial.nl/.
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6. Welke lessen  
kunnen we trekken?

Ten eerste kunnen we vaststellen dat etnisch ondernemerschap zich voortvarend ontwikkelt, ook in 
buurten die als kwetsbaar te boek staan. Dat zegt iets over de gedrevenheid van die ondernemers, 
maar ook iets over de buurten zelf. Ook arme en verpauperde buurten bieden kennelijk kansen, hoe 
marginaal die in de ogen van sommige bestuurders ook mogen lijken. Bovendien, dit ondernemer-
schap draagt bij aan de kwaliteit van de buurt omdat het het voorzieningenniveau omhoog krikt, 
reuring op straat teweegbrengt, veiligheid versterkt, en bijdraagt aan het gevoel dat een buurt de 
moeite waard is. Feit is dat ondernemers – veelal zonder steun van de overheid of anderen – zich een 
positie in de markt hebben weten te verwerven. 

Ten tweede constateren we dat het gros van de bedrijven actief is in horeca en detailhandel. Dit komt 
overeen met het meer algemene beeld van etnisch ondernemerschap. Echter, een nuancering is op 
zijn plaats. De concentratie van horeca en detailhandel houdt ook verband met de ‘normale’ uitsorte-
ring van bedrijven over de stad. Meer vuile of industriële bedrijven zijn eerder op bedrijventerreinen 
aan de rand van de stad te verwachten dan in de straten waar bewoners hun dagelijkse boodschap-
pen doen. Hetzelfde geldt voor kantoren die zich richten op de zakelijke dienstverlening. In die zin is 
de concentratie van horeca en detailhandel niet per se etnisch specifiek. 

Ten derde zien we verschillende vormen van etnische thematisering. De thematisering is in al deze 
gevallen licht, oogt soms mono-etnisch, maar is veelal gemengd. Anders gezegd; de thematisering 
wordt niet met overdreven veel toeters en bellen uitgedragen, en wordt niet door één specifieke etni-
sche groep gemonopoliseerd. Ook het ‘Chinatown’ van Amsterdam is feitelijk gemengd, niet alleen 
omdat er ook Nederlandse en Portugese winkels zijn, maar ook omdat niet alles wat Aziatisch is ook 
Chinees is. De Aziatische ondernemers zijn afkomstig uit het Chinese vasteland, Taiwan, Hong Kong, 
Maleisië, Thailand en zelfs uit Suriname. Let wel: concentratie van etnische bedrijvigheid leidt niet 
per se tot etnische thematisering. Maar het punt hier is dat etnische thematisering ook in Nederland 
voorkomt, en dat die thematisering zonneklaar geen vaste formule kent. Voor bestuurders betekent 
dit dat zij dus ook niet in automatismen en stereotype vormen moeten denken. 

Ten vierde is het duidelijk dat thematisering geenszins bedoeld hoeft te zijn. Ondernemers zoeken 
weliswaar elkaars nabijheid op, omdat zij daar klanten verwachten of omdat de stedelijke morfologie 
dat nu eenmaal vereist (alleen in winkelstraten of bedrijventerreinen zijn winkel- en bedrijfsruimtes 
te vinden), maar niet omdat zij er op uit zijn om een samenbindend thema te versterken. Pas achteraf 
wordt geconstateerd dat een winkelgebied meer is dan de som der individuele ondernemingen. Dit is 
een belangrijke conclusie omdat het betekent dat het niet voor de hand ligt om een dergelijke ont-
wikkeling from scratch te regelen. Het gaat hier dus niet om gekunstelde ‘tropische markten’ – zoals 
de Ymarkt destijds – maar om reeds bestaande commerciële activiteiten.25 Bestuurders of projectont-
wikkelaars die brood zien in deze vorm van profilering, doen er verstandig aan bestaande ontwikkelin-

25 Zie Pool 2003 voor een analyse van dit mislukte prestigeproject.
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gen te versterken in plaats van die vanaf de tekentafel te ontwerpen. Op die manier sluiten zij het 
beste aan bij ‘normale’ bedrijfseconomische routines en processen.

Ten vijfde is etnische thematisering niet slechts interessant voor een beperkte markt van liefhebbers 
uit eigen kring. Uit straatenquêtes in alle drie de buurten blijkt dat een breed publiek van co-ethnics en 
non-ethnics26 wordt aangesproken. Er zijn wel grote verschillen tussen de buurten. Het Chinatown 
gebied in Amsterdam wordt meer dan de andere onderzochte buurten gefrequenteerd door (interna-
tionale) toeristen en dagjesmensen. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de inbedding van dat 
gebied – gelegen in de schilderachtige grachtengordel tussen de Walletjes en het CS – in de grotere 
Amsterdamse vrijetijdseconomie. De onderzochte buurten in Rotterdam en Den Haag bedienen een 
meer lokale clientèle. De verwachtingen van de bezoekers zijn derhalve ook enigszins gevarieerd, 
hetgeen uiteraard gevolgen heeft voor de marketing van de ondernemers en eventuele promotiecam-
pagnes van derde partijen. 

Ten zesde valt de betekenis van urban governance regimes op. De specifieke manier waarop politieke en 
economische actoren en hun instituties zich tot elkaar verhouden, de manier waarop zij de situatie 
definiëren en het discours voeren zijn in belangrijke mate richtinggevend voor de manier waarop 
gekleurde buurten zich ontwikkelen, zonder hiermee te willen suggereren dat die regimes allesbepa-
lend zijn.

Ten zevende constateren we dat die regimes niet altijd helder en consistent zijn. Het is evident dat 
plaatselijke bestuurders met uiteenlopende belangen rekening moeten houden en dat het soms 
lastig is die met elkaar te verzoenen. Die lastige en soms kwetsbare positie wordt doorkruist door 
allerhande meer algemene beleidsopvattingen en ideologische principes die soms los van de werke-
lijkheid van alledag staan en soms rusten op niet realistische verwachtingen en zwakke veronderstel-
lingen. Nu eens is er de opvatting dat assimilatie en spreiding voor alle betrokkenen – etnische 
ondernemers in de eerste plaats – eigenlijk beter is. Dan is er de hunkering naar een ‘coole’ winkel-
straat waarin hippe fashion designers, olijfoliespecialisten en taartenarchitecten zich inspannen om 
een middenklasse publiek te bedienen. En dan weer beheerst het thema van veiligheid de politieke 
agenda zodanig dat andere initiatieven vermorzeld dreigen te worden. Ook speelt de vrees dat het 
accommoderen van etnische thematisering voor de ene groep automatisch betekent dat alle groepen 
bediend moeten worden, hetgeen men niet wenst. En weer elders meent men dat etnische thematise-
ring per se gepaard moet gaan met het oprichten van poorten, leeuwen en andere etnische tierelan-
tijnen en veel subsidies voor spectaculaire parades, alsof de overheid ter zake voorop zou moeten 
lopen en alsof dat de enige manier is waarop ondernemers ondersteund kunnen worden. Vaak is er 
de idee dat eventuele ondersteuning van etnische thematisering betekent dat die thematisering tot 
in den eeuwigheid blijft bestaan. Kennelijk wordt dit als een weinig dynamisch verschijnsel gezien. 
Meer dan eens lijkt het beleid trouwens te veranderen met de komst van de volgende bestuurder of 
ambtenaar.

26 Buijs, Smeekes & Verweij (2007).
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Ten achtste is het duidelijk dat de ondernemers (c.q. hun organisaties) in alle onderzochte buurten 
op allerlei manieren contact hebben en overleg voeren met de (deel)gemeentelijke overheid, of de 
organisaties en instellingen die op armlengte van die overheid het beleid uitvoeren. Voor zover die 
ondernemers georganiseerd zijn is dat nu eens soms in algemene winkeliersverenigingen, dan weer 
in organisaties van etnische ondernemers. Er vindt geregeld overleg plaats met de politie, de wijk-
manager, het wijkontwikkelingsbureau, de afdeling Economische Zaken, (deel)raadsleden, en noem 
maar op. Veel van zulke contacten zijn verticaal. Horizontale contacten, bijvoorbeeld met andere 
belanghebbende partijen, zijn zeldzamer en verlopen moeizamer, waarbij het gebrek aan politieke 
ervaring of de afwezigheid van een uitgebreid bestuurlijk netwerk etnische ondernemers parten 
speelt. De mogelijkheid om coalities te sluiten wordt niet altijd benut, al is het natuurlijk zo dat de 
ander wel moet willen.

De casussen laten belangrijke verschillen zien waar het gaat om de inzet van ondernemers en hun 
organisaties, de rol van de lokale overheid en aanhangende instanties, en de vorm waarin die etni-
sche thematisering zich ontwikkelt. We leren ook dat etnische thematisering de buurt niet automa-
tisch in de vaart der volken op stuwt. De ene keer worden sluimerende conflicten manifest gemaakt, 
de andere keer is die thematisering speelbal van steeds weer nieuwe politiek (of oude politiek van 
pappen en nathouden), en weer een volgende keer denken lokale bestuurders te veel in fantasieloze 
en statische sjablonen. Maar bovenal stellen we vast dat de verwachtingen van etnische thematise-
ring niet altijd corresponderen met de feiten. Ambitie moet er zijn, maar de Wagenstraat in Den 
Haag zal nooit de allure krijgen van Mott Street in het Chinatown van New York of Spadina Avenue in 
Toronto. Anderzijds mag dat besef geen reden zijn om niet serieus te kijken en te luisteren naar de 
potentie en ambities van etnische ondernemers, zeker niet als van hen een dragende rol wordt ver-
wacht bij de revitalisering van de stad.

Deze week: gratis tips voor bestuurders
• Integratie is een traag en complex proces met talrijke dimensies. Ga niet uit van simpele en sjablo-

nerige opvattingen over de integratie van immigranten, maar tel je zegeningen: concentratie van 
etnische bedrijvigheid lijkt op gespannen voet te staan met het streven naar sociaal-culturele aan-
passing, maar kan wel bijdragen aan economische integratie en versterking van burgerschap.

• De overheid is niet de enige partij die het proces van integratie kan aansturen. Juist bij economi-
sche integratie moeten initiatieven uit de particuliere sector worden waargenomen en op waarde 
geschat.

• Wees niet verbaasd over de concentratie van etnische ondernemers in de horeca en detailhandel in 
winkelstraten die gericht zijn op bedrijvigheid in de horeca en detailhandel.

• Merk op dat etnische thematisering een normaal verschijnsel is in immigratielanden en dat die 
vele vormen kent (soms mono-etnisch, veelal gemengd). Val niet terug op automatismen en denk 
niet in stereotype vormen. 

• Faciliteer ondernemerschap, en wees helder en consistent, probeer ondernemers zo min mogelijk 
lastig te vallen met de waan van de dag.

• Probeer niet etnische thematisering van bovenaf op te leggen, maar sluit aan bij ‘normale’ 
bedrijfseconomische routines en processen en versterk deze. Bedenk dat etnische thematisering 
slechts een van de vele vormen van ondernemerschap is. 
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• Houd rekening met de markt. Er is niet één type consument dat etnisch gethematiseerde buurten 
bezoekt – zoals de hippe middenklasser – , jaag geen overspannen en onrealistische verwachtin-
gen na. 

• Houd er rekening mee dat etnische thematisering als formule een beperkte levensduur heeft. Op 
de lange termijn komen en gaan etnische buurten.

• Vermijd pappen en nathouden. Zorg voor systematisch en open overleg met uiteenlopende groe-
pen van ondernemers en andere belanghebbenden. Neem ondernemers serieus, onderken hun 
potenties en ambities, neem beslissingen en voer deze voortvarend uit.
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