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Dankwoord

Vier jaar aan een doctoraat werken: het leek oneindig lang. Het is uiteindelijk 
twaalf jaar geworden. Dat heeft, vrees ik, een beetje met mijn gulzigheid te 
maken. Een familietrekje: als er vroeger bij mijn grootouders, en later bij ons 
thuis volk over de vloer kwam, dan ging dat altijd gepaard met meergangen-
menu’s of minstens drie verschillende gerechten op tafel. Dat maakt een maal-
tijd tot een feest. Door die gulzigheid of grote honger – het is maar hoe je het 
bekijkt – heb ik mij voor, tijdens en naast mijn doctoraat vaak laten verleiden 
door andere projecten die op mijn pad kwamen. Zo graag ik de tijd neem om 
me te verdiepen in bepaalde onderwerpen en empirisch onderzoek, zo onge-
duldig ben ik om dit op een of andere manier te laten doorsijpelen in de prak-
tijk van architectuur en stedenbouw. Waar doe je anders onderzoek voor? Al 
die zijpaden en zogenaamde nevenactiviteiten, hebben dus wat vertraging met 
zich meegebracht, maar zijn even goed onzichtbaar aanwezig in dit doctoraat. 

Tot op vandaag wordt het maken van een doctoraatsthesis nog steeds beschouwd 
als een eenpersoonsonderneming. En dat terwijl de roep om transdisciplinari-
teit steeds luider klinkt. Een dankwoord is nog net toegestaan. Veel meer dan 
het finale boek dat nu voorligt, koester ik de vele samenwerkingen en uitwisse-
lingen die dankzij dit doctoraat, en in de slipstream ervan zijn ontstaan. Hoe-
wel er maar één naam op de kaft van dit boek zal komen te staan, zie ik deze 
doctoraatsthesis niet als het eindwerk van één persoon, maar als een collectief 
traject. Dit onderzoek maakt deel uit van een ruimer NWO onderzoeksproject 
‘Kinderen en Migranten in de Maalstroom van Repressieve Tolerantie. Een 
Alternatieve Geschiedenis van de Nederlandse Stad’. Dat bood al een buiten-
gewone kans om actief te mogen samenwerken met twee antropologen, Lianne 
Verstrate en Cathelijne Pool, om zo de sociale dimensie van de stedenbouw 
scherper in beeld te brengen. Dat is een begin. Maar ik ben ervan overtuigd dat 
dit soort onderzoek nog veel meer uitgesproken en doorgedreven samenwer-
king vraagt. Hier kom ik later, in de thesis zelf, nog uitgebreid op terug.

Ik wil in de eerste plaats mijn promotor Bruno De Meulder oprecht danken. 
Om mij deze kans te geven, voor het vertrouwen én het geduld. Ik heb in de 
loop van dit traject veel intelligente mensen ontmoet, maar echt oorspronkelij-
ke en creatieve denkers zoals jij, Bruno blijven een grote zeldzaamheid. Dan is 
er niet langer de noodzaak om je te verbergen achter ingewikkelde woorden of 
gedachteconstructies. Een paar zinnen, die schijnbaar achteloos werden gefor-
muleerd: meer was er niet nodig om me weken- of maandenlang aan het wer-
ken en denken te zetten. Het was een groot plezier om samen met jou het ma-
teriaal dat op tafel lag steeds opnieuw vanuit wisselende hoeken te bekijken, 
blinde vlekken bloot te leggen, en nieuwe interpretatielagen toe te voegen. Niet 
om tot het ultieme antwoord te komen, wel om de vragen die er toe doen steeds 
scherper te proberen vastgrijpen en (her)formuleren.
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Maar laat ons eerlijk zijn, ik heb jou en Michiel Dehaene, mijn co-promotor  
ook wel eens vervloekt. Het NWO-project waar mijn onderzoek deel van  
uitmaakt, was bijzonder ambitieus opgevat. Zo was de inzet niet minder dan  
het ontwikkelen van een ander genre van onderzoek: “op het snijvlak van  
antropologie en geschiedenis, urban studies en de geschiedenis en theorie van de 
stedenbouw”. Ga er maar aan staan. Ik heb er meerdere keren mijn tanden op 
stuk gebeten. Meegesleept door het historisch of antropologisch perspectief, 
dreigde ik op sommige momenten de architect en stedenbouwer in mezelf kwijt 
te raken. Ook de montage van zeer uiteenlopende theoretische denkkaders over 
verschillende disciplines heen, en de koppeling met het empirisch onderzoek 
was niet vanzelfsprekend. Blij dus, dat ik er niet alleen voor stond. Lianne, ik 
wil jou graag bedanken om mijn companion te zijn, en om me wegwijs te maken 
in antropologisch onderzoek: van de basis tot de meer gesofisticeerde litera-
tuur. Maar het meest van al heb ik geleerd van jouw gevatte en vaak hilarische 
commentaren, wanneer we verhalen uitwisselden over ons veld- en archiefwerk.

Cathelijne, je bent veel te vroeg en onverwacht niet meer weergekeerd van een 
bergwandeling. Ik vergeet nooit dat moment dat we achter de verkoopstoog 
van een marktkramer waar we vol overgave mee in gesprek waren, en al zittend 
op kartonnen dozen, op gigantische gebakken haringen werden getrakteerd 
door een van de mede-marktkramers. 

Verder was binnen het NWO onderzoeksproject de rol van Michiel van on-
schatbare waarde. Als ik erop terugkijk, leken er toen nog zeeën van tijd te 
zijn. Wekelijks kwamen we samen met het hele team. Dat was ook telkens een 
onderdompeling in de wereld van Michiel. Ik ken niemand die zo genereus is in 
het delen en doorgeven van kennis, ideeën en inzichten. Soms moest ik op mijn 
tippen gaan staan om alle redeneringen en zijsprongen te kunnen volgen. Maar 
hoe schitterend is het dat jij elke vraag of bedenking altijd weer even serieus 
neemt, en met een enorm inlevingsvermogen telkens mee helpt te doorgron-
den. Bedankt om me te besmetten met jouw drang om alles altijd (minstens!) 
vanuit vijf verschillende kanten te bekijken. Acrobatische denkoefeningen die 
ook werden verder gezet tijdens wat we onze ‘autoseminaries’ zijn gaan noe-
men, onze wekelijkse autorit tussen Antwerpen en Eindhoven. Die mis ik echt!

Ik dank ook graag mijn promotor en co-promotor aan Eindhovense zijde,  
Harry Timmermans en Kees Doevendans. Vooral voor de steun op het einde 
van de rit, die mee gemaakt heeft dat ik heb doorgezet: dankjewel.

Naast mijn officiële promotoren, wil ik heel graag in het bijzonder André 
Loeckx danken. Samen met Bruno, Michiel, Hilde Heynen en vele anderen, 
omwille van de onvergetelijke Master in Human Settlements opleiding die 
jullie op poten hebben gezet, die ik samen met vele internationale studenten 
mocht delen, en die een belangrijk kantelmoment vormde. Maar ook nadien, 
toen ik de kans kreeg om met jou samen te werken en samen te schrijven. De 
grondigheid en zorgvuldigheid die vooraf gaat aan het opbouwen van een rede-
nering: op dat vlak ben jij de perfecte leermeester. Maar vooral ook dank voor 
jouw steun in de allermoeilijkste en donkerste periode. Toen ik plots en totaal 
onverwacht mijn vader verloor, heb je me verplicht en geholpen om te blijven 
doorgaan. Dat vergeet ik nooit. Ik wens jou nu op jouw beurt veel kracht toe.



12 Stedenbouw en Sociale Verandering

Wat ik verder nog ontdekt heb: de universiteit loopt vol met andere gulzige 
mensen. Zo fijn om jullie allemaal te leren kennen. Het zijn er teveel om op 
te noemen, maar een speciaal plekje in mijn hart hebben Fabio, Yanliu, Kaat, 
Liesl, Pascal, Jeroen, Veerle, Marleen, Pieter en Barbara. Onze paden hebben 
elkaar soms al opnieuw gekruist. Ik hoop dat we elkaar in de toekomst nog 
veel gaan tegenkomen. Op café of in een goed restaurant, of in weer een of 
ander spannend project. Ik dank ook graag de vele MaHS MaUSP studenten die 
ik zelf tijdens het onderzoeksvak Urban Studies mocht begeleiden. Het deed 
me veel plezier als ik zag hoe sommigen onder jullie de onderzoeksmicrobe 
te pakken kregen. Op mijn beurt heb ik veel van jullie opgestoken, onder 
meer hoe je vanuit een niet-Westerse blik naar verstedelijkingsprocessen en de 
wereld kan kijken.

Zoals eerder gezegd ben ik tijdens mijn doctoraat altijd met één been in de 
universiteit en het andere been in de praktijk blijven staan. De afgelopen vijf 
jaar heb ik het potentieel van die tussenpositie nog veel scherper leren zien. 
Daar ben ik Joachim Declerck en Roeland Dudal, oprichters van Architecture 
Workroom Brussels zeer erkentelijk voor. Zij hebben die unieke positie voor 
AWB uit het niets weten te creëren. Dat ik mee in dit avontuur ben mogen stap-
pen, als een partner in crime, beschouw ik nog altijd als het beste dat me had 
kunnen overkomen. Uiteraard ook dank aan het hele AWB-team. Jullie zijn 
een droomploeg, stuk voor stuk zeer getalenteerd: het is een voorrecht om met 
jullie te mogen samenwerken. Carmen, een apart woordje voor jou: een dikke 
merci voor de energie waarmee je tot nu toe sociaal-ruimtelijk onderzoek let-
terlijk en figuurlijk mee op de kaart helpt te zetten.

Twee dames waar ik niet omheen kan, die vooral onrechtstreeks aan dit doc-
toraat hebben bijgedragen, Ruth Soenen en Griet Roets. Ruth, die ‘kleine 
ontmoeting’ in het zwembad: dat moest gewoon zo zijn. Je gaf me het nodige 
duwtje in de rug om mijn doctoraat na een korte pauze weer op te pikken. En 
wat een mooi parcours hebben we ondertussen samen al kunnen afleggen. Ik 
kijk ernaar uit om er binnenkort met de vrijgekomen tijd een extra lap op te ge-
ven. Griet, wij kennen elkaar sinds kort, maar het voelt als veel langer. Beiden 
gebeten door sociaal-ruimtelijke opgaven, smaakt de huidige samenwerking 
naar veel meer.

Aan de nog niet genoemde commissieleden, professoren Chris Kesteloot, Leo 
Lucassen en Ruth Oldenziel: dankuwel voor jullie kostbare tijd om dit kloeke 
boek te lezen. En vooral voor de constructieve kritiek, de bedachtzame com-
mentaren, en gegronde vragen. 

Verder veel dank aan iedereen die me op een of andere manier geholpen heeft 
bij het onderzoek in Rotterdam. In de eerste plaats de archiefmedewerkers van 
het Stadsarchief Rotterdam, die schitterend werk verrichten. Daarnaast ook 
dank aan alle respondenten om hun verhaal te delen. Kees, veel dank voor 
jouw onmisbare hulp bij het leggen van de contacten voor de laatste casestudy 
over de Boulevard Zuid. Sis, dank voor het prachtige beeldessay over diezelfde 
Boulevard Zuid.
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Stephanie, niemand anders dan jij had deze publicatie tot zo’n mooi en helder 
vormgegeven boek kunnen omtoveren. Wat een luxe was het om tijdens de 
laatste schrijfweken te weten dat alles bij jou in goede handen was, zodat ik me 
nergens zorgen over hoefde te maken. Danku daarvoor.

Deze lange lijst van namen en dankbetuigingen die ondertussen de revue pas-
seerde zegt veel over de intensiteit die het werken aan een doctoraat onvermij-
delijk met zich meebrengt. Daar kunnen mijn familie, vrienden en allerliefsten 
nog het meest over meespreken. 

Lieve vrienden, dank voor jullie onvoorwaardelijke steun. Binnenkort eindelijk 
weer tijd om met jullie op stap te gaan!

Liefste familie, dank om me te nemen en graag te zien voor wie ik ben. Ook al 
moet dat eeuwige antwoord “druk en veel werk” wel eens tegenstaan. Aan mijn 
sterke, lieve en wijze moeder, dank voor de woorden: “als ge zelf maar content 
zijt, dat maakt mij ook gelukkig”.

Die gulzigheid, het van geen ophouden weten, en soms geen maat kennen: dat 
heb ik ook te danken aan een zekere Fernand Vervloesem. Zo vader, zo doch-
ter. Zoveel verdriet bij je onverwachte afscheid, maar ook zoveel kracht heb je 
losgemaakt bij mijn moeder, mijn zus en mezelf. Want we willen er nog steeds, 
en misschien meer dan ooit, altijd en overal het uiterste uithalen.

Mijn allerliefste, Bram. Woorden van dank schieten tekort. Jij bent mijn eerste 
en eerlijkste criticaster. Bedankt voor het vele werk achter de schermen: de 
vele naleesrondes, de tekst- en beeldredactie. Jouw liefde is ook ruimte en tijd 
geven, niet alleen in woorden maar vooral in daden. Jouw fantastische maal-
tijden die we elke avond samen delen vormen telkens weer het orgelpunt van 
de dag. Ik weet niet of ik dit allemaal zonder jou had aangedurfd. Voor al die 
kleine en grote dingen: merci.
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Introductie 
tot Rotterdam 
Zuid en de drie 
casestudies
Macht en onmacht van 
de stedenbouw1

De stad Rotterdam is exemplarisch voor het 
Nederlandse geloof in de maakbaarheid van de 
stedelijke samenleving. Stad maken wordt dan 
in de eerste plaats geassocieerd met een actief 
sturend stedelijk beleid, dat zich doorheen de 
geschiedenis in de praktijk vertaald heeft via 
de realisatie van ambitieuze stedenbouwkun-
dige projecten. In de 19de eeuw gebeurde dat 
via de aanleg van grootschalige haveninfra-
structuur. Bij de uitbouw van de welvaartsstaat 
tijdens de wederopbouwperiode manifesteerde 
zich dat via massale investeringen in volks-
huisvesting en publieke infrastructuur. Recent 
toont zich dat via de ontwikkeling van prestigi-
euze stadsprojecten zoals de Kop van Zuid. 

Maar het dominante beeld van Rotterdam als 
maakbare stad onthult niet alleen hoe de ste-
delijke samenleving wordt vormgegeven. Het 
verhult tegelijk ook andere geschiedenissen 
van stad maken die zo minder op de voorgrond 
treden. Zo maakt het heroïsche vertoog over 
stadsontwikkeling doorgaans abstractie van 
wat buiten door de overheid gestuurde vormen 
van stadsontwikkeling valt. Bovendien vertrekt 
het idee van de maakbare stad van de schijn-
baar vanzelfsprekende premisse dat de sa-
menleving als geheel er baat bij heeft. De stad 
wordt dan verondersteld een inclusieve kansen-
structuur te zijn, omwille van het relatief hoge 
en meer toegankelijke voorzieningenniveau op 

1 Delen uit deze introductie verschenen eerder in: Dehaene  
& Vervloesem (2011) en Dehaene, Vervloesem & De Meulder 
(2012).

tal van terreinen zoals huisvesting, onderwijs, 
werkgelegenheid en gezondheidszorg.

Toch is de koppeling van de stedenbouw aan 
een dergelijke visie op de stad minder voor de 
hand liggend dan het lijkt. De stedenbouw kent 
een lange traditie die gekenmerkt is door een 
uitgesproken antistedelijke mentaliteit. Steden-
bouwers zagen de stad als een opeenhoping 
van problemen, zoals armoede, gebrek aan 
hygiëne en onbeschaafd gedrag. Stedenbouw 
organiseerde mee de stadsvlucht richting tuin-
steden, buitenwijken, en oorden waar het beter 
en gezonder toeven was. Maar ook voor de 
stedenbouwer die kiest vóór de stad, blijkt stad 
maken geen evidente opgave. De maakbare 
stad staat namelijk op gespannen voet met de 
‘open stad’.2 Die stad, en haar bijhorende eco-
logie bestaat net bij gratie van een zekere mate 
van onbepaaldheid met betrekking tot de wijze 
waarop de sociale betekenis van de ruimte 
wordt geproduceerd en maatschappelijk gecon-
strueerd. Het wensbeeld van de open stad laat 
zich dus in de praktijk niet zo maar plannen. 
Of is dat sowieso een paradox?

Een open stad impliceert een stedelijk milieu 
dat met de tijd mee evolueert en in staat is om 
de verschillende wensen en ambities van steeds 
weer nieuwe groepen en individuen, ieder met 
andere leefstijlen en gedragspatronen, op te 
nemen. De stedelijke transformatie van Rotter-
dam is mee getekend door de diverse migratie- 
bewegingen die er plaatsvonden. Toch komt 
diversiteit als thema maar af en toe naar boven 
als het over processen van stad maken gaat. En 
dan nog voornamelijk als iets dat op de achter-
grond plaatsvindt, of als iets dat geremedieerd 
of bijgestuurd dient te worden. Op die manier 
worden de vele — soms overlappende, maar 
vaak tegenstrijdige of conflicterende — belan-
gen, die eigen zijn aan een diverse stedelijke 
samenleving onzichtbaar gemaakt. 

2 De notie ‘open stad’ heeft een complexe en gelaagde beteke-
nis. Zie ondermeer: Uyttenhove (2006: 262-273). In deze tekst 
hanteer ik dit begrip als globale aanduiding voor de conver-
gentie die kan worden waargenomen in het discours van een 
urbanofiele generatie stedenbouwkundigen waarin de stad als 
een sociaal open en emanciperend milieu wordt gekarakteri-
seerd. Het boek dat werd samengesteld naar aanleiding van 
de Architectuur Biënnale Rotterdam 2009 is een goede illus-
tratie van dit vertoog (Rienets, Siegler & Christiaanse 2009).
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En dat terwijl stad maken een co-productief 
proces is.

Om beter te begrijpen hoe spontane en geplan-
de processen van stad maken elkaar wederzijds 
beïnvloeden, is het van belang om ook oog te 
hebben voor de vele, vaak vergeten geschie-
denissen en verhalen van stad maken, die in 
de slipstream van officiële stadsontwikkeling 
plaats vinden. Hoe kan stedenbouw, gericht op 
sociale verandering en verbetering, niet enkel 
draaien om maakbaarheid of social enginee-
ring, maar ook een potentieel emanciperende 
en systeemdoorbrekende werking hebben? Hoe 
kan de afstand tussen visionaire ideeën voor de 
toekomst en de manier waarop dit landt in de 
bestaande, alledaagse werkelijkheid overbrugd 
worden? Hoe kan stedenbouw zich op een ac-
tieve manier verhouden tot de complexe maat-
schappelijke werkelijkheid waar ze deel van 
uitmaakt? Hoe kan stedenbouw bijdragen aan 
open stedelijke milieus waar diverse groepen in 
heterogeniteit kunnen samenleven?

In deze doctoraatsthesis waarin het empirisch 
onderzoek in Rotterdam Zuid centraal staat, 
ga ik in op de worsteling van de stedenbouw 
om stedelijke condities te ondersteunen, te 
creëren en te genereren die slechts half be-
paald zijn; om ruimte open te laten voor het 
onverwachte, het onbestemde. Zo zal ik in 
mijn onderzoek stilstaan bij de verschillen die 
er kunnen ontstaan tussen het ontwerp van de 
ruimte en de wijze waarop diezelfde ruimte in 
de loop der jaren toegeëigend, gemanipuleerd, 
verbouwd, geclaimd, vermarkt, verwaarloosd, 
verguisd en geliefd kan worden. In een derge-
lijke visie figureert de stad als een rijk gescha-
keerd veld van ruimtelijke arrangementen die 
zich lenen voor verschillende manieren van 
gebruik en betekenisgeving. Stedenbouw als 
de discipline van het ontwerp van de struc-
tuur, betekenis en het gebruik van de stedelij-
ke ruimte legt daarbij niet zozeer vast maar 
schept condities, in de zin van het openen en 
sluiten van kansen en mogelijkheden. 

Een dergelijk verhaal kan natuurlijk op iedere 
plek, in welke stad dan ook, worden verteld. 
Wat Oud Zuid voor een dergelijke oefening 

tot een bijzondere plek maakt, is het wisse-
lende gebruik binnen een betrekkelijk vast en 
constant ruimtelijk patroon. Daarbij valt op 
dat sommige plekken dit veranderend gebruik 
wonderlijk goed verdragen, terwijl andere 
ruimtes in een permanent verbouwingsproces 
lijken gevangen te zitten. Terugblikkend op 
een aantal sleutelmomenten, verschijnt zowel 
een ander Zuid als een andere stedenbouw in 
beeld. Niet het Zuid waarnaar nostalgisch te-
rugverlangd wordt vanuit een geromantiseerd 
historisch verleden van de arme maar gelukki-
ge arbeiderswijken3; ook niet het Zuid dat na de 
kritiek op de naoorlogse, grootschalige hoofd-
zakelijk infrastructurele ingrepen ten prooi is 
gevallen aan ruimtelijke fragmentatie; en even-
min het Zuid als een verzameling van achterge-
stelde migrantenwijken die de hitparade van de 
Nederlandse probleemwijken aanvoeren. 

Reizend doorheen ruim honderd jaar Rotter-
damse stadsgeschiedenis, passeren verschillen-
de stijlen van stedenbouwkundige interventie en 
ontwerp de revue, waarvan er sommigen soms 
wonderwel aansluiten bij de sociaal-ruimtelijke 
werkelijkheid van Oud Zuid. Maar er komen 
ook voorbeelden langs van stedenbouwkundige 
ingrepen die de relatieve onbepaaldheid bestrij-
den en er zelfs in slagen om in een en dezelfde 
beweging de relatieve openheid van Oud Zuid 
vakkundig te vernietigen. Ik begin mijn verhaal 
met de havenuitbreidingsplannen van de toen-
malige directeur van Gemeentewerken Gerrit 
de Jongh, eind 19de eeuw. Hij schetste de grote 
lijnen en ruimtelijke kaders waarbinnen Rot-
terdam Zuid zich de komende decennia verder 
zou ontwikkelen. Vervolgens zoom ik in op 
drie episodes, waarbij in telkens veranderende 
settings met steeds wisselende personages, het 
spanningsveld zichtbaar wordt tussen steden-
bouw als een geijkte overheidsgestuurde prak-
tijk en andere vormen van stad maken. Dit als 
een voorsmaakje van het tweede luik van deze 
doctoraatsthesis, waarin elke episode als een 
afzonderlijke casestudy nog uitgebreid aan bod 
zal komen.

3 Zie de populaire nostalgisch-historische boekenreeksen van 
onder meer Tinus de Does en Rein Wolters.
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Eerdere versies van deze casestudies zijn 
reeds verschenen als artikels, boekhoofdstuk-
ken of conferentiepapers (Vervloesem 2008c, 
2009, 2011, 2012, 2016).

De 19de-eeuwse rationaliteit en 
haar neveneffecten

In 1879, na het frauduleuze faillissement van 
de voortvarende private ondernemer Lodewijk 
Pincoffs, die als eerste de uitbreiding van de 
Rotterdamse haven op Zuid voor zijn rekening 
nam, ziet de Stad zich gedwongen om na lang 
talmen het heft in eigen hand te nemen (Van-
stiphout 2005). De uitbouw van de haven op de 
linker Maasoever wordt een prioriteit. Direc-
teur van Gemeentewerken de Jongh wordt met 
de taak belast en gaat te werk als een verlicht 
ingenieur. Geïnspireerd door baron Haussman’s 
doortastende aanpak, hertekent hij de be-
staande polderstructuur op maat van de haven: 
grootschalige uitsnedes voor de havenbekkens 
en een nieuwe ruimtelijke hiërarchie, bepaald 
door opgehoogde assen, vormen de basis van 
het nieuwe stedelijk ontwerp. In de overtuiging 
dat Rotterdam, in tegenstelling tot Parijs, een 
stad was waar mensen naar toe komen om geld 
te verdienen in plaats van uit te geven, (her)be-
stemt hij de ‘boulevards’, bedacht om te flane-
ren, voor goederenverkeer (Nieuwenhuis 1955). 

Binnen de Jongh’s pragmatische benadering, 
waarbij alles in dienst staat van de haven, is 
stadsontwikkeling een secundaire opgave. 
Huisvesting hoort erbij, en kan misschien zelfs 
voor de nodige terugverdieneffecten zorgen, 
maar komt op de tweede plaats. De eerste 
woonwijken die door de Jongh op Zuid worden 
gepland, Katendrecht en Afrikaanderwijk, moe-
ten zich plooien naar de structuur van de haven. 
Wie hier komt wonen, woont te midden van 
laad- en loszones, pakhuizen, werkloodsen, 
fabrieksterreinen en sporen voor goederenver-
keer. Het havenspoor doorkruist letterlijk het 
stratenplan. De opzet van de woonwijken is 
verder bijzonder eenvoudig. Het bouwblokpa-
troon houdt het midden tussen de orthogonale 

structuur van de droogmakerij en de optimale 
blokmaat van de speculatieve revolutiebouw. 

Zowel in Afrikaanderwijk als in Katendrecht 
wordt – zij het op geheel verschillende schaal 
– één element aan die vergelijking toegevoegd: 
een open ruimte die ontstaat door het weglaten 
van één of meerdere bouwblokken; ruimtes die 
later respectievelijk Deliplein en Afrikaander-
plein gaan heten. De stedenbouw van de Jongh 
legt voor die ruimtes bitter weinig vast. Toch is 
het net die onbepaaldheid die deze ruimtes in 
de vaart zet als een open scenario. De beteke-
nis van deze ruimtes wordt niet zozeer aange-
maakt binnen de productielogica van de haven 
en de wijk, maar in het complexe spel van 
gebruik en toe-eigening dat naderhand door de 
wijkbewoners zal worden opgevoerd. 

CASESTUDY 1 
Katendrecht: de uitzonderlijke 
mogelijkheden van de enclave

De Jongh had het zo niet bedacht4, maar Ka-
tendrecht zou vrij kort na zijn ontwikkeling de 
vestigingsplek worden voor Chinese zeelui die 
aanvankelijk worden ingezet als stakingsbre-
kers, maar later omwille van hun lage lonen en 
hoge flexibiliteit massaal naar Rotterdam wor-
den gehaald. Achteraf bekeken, bood de vesti-
ging van de Chinese nieuwkomers binnen een 
compacte enclave, gelegen op een schiereiland, 
voor de overheid, maar ook voor de Chinezen, 
tal van voordelen. Katendrecht – en dat blijkt 
zowat een constante te zijn in de ontwikkeling 
van het schiereiland – leent zich op natuurlijke 
wijze voor het installeren van een uitzonde-
ringsregime, ergens tussen een gedoogbeleid 
en repressie in. Zowel voor de Chinese ship-
ping masters en bemiddelaars allerhande, als 
voor de Nederlandse overheid zorgde dit voor 
het nodige wederzijds profijt. De Chinezen 
hadden op Katendrecht een soort eigen mini 

4 Het feit dat de Jongh de te slopen lintbebouwing vergeleek 
met een ‘Javanese dessa’ of ‘Turks dorp’ doet vermoeden 
dat hij een ander publiek voor ogen had voor zijn efficiënt en 
ordelijk geplande Katendrecht. Bron: Nieuwenhuis (1955). 
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vrijstaat, weliswaar voor zolang de overheid 
daar het voordeel van inzag. Het einde van de 
Chinese enclave was even abrupt als haar be-
gin. Zo goed als de hele Chinese gemeenschap 
werd na een funeste campagne van de overijve-
rige politiecommissaris Einthoven op transport 
gezet (Wubben 1986).

De enclave vormt hier het voorwerp van een 
dubbele logica. Haar buitenzijde is als een 
harde schil: moeilijk bereikbaar en ondoor-
dringbaar. Het schiereiland is letterlijk aan het 
oog onttrokken door de havenloodsen rondom; 
omgeven door water en enkel te bereiken van-
uit het centrum via een overzetbootje of een 
brug met onzekere en lange ophaaltijden. De 
bijzondere ruimte van het schiereiland die, zo 
lijkt het, slechts met een navelstreng verbonden 
is met de rest van de stad, biedt de ideale plek 
voor het herbergen van alle openlijk bestreden 
maar tegelijk gedoogde aspecten van het ste-
delijke leven in een havenstad. Overbevolkte 
logementshuizen, gokhuizen, opiumgebruik of 
prostitutie, het wordt hier allemaal oogluikend 
toegestaan. De enclave, met haar duidelijk af-
gebakende grenzen, als de perfect beheersbare 
gedoogzone; Katendrecht als het ‘Hamster-
dam’5 van Rotterdam. 

Tegelijkertijd profiteert Katendrecht ook van 
een weke binnenkant, waar binnen de uitzon-
deringslogica een alternatieve orde heerst. 
Katendrecht is steeds een opvallend gemengde 
plek geweest met, meer dan elders, uitwisse-
ling tussen de lokale bevolking en nieuwko-
mers, afkomstig vanuit de hele wereld. Dat 
vertaalde zich bijvoorbeeld in de vele gemeng-
de huwelijken (van Heek 1936). Naast de ont-
wikkeling van een van Nederlands bekendste 
Chinatowns, groeide Katendrecht tijdens de 
donkere oorlogsdagen van WOII, toen het af-
gesloten en verboden werd voor Wehrmacht- 
soldaten, uit tot vrijplaats voor feest en vertier, 
met tal van zeemanskroegen, prostituees en 

5 Verwijzing naar de serie The Wire, waarin wordt gerefereerd 
naar Amsterdam. Het gaat hierbij om de afbakening van een 
zone in de stad Baltimore waar door de politie drugsgebruik 
wordt gedoogd, vanuit de achterliggende gedachte dat het zo 
eenvoudiger is om hier controle over te bewaren. 

een bloeiende jazzscene.6

In 1934 werd in Katendrecht, geheel overeen-
komstig met haar historisch enclave karakter, 
het decor (letterlijk) van een Chinese V.V.V. 
wijk, waarbij Rotterdam werd uitgenodigd om 
zelf de, voor de gelegenheid sterk uitvergrote, 
wondere wereld van dit exotisch stukje Rot-
terdam te komen opsnuiven. De V.V.V.- week 
was niet alleen een oefening in hokjesdenken 
waarbij de heterogene gemeenschap van Ka-
tendrecht op stereotiepe wijze als Chinees 
werd neergezet, het was voor die gemeenschap 
zelf ook een soort maskerade. Door de toe-ei-
gening van dit stereotiepe beeld, als een soort 
tweede identiteit, kregen zij toegang tot een 
buitenwereld die voordien onbereikbaar was. 
Zo slaagden een aantal Chinese ondernemers 
erin een nieuw Westers cliënteel te strikken en 
hun wankele economische positie te herstel-
len. De heterotopie (Foucault 1971, Dehaene & 
De Cauter 2008) verschijnt hier als volstrekt 
dubbelzinnig: tussen de vrijwillige opsluiting 
en de emancipatiemachine in, tussen repressie 
en tolerantie.

CASESTUDY 2 
De oude wijken: ruimte 
voor grijs wonen

Het geoliede wonen van de revolutiebouw in de 
Afrikaanderwijk en op Katendrecht levert lange 
tijd de krappe huisvesting voor havenarbei-
ders, maar ook de later ontwikkelde wijken als 
Bloemhof, Hillesluis en Tarwewijk vormen de 
perfecte uitvalsbasis voor arbeiders die onmid-
dellijk paraat willen staan bij de binnenkomst 
van een schip. Vlakbij wonen betekende in die 
periode nog iets. Naarmate de haven zeewaarts 
trekt, verliest dit woonbestand haar geprivile-
gieerde relatie tot de haven. Bovendien was de 
suburbanisering van het wonen in volle zwang. 
De vrijgekomen ruimte op Oud Zuid wordt van-

6 Zie de televisiereportage ‘Dansen in de Tweede Wereldoorlog. 
Andere Tijden over Katendrecht tijdens de bezetting’ (2010). 
Voor meer informatie, zie: https://anderetijden.nl/programma/1/
Andere-Tijden/aflevering/235/Verboden-voor-Duitsers (laatst 
geraadpleegd op 22 april 2019).
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af de late jaren 60 op korte tijd ingenomen door 
nieuwkomers van buitenlandse origine (hoofd-
zakelijk Turken, Marokkanen, Spanjaarden). 

Vanuit een illusie van tijdelijkheid, gaan over-
heden er eerst nog vanuit dat zijzelf of de 
werkgevers kunnen instaan voor de opvang 
en huisvesting van de arbeidsmigranten die 
naar Nederland worden gehaald. In Rotterdam 
richtte de Gemeente hiervoor kamp Waalhaven 
in voor de opvang van Spaanse bouwvak- 
arbeiders die in dienst waren van het Gemeen-
telijk Energie Bedrijf (G.E.B.) en het Rotter-
dams Elektrisch Trambedrijf (R.E.T.). Onder 
toeziend oog van de ‘geestelijk verzorger’ do-
minee Bodenstaff verbleef een groot deel van 
de Spanjaarden hier gedurende hun eerste jaren 
in Rotterdam. Maar niet alleen nam de ar-
beidsmigratie later proporties aan die niemand 
had voorzien, ook het permanent karakter dat 
gezinshereniging met zich meebracht, maakte 
dat de opvang en huisvesting van deze groep 
alles behalve controleerbaar en stuurbaar was. 
Als gevolg werd het wonen in afzonderlijke 
complexen al snel los gelaten, en zochten 
migranten zelf hun weg binnen het bestaande 
huisvestingsaanbod van de stad: in kamers, op 
zolder bij Nederlandse families, in pensions, in 
collectief gehuurde woningen, of later (vaak uit 
nood) in koopwoningen.

De huisjesmelker ziet zijn kans en vindt in de 
revolutiebouw het perfecte patrimonium.
Na de beruchte rassenrellen in de Afrikaan-
derwijk in 1972 schakelt de stadsvernieuwing 
een versnelling hoger. Met veel bluf en lef 
overtuigt de latere wethouder van stadsvernieu-
wing, Jan van der Ploeg de huisjesmelkers om 
hun woningen aan de gemeente te verkopen, 
met als belangrijkste stok achter de deur het 
dreigement dat de panden anders onbewoon-
baar zouden worden verklaard. Op korte tijd 
verdubbelt de gemeente haar bezit in de oude 
wijken (dat later werd overgeheveld aan de 
woningcorporaties): van dertig naar zestig pro-
cent. De Afrikaanderwijk is koploper, vandaag 
is 84 procent van de wijk in publieke handen. 
De huisjesmelkerij wordt met dit beleid daad-
krachtig aangepakt. Maar ook het half-geïnte-
greerde ‘grijze’ wonen binnen de private huur-

markt (tussen het overbevolkte pension en het 
reguliere wonen in) wordt hiermee letterlijk uit 
het woningaanbod geknipt. Hoewel dit grijze 
wonen vaak het voorwerp is van uitbuiting en 
ondermaatse kwaliteit, vormt dit woonland-
schap tegelijkertijd ook het enig alternatief 
voor de nieuwkomer die in de georganiseerde 
Nederlandse huurmarkt niet of nog niet terecht 
kan. Het integratietraject van nieuwkomers is 
in belangrijke mate afhankelijk van dergelijk 
aanbod; het functioneert als een noodzakelijke 
stapsteen, en maakt bijvoorbeeld gezinsher-
eniging en stijging op de huisvestingsladder 
mee mogelijk. De mate waarin en de snelheid 
waarmee de gesubsidieerde markt op dergelij-
ke behoeften kan reageren is eerder beperkt. 
De sanering van de grijze huisvestingsmarkt 
verscherpte het contrast tussen wit en zwart en 
leidde tot een ferme reductie in het adaptief 
vermogen van deze wijken en de mogelijkhe-
den die ze boden voor zelforganisatie. 

CASESTUDY 3 
Boulevard Zuid: co-existentie als 
stedelijke praktijk

Han Meyer (1990: 42-53) karakteriseerde Oud 
Zuid eind jaren 80 als een stadsdeel waarvan 
de sociale coherentie ontleend aan de haven en 
de sociale arbeidsorganisatie eromheen was 
weggevloeid en waarvan de industriestad met 
zijn rationele stedenbouw ook ruimtelijk on-
derhevig was aan een proces van fragmentatie. 
De weinige open ruimtes, de robuuste structu-
ren van Oud Zuid, zijn niet langer de uitwisse-
lingszones waarin verschillende overlappende 
werelden zich naar elkaar schikken maar 
zijn de breuklijnen van een lappendeken van 
probleemwijken geworden. Meyer stelde zijn 
hoop op de herontwikkeling die op Kop van 
Zuid op touw wordt gezet. Ruim twintig jaar 
later is deze opgave aan zijn laatste ronde toe. 
Parkstad moet de brug slaan tussen de nieuwe 
ontwikkeling ten oosten van de Laan op Zuid 
en de wijken van Oud Zuid aan de westkant. 
De naden van de versleten 19de-eeuwse stad 
worden letterlijk weggesaneerd om plaats te 
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ruimen voor een afgelijnde publieke ruimte en 
strak getekende nieuwe bouwblokken. Deze ac-
tie doet denken aan de grootschalige vernieu-
wing van het grijze wonen in de jaren 70. Der-
gelijke projecten verwijderen de problemen, 
maar ruilen in één beweging het brede spec-
trum van sterk en zwak geïntegreerde ruimtes 
voor een strak georganiseerde orde waar naast 
de formele markt enkel de marginaliteit rest.

In Afrikaanderwijk zijn de keuzes gemaakt. 
Het bestaande ondernemerschap moet wijken 
voor een proces van geplande gentrificatie. 
Na de woningen in de jaren 70, worden nu de 
winkels opgekocht om ze te kunnen branche-
ren en opnieuw in de markt te zetten als win-
kelgebied voor de toekomstige bewoners van 
Parkstad. Boulevard Zuid ligt er uit dit oogpunt 
bekeken een pak interessanter bij. Binnen het 
19de-eeuwse model van het speculatieve bou-
wen waren de percelen langs de pleinen, singels 
en opgehoogde boulevards het meest gegeerd 
en het eerst verkocht. Dit laat tot op vandaag 
zijn sporen na. In de iets later gebouwde en 
meer zuidwaarts gelegen wijken Bloemhof en 
Hillesluis resulteerde dit in de winkelstraat 
Boulevard Zuid, een bijzonder restant van 
hoofdzakelijk particulier eigendom in een om-
geving van overwegend corporatiebouw en  
-bezit. Paradoxaal genoeg, is het net deze 
conditie (de beperkte mogelijkheden om hier 
radicaal te herstructureren) die een gestaag 
historisch gegroeid, ruimtelijk gedifferentieerd 
en kansrijk milieu oplevert dat ruimte laat voor 
bottom-up stadsontwikkelingsprocessen. Bou-
levard Zuid is vandaag één van de weinige plek-
ken in Rotterdam (en Nederland) waar zo’n hoge 
concentratie en gevarieerd scala van (migranten)
ondernemerschap te vinden is, gaande van de 
kleinkinderen van witte ondernemers, het over-
levingsondernemerschap van de asielzoeker, de 
ambitieuze Young Ethnic Professional (Erkel & 
Yilgin 2010), tot de Turkse multinational die er 
zijn zoveelste meubelfiliaal opent. 

De winkelstraat is recent zwaar getransfor-
meerd, maar haar lot is nog niet bezegeld. De 
autonome dynamiek van het (migranten)onder-
nemerschap, actief in de vele kleine panden die 

de straat rijk is, bestaat naast de nieuwe ingre-
pen die ketenwinkels en supermarkten naar de 
winkelstraat moeten brengen. Hier is de moge-
lijkheid van een complementaire ontwikkeling 
nog intact. Hier functioneert de straat als een 
ruimtelijke machine die verschillende ontwik-
kelingspaden en -snelheden, verschillende 
investeringsmogelijkheden, hoog en laag- 
dynamisch, kapitaalsintensief en -extensief, 
snel en traag wisselend, naast elkaar laat be-
staan en van elkaar laat profiteren.  
Uit bedrijfseconomisch oogpunt lekt hier de 
investering weg, maar vanuit stadsontwik-
kelingsperspectief vervult de stad hier haar 
economische functie en genereert binnen een 
ruimtelijk milieu de macro-economische meer-
waarde van een heterogeen en inclusief stede-
lijk milieu, waarin centen investeren en sociaal 
en cultureel kapitaal opbouwen niet aan elkaar 
hoeven tegengesteld te zijn. 

Graden van (on)bepaaldheid

Onze eerste verkenning van de ontwikkelings-
geschiedenis van Rotterdam Zuid loopt hier 
voorlopig ten einde en heeft met grove pen-
seelstreken de mogelijkheden geschetst van het 
onbepaalde, of de marge die in meer of min-
dere mate wordt gelaten bij de planning van de 
stad. Die marge wordt rechtstreeks in verband 
gebracht met het uitzicht op alternatieve toe- 
eigening van de stedelijke ruimte, en de ruimte 
die de stad laat om autonome ontwikkeling en 
spontane transformatieprocessen op te nemen. 

Deze doctoraatsthesis gaat in wezen over de 
macht en de onmacht van de stedenbouw om 
met sociale veranderingsprocessen om te gaan. 
Via historisch onderzoek in Rotterdam Zuid 
wil ik dit vraagstuk beter leren begrijpen; via 
de koppeling met theorievorming rond de so-
ciale dimensie van processen van stad maken 
hoop ik deze kwestie scherper te kunnen be-
noemen en beschrijven; en via eerste denkpis-
tes rond de mogelijke rol van stedenbouw, ben 
ik gedreven om deze inzichten ook toepasbaar 
voor de praktijk te maken.
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Onderzoeks- 
vragen
Leren van vergeten 
geschiedenissen van 
stad maken

Deze doctoraatsthesis heeft een dubbele opzet 
en kan bijgevolg op twee manieren worden 
gelezen. In eerste instantie is het de bedoeling 
om een andere bril aan te reiken om naar de 
Rotterdamse stadsgeschiedenis te kijken. Niet 
louter als de opeenvolging van episodes die 
verschillende officiële, door de overheid ge-
stuurde stadsvernieuwingsrondes afbakenen, 
telkens met hun eigen helden en anti-helden. 
Wel als een veel gelaagder verhaal, waarbij 
afhankelijk van het perspectief diverse groe-
pen als co-producenten van de ruimte in beeld 
verschijnen. Migratie heeft niet alleen een 
stempel gedrukt op hoe de stad Rotterdam zich 
de afgelopen eeuw(en) ontwikkeld heeft. De 
plek die migranten krijgen toegewezen en zelf 
opeisen in de stad, is exemplarisch voor hoe 
stadsontwikkeling vanuit een sociaal-ruimte-
lijk perspectief plaatsvindt. Door aandachtig te 
kijken naar de plekken waar arbeidsmigranten 
gewoond, gewerkt en geleefd hebben, wil ik la-
ten zien wat er zich afspeelde in de marge van 
grote ruimtelijke en maatschappelijke trans-
formatieprocessen. Zo ontstaat er een andere 
geschiedenis die, als een palimpsest, de sporen 
weergeeft van de diverse stedelijke processen 
die doorheen de tijd in buurten, straten, plei-
nen, en huizen hun plek hebben opgeëist.

Ten tweede, is deze doctoraatsthesis ook opge-
vat als een spiegel voor de stedenbouw. Door 
stedenbouw te linken aan veel ruimere maat-
schappelijke processen zoals migratie, en tege-
lijk stil te staan bij de manier waarop deze zich 
concreet manifesteren in de alledaagse ruim-
telijke omgeving, is het de bedoeling om de 

grenzen van de discipline op te zoeken en uit te 
dagen. Daarbij pleit ik voor een sociaal-ruimte- 
lijke benadering die de diverse vakdisciplines 
overstijgt en inzichten uit de architectuur,  
stedenbouw, sociaal-geografie, antropologie,  
gender studies en politieke filosofie combi-
neert. Door meer oog te hebben voor de stede-
lijke ruimte waarin migratieprocessen plaats-
vinden, krijgen we niet alleen een scherper 
beeld van de positie en keuzemogelijkheden 
van migranten binnen de stad en de samen- 
leving, maar geeft dit ons ook meer inzicht in 
de manier waarop migranten en andere actoren 
de stedelijke ruimte actief inzetten om deze 
positie voortdurend te heronderhandelen. Hoe 
kan de stedenbouw haar emanciperend vermo-
gen waarmaken en mee bijdragen aan de stad 
als een inclusieve kansenstructuur?

Samengevat, leidt dit tot de volgende centrale 
onderzoeksvragen in deze doctoraatsthesis:

1. Wat kan een andere geschiedschrijving, 

waarbij migranten als subject van stads- 

makingsprocessen worden beschouwd, 

bijdragen tot een verschuiving naar een 

fundamenteel andere, meer inclusieve 

kijk op de stadsgeschiedenis? 

2. Hoe kan stedenbouw zich opnieuw op 

een actieve manier verhouden tot de 

complexe werkelijkheid waar ze deel van 

uitmaakt? Hoe kunnen stedenbouwers 

enerzijds anticiperen op structurele, 

maatschappelijke en dynamische ver-

anderingsprocessen zoals migratie, en 

anderzijds inspelen op de bijhorende 

concrete manifestaties in de alledaagse 

stedelijke ruimte, op zo’n manier dat er 

stedelijke milieus ontstaan die voldoen-

de open zijn voor diverse stedelingen? 
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Onderzoeksopzet
Over tijd, ruimte en agency

In dit onderzoek, bestudeer ik de stedelijke mi-
gratie- en stadsontwikkelingsprocessen telkens 
op drie verschillende niveaus die onderling 
nauw met elkaar samenhangen: vanuit de tijd, 
vanuit de ruimte, en vanuit de mensen.

Zo keer ik met dit onderzoek terug in de tijd, 
meer bepaald naar het begin van de vorige 
eeuw. Dit ruimere tijdskader laat me toe om 
grotere golfbewegingen op het vlak van migra-
tie, het bijhorende beleid, en verstedelijkings-
processen vanuit een langetermijnperspectief 
te bestuderen. Wat betreft het beleid, wordt dan 
bijvoorbeeld zichtbaar hoe een divers gamma 
van (ruimtelijke en andere) strategieën is in-
gezet om al dan niet expliciet te sturen op de 
ruimte van migranten in Nederland in het alge-
meen, en Rotterdam in het bijzonder. Dat gaat 
van pogingen tot het beheersen, controleren en 
categoriseren, over het negeren en marginali-
seren, tot het promoten van de aanwezigheid 
van migranten in bepaalde stadsdelen. 

Door daarnaast te focussen op de kleine, min-
der gekende of zichtbare verhalen, met als 
doel om een andere, meer diverse versie van 
de Rotterdamse stadsgeschiedenis te vertellen, 
wil ik meer aandacht vragen voor de tussentijd. 
De huidige periodisering van de Rotterdamse 
stadsgeschiedenis wordt sterk geritmeerd door 
de belangrijkste bouwcycli en door de over-
heid geplande stadsvernieuwingsoperaties die 
de groei en ontwikkeling van de stad hebben 
gemarkeerd, zoals de expansie van de haven, 
de wederopbouw van het stadscentrum na 
WOII, en de grootschalige stadsuitbreidingen 
in de periode nadien. Met dit onderzoek wil ik 
voldoende stilstaan bij de tussentijd of de pe-
riodes dat er in bepaalde stadsdelen even geen 

geplande stadsvernieuwingsoperaties aan de 
gang zijn. Dit blijken namelijk telkens cruciale 
momenten te zijn waarop migranten en andere 
stedelingen zelf actief ruimte toe-eigenen of 
‘maken’ in de stad. 

Ten tweede, staat in dit onderzoek de impact 
van de ruimte centraal, in de brede zin van 
het woord. Naast het materiële en fysieke ka-
rakter van de ruimte, komen ook de sociale 
praktijken die bepalend zijn voor de productie 
van ruimte, en de symbolische processen van 
ruimtelijke toe-eigening en betekenisgeving 
aan bod (Lefebvre 1974/1991, Low 1999). Zoals 
Taverne et al. (2012: 11) terecht opmerken over 
het huidige Nederlandse stadsonderzoek, fi-
gureert de stad vandaag in wetenschappelijke 
studies en “de niet zelden vuistdikke stadsbio-
grafieën” meer als neutraal decor, dan als ac-
tor in uiteenlopende historische en maatschap-
pelijke processen. Ook de geplande ruimte van 
de stedenbouw komt mee aan bod, weliswaar 
vanuit een kritisch perspectief.

Het belang van de ruimte in migratie- en ver-
stedelijkingsprocessen kan verschillende 
gedaantes aannemen. In de meest directe zin, 
manifesteert dat zich letterlijk door de vele 
arbeidsmigranten die mee aan de stad hebben 
gebouwd. In Rotterdam werden zij onder meer 
massaal ingezet voor de uitgraving van de 
havendokken, de aanleg van spoorlijnen, en 
de (wederop)bouw van publieke instellingen. 
Daarnaast vertaalt de plek die arbeidsmigran-
ten krijgen toegewezen of zelf opeisen in de 
stedelijke economie, zich vaak in de ontwikke-
ling van specifieke ruimtelijke woon-, werk-, 
en leefomgevingen. Denk bijvoorbeeld aan de 
tijdelijke of permanente huisvesting van ar-
beidsmigranten die vanuit de overheid of par-
ticuliere werkgevers wordt voorzien. Dat gaat 
van een particulier verhuuraanbod van kamers 
en pensions, tot door de overheid gefinancier-
de arbeiderswijken of woonoorden. Maar ook 
de arbeidsmigranten zelf eisen hun plek op in 
de stad en dragen actief bij tot de productie van 
specifieke stedelijke milieus. Vaak ontstaan 
dit soort verstedelijkingsprocessen net op die 
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plekken die om een of andere reden aan het 
reguliere beleid ontsnappen of die (tijdelijk) 
buiten het blikveld van stedenbouwers vallen. 

Dit brengt ons bij het laatste punt, namelijk de 
agency van migranten en andere stadsmakers. 
De stad krijgt niet alleen vorm vanachter de 
tekentafel, maar wordt in belangrijke mate be-
paald door allerhande (overlevings)strategieën 
die nieuwkomers en andere betrokkenen zelf 
ontwikkelen binnen de stedelijke omgeving. 
Naast de officiële protagonisten van de steden-
bouw, zijn er tal van posities van waaruit actief 
invloed wordt uitgeoefend op de stedelijke om-
geving. Binnen de context van arbeidsmigratie, 
kan dat gaan over migranten die op zoek zijn 
naar werk of een verblijfsplaats, maar ook over 
werkgevers die kost en inwoon bieden, bemid-
delaars zoals priesters die migranten helpen in 
hun zoektocht naar een woning om hun gezin 
te laten overkomen, pandeigenaren die gebruik 
maken van de schaarste op de woningmarkt en 
hun woningen opsplitsen, winkeluitbaters die 
hun zaak gaandeweg uitbreiden, enz.

Bij het in beeld brengen van de agency of het 
handelingsvermogen in het kader van migratie 
wil ik aandacht besteden aan zowel structurele, 
als socioculturele factoren. Structureel is bij-
voorbeeld de toegang tot stedelijke infrastruc-
tuur. Denk daarbij aan strategieën om toegang 
tot de woningmarkt te creëren. Aangezien 
migranten vaak niet over dezelfde woonrechten 
beschikken, en de reguliere woningmarkt min-
der toegankelijk is omwille van betaalbaarheid 
of andere drempels, ontstaan er spontaan an-
dere, verschillende woonvormen, die ik in dit 
onderzoek onder de noemer ‘grijs wonen’ heb 
zichtbaar gemaakt. 

Maar ook socioculturele factoren zijn bepalend 
voor de agency. In lijn met antropologen en an-
dere onderzoekers van de alledaagse stedelijke 
ruimte, laat dit onderzoek zien hoe agency ook 
samenhangt met symbolische toe-eigening, 
alledaagse handelingen, routines en rituelen. 
Dat uit zich bijvoorbeeld in ontmoetingen die 
plaatsvinden op het voetpad tussen bewoners, 

nieuwkomers en ondernemers die in dezelfde 
buurt wonen, en die kunnen bijdragen tot  
allerlei vormen van wederzijdse uitwisseling. 
Maar ook het geleidelijk of tijdelijk delen van 
ruimtes of voorzieningen door diverse groepen, 
kan bijvoorbeeld mee bijdragen tot stedelijk-
heid en de spontane ontwikkeling van nieuwe 
stedelijke organisatievormen. 
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Het onderzoeken
Een blik achter 
de schermen

Stedenbouw als een trans-
disciplinaire aangelegenheid

“There are many planners who think they have 

knowledge they then just apply. They think of 

urban planning as an applied science, which 

therefore has the task of solving the problems 

it’s posed with. But posed by ‘whom’, then?” 

(Secchi 2010: 122-123)

In deze doctoraatsthesis ga ik, eerst via de 
theorie en later via de empirie, op zoek naar 
handvaten om stedenbouw opnieuw binnen te 
trekken in de complexe werkelijkheid waar ze 
deel van uitmaakt, vanuit de overtuiging dat 
stedenbouw een transdisciplinaire aangele-
genheid is. Naast de integratie van kennis uit 
andere disciplines, komt dat erop neer dat ik 
bijkomend ook andere vormen van sociale  
kennis aan bod zal laten komen. 

Voor het theoretisch gedeelte heb ik in grote 
lijnen drie soorten literatuur doorgenomen. 
Ten eerste, heb ik mij ingelezen in de bestaan-
de secundaire literatuur rond migratie in de 
Nederlandse context. Dat gaat van algemene 
overzichtswerken over de Nederlandse en Rot-
terdamse migratiegeschiedenis (o.m. Lucassen 
& Willems 2006; van de Laar, Lucassen & Man-
demakers 2006; Lucassen & Lucassen 2018), 
tot meer specifieke studies over bijvoorbeeld 
de regulering van arbeidsmigratie (De Lange 
2007), de ontwikkeling van ‘etnisch onderne-
merschap’ in de Nederlandse context (o.m. 

Bovenkerk & Brunt 1977; Bovenkerk, Eijken & 
Ruland 2004; Rath 1991; Kloosterman, van der 
Leun & Rath 1999; Rath & Kloosterman 2000; 
Rath & Messina 2001; Nell & Rath 2009) en 
de toegang van migranten tot de Nederlandse 
woningmarkt (o.m. Jansen 2006). Op het vlak 
van de Rotterdamse stadsontwikkeling vorm-
den de historische atlassen (van de Laar & van 
Jaarsveld 2004), samen met eerdere overzichts-
werken (o.m. van Ravesteyn 1936, 1948; Nieu-
wenhuis 1955) waarin een periodisch overzicht 
wordt geboden van opeenvolgende stedelijke 
transformaties een goed vertrekpunt. Ik heb 
ook dankbaar gebruik gemaakt van de vele 
historische kaarten, die in deze publicaties bij 
mekaar gebracht zijn.

Ten tweede, heb ik bestaande theorievorming 
rond sociaal-ruimtelijke vraagstukken in kaart 
gebracht en herlezen. Dat gaat van neo-marxis-
tische theorieën over ‘het stedelijke vraagstuk’ 
tot feministische pleidooien om vanuit een plu-
ralistisch perspectief naar stedelijke diversiteit 
te kijken. Hierdoor kwam ik terecht in een zeer 
breed en verspreid kennisveld. In functie van 
de relevantie voor stedenbouw, heb ik mij bij de 
finale selectie van teksten en inzichten laten lei-
den door de volgende drie criteria: (1) de rol van 
architecten, planners en stedenbouwkundigen 
wordt expliciet benoemd; (2) er is een duidelijke 
affiniteit met het domein van architectuur en 
stedenbouw, omwille van intellectuele uitwis-
seling of d.m.v. concrete samenwerkingen; en 
(3) de inzichten zijn al op een of andere ma-
nier doorgesijpeld in de stedenbouwtheorie of 
-praktijk, niet zelden door brugfiguren die ac-
tief een bijdrage leveren aan de theorievorming 
en tegelijk zelf in de praktijk staan.

Ik start het theoretisch luik met een overzicht 
van de literatuur, waarin stedenbouw het onder-
werp is van sociale kritiek. Grof samengevat 
zijn er twee terugkerende vormen van kritiek. 
Volgens het Marxistisch, politiek-economisch 
perspectief maakt stedenbouw deel uit van 
het establishment en de gevestigde orde, staat 
de productie van de ruimte in dienst van kapi-
taalaccumulatie, en dragen stedenbouwers zo 
willens nillens bij tot een ongelijke geografie 
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en sociale onrechtvaardigheid. Daartegenover 
stellen vertegenwoordigers van een perspectief 
waarin het alledaagse centraal staat, dat de ste-
denbouw blind is voor de kwaliteiten van het 
dagelijks leven, dat geplande steden te weinig 
ruimte laten voor de spontane toe-eigening 
door gebruikers, en dat de stedenbouw soms 
eerder afbreuk doet dan een bijdrage levert aan 
de productie van de stedelijke ruimte.
 
Beide uitgesproken kritische posities ten aan-
zien van stedenbouw bieden het voordeel van de 
duidelijkheid, maar tegelijkertijd ontbreekt elke 
aanzet voor een constructief alternatief project. 
Daarnaast zijn er de afgelopen decennia vanuit 
diverse hoeken, zoals de postkoloniale theorie, 
gender studies, antropologie, sociologie, urban 
studies en politieke filosofie, diverse inzichten 
ontwikkeld rond de sociale constructie en pro-
ductie van de ruimte, die bijzonder relevant zijn 
voor de herpositionering van de stedenbouw. 
Gevoed door deze verzamelde inzichten, schuif 
ik enkele alternatieve denkpistes naar voor om 
de rol en positie van de stedenbouw binnen de 
samenleving kritisch te herbekijken.

Een derde en laatste soort literatuur bestond 
uit reeds bestaande voorbeelden van empirisch 
onderzoek met een expliciet sociaal-ruimtelij-
ke insteek. De keuze om mij hierin te verdie-
pen hangt nauw samen met de tweede onder-
zoeksvraag, die over het legitimiteitsvraagstuk 
van stedenbouw handelt. Waar de kritische 
theorievorming hoofdzakelijk in het teken 
staat van het reflecteren over het belang van 
een sociaal-ruimtelijke benadering, gaat deze 
laatste soort literatuur veel meer over het doen 
van empirisch onderzoek, en het in praktijk 
vertalen van de bijhorende inzichten. Zo kom 
ik terecht bij de Chicago School of Sociology 
waar ik in het theoretisch luik een afzonderlijk 
hoofdstuk aan zal wijden. In het bijzonder het 
werk van Frederic M. Thrasher (1927) is hierbij 
relevant. Daarnaast komt ook minder bekend 
werk van de Franse filosoof en socioloog 
Henri Lefebvre (1962/1995) aan bod, waarin hij 
over Navarrenx en Mourenx schrijft. Het gaat 
hierbij respectievelijk om zijn geboorteplaats 
en een ‘New Town’, die mee de voedingsbodem 

vormen voor zijn latere theoretische inzichten 
over de sociale productie van de ruimte. Tot 
slot is dichter bij huis, het onderzoek van het 
Belgische duo van stadssociologen Jean Remy 
en Liliane Voyé (1981) een belangrijke inspira-
tiebron, meer bepaald hun empirisch onder-
zoek rond l’ interstice of de tussenruimte en 
wat ze als des zones à faible legitimité of ‘zwak 
gedefinieerde ruimtes’ benoemen.

Methodologisch gezien sluit deze door de the-
orie geïnformeerde, maar uitdrukkelijk empi-
rische werkwijze van de hierboven genoemde 
onderzoekers, nauw aan bij hoe mijn eigen on-
derzoek ontwikkeld is. Zo heb ik doorheen het 
onderzoekstraject een aantal sensitizing con-
cepts of ‘attenderende begrippen’ (Blumer 1954) 
gehanteerd, die via de casestudies verder getest, 
aangevuld en verfijnd zijn. De volgende drie 
sensitizing concepts liepen als een rode draad 
doorheen mijn onderzoek: (1) de ruimte als pro-
duct en producent van sociale relaties (Lefebvre 
1974/1991, de Certeau 1980/1984, Soja 2003, 
Low 1999); (2) diversiteit als leidmotief in ver-
stedelijkingsprocessen (Sandercock 1997, 1998; 
Massey 1994; Fainstein 2005; Soenen 2009); en 
(3) de tussenruimte als hefboom voor transfor-
matie (Thrasher 1927, Remy & Voyé 1981,  
Tonnelat 2003, Mubi Brighenti 2013).

Sensitizing concepts bieden een algemeen refe-
rentiepunt en een richting om empirische cases 
te onderzoeken en analyseren (Blumer 1954: 7): 
“Whereas definitive concepts provide prescrip-
tions of what to see, sensitizing concepts merely 
suggest directions along which to look.” Deze 
attenderende begrippen houden bijgevolg enkel 
steek als ze geconnecteerd worden aan empi-
rische voorbeelden. Een moeilijkheid van het 
werken met sensitizing concepts is dat ze vaak 
als vanzelfsprekend worden beschouwd, terwijl 
het er eigenlijk om draait dat ze ingezet worden 
als een analytische tool:

“Sensitizing concepts offer ways of seeing, 

organizing, and understanding experience; 

they are embedded in our disciplinary 

emphasis and perspectival proclivities. 

Although sensitizing concepts may deepen 
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perception, they provide starting points 

for building analysis, not ending points for 

evading it. We may use sensitizing concepts 

only as points of departure from which to 

study the data.” (Charmaz 2003: 259, zoals 

geciteerd in Bowen 2006: 3)

Het werkgebied en de selectie 
van de casestudies

Centraal in dit onderzoek staat een dubbele 
vraagstelling. Hoe kunnen we een meer inclu-
sieve benadering ontwikkelen om naar de stad 
en verstedelijkingsprocessen te kijken en eraan 
te werken? En hieraan gekoppeld, hoe kan 
stedenbouw op een relevante manier bijdragen 
aan het omgaan met complexe sociale kwesties 
zoals migratie? 

In de zoektocht naar mogelijke antwoorden 
op deze vragen, heb ik voor Rotterdam Zuid 
gekozen als werkgebied. Mijn eerste kennis-
making met Rotterdam Zuid was via de ‘Kop 
van Zuid’. Deze voormalige havenbuurt werd 
in de jaren 90 herontwikkeld tot een gemengde 
stadswijk met wonen, kantoren en culturele 
functies en trok internationaal de aandacht 
omwille van de paradigmawissel die deze 
projectmatige en ontwerpgestuurde aanpak 
teweeg bracht binnen de architectuur- en ste-
denbouwwereld (Vervloesem 2007). Het span-
ningsveld tussen de ‘geplande’ en ‘spontane’ 
stad (Lefebvre 1962/1995) was hier bij aanvang 
sterk aanwezig. Al tijdens de opmaak van de 
eerste plannen, ontstond er bezorgdheid over 
de mogelijke sociale breuklijnen die de nieuwe 
ontwikkeling zou veroorzaken, in contrast 
met de omliggende wijken. De angst zat er 
van meet af aan in dat de Kop van Zuid een 
‘gouden randje’ zou vormen. In reactie hierop 
werden er allerlei inspanningen gedaan om het 
stedenbouwkundig plan voor de Kop van Zuid 
te integreren in de omliggende omgeving, en 
werden daarnaast de buurtverenigingen opge-
nomen in de projectorganisatie. Geïnspireerd 

op eerdere ervaringen met linkage programs7 
in de Verenigde Staten, startte de Gemeente 
een speciaal programma op, onder de noemer 
Wederzijds Profijt8. Het initiële plan was dat 
de lokale overheid als publieke partner, con-
tractuele voorwaarden zou opleggen aan de 
investeerders op het vlak van werkgelegenheid, 
huisvesting en faciliteiten voor de lokale be-
volking, om vanuit een herverdelingsprincipe 
het profijt van het stadsvernieuwingsproject te 
laten doorsijpelen tot bij de lokale bevolking 
(Vervloesem 2007). In de praktijk, vele jaren en 
een wereldwijde financiële crisis later, is ge-
bleken dat het realiseren van deze ambitie alles 
behalve vanzelfsprekend is geweest.

Ik herinner me nog goed hoe ik eerst als archi-
tectuurstudent en later tijdens mijn bijkomende 
opleiding Master of Architecture in Human 
Settlements op studiereis ben geweest naar de 
Kop van Zuid. De eerste keer moet eind jaren 90 
geweest zijn. Allemaal Belgische studenten die 
met de bus naar Nederland werden gereden, op 
het hoogtepunt van de Super Dutch periode, om 
de laatste nieuwe architectuurprojecten te gaan 
aanschouwen. Enkele jaren later was het in een 
zeer internationaal gezelschap, met studenten 
afkomstig uit alle wereldcontinenten. Toen wa-
ren er al wat meer kritische geluiden te horen. 
Voor wie wordt dit allemaal gebouwd? Waarom 
wordt hier zo makkelijk overgegaan tot sloop? 
Wie financiert dit allemaal? Deze keer maakten 
we wel een uitgebreide wandeling en kregen we 
ook het stedenbouwkundig verhaal te horen, 
maar opnieuw kwamen we niet verder dan de 
afgebakende grenzen van het projectgebied. 

Pas toen ik vele jaren later op eigen houtje te-
rugkeerde, leerde ik Rotterdam Zuid van een 
andere kant kennen. Ik nam de metro die je 

7 Het concept social linkage is in het leven geroepen in functie 
van de vraag naar een sociale return bij publieke investerin-
gen. In sommige gevallen wordt een contract compliance 
toegepast, wat betekent dat de overheid als publieke partner 
een deal maakt met private partijen waarbij sociale randvoor-
waarden worden opgelegd, bijvoorbeeld de tewerkstelling van 
lokale werkzoekenden.

8 Aanvankelijk werd het programma gefinancierd door het Rot-
terdams OntwikkelingsBedrijf (OBR). Hiervoor was een budget 
van 2,3 miljoen euro voor vijf jaar voorzien. Later ontving het 
programma middelen via het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling. De deelgemeente Feyenoord zette het beheer 
van het programma verder. Voor meer informatie over het 
Wederzijds Profijt programma, zie: De Viet (1991).
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rechtstreeks vanuit het centraal station naar 
Zuid brengt. In plaats van samen met alle dag-
jestoeristen uit te stappen aan de halte Wilhel-
minaplein, bleef ik enkele haltes langer zitten 
en werd ik getrakteerd op een adembenemend 
zicht wanneer de metro plots boven de grond 
uitschiet, en ik hoog in de lucht boven de wij-
ken heen, langs de majestueuze dokken gleed. 
Eenmaal ik weer vaste grond onder de voeten 
had, maakte ik voor het eerst kennis met de 
zogenaamde ‘oude wijken’. Die wandeling heeft 
toen mijn nieuwsgierigheid pas echt aangewak-
kerd. Vervolgens ben ik in de geschiedenis van 
Rotterdam Zuid gedoken, en die heeft me ge-
durende vele jaren niet meer los gelaten. 

We zijn ondertussen twintig jaar later. Het 
vraagstuk rond ‘de geplande’ en ‘de spontane’ 
stad, en hoe de stedenbouw kan omgaan met de 
sociale dimensie blijft nog altijd even prangend:

“Ontwerpers zijn bedreven in het omgaan 

met fysieke ruimtelijke kenmerken en func-

ties. Infrastructuur, topografie, programma’s 

en typologieën, netwerken, hoogtes en 

oppervlakten leveren de grondstof van het 

ontwerp. Ontwerpen vanuit maatschappelijke 

gegevens (demografie, leeftijdscategorieën, 

werkgelegenheid, koopkracht, wooncultuur, 

verplaatsingsbehoefte, verhuis, migratie en-

zovoort) ligt al veel minder voor de hand. Ook 

het ontginnen en ruimtelijk verwerken van 

sociale kennis op het vlak van gewoonten, 

gevoeligheden, solidariteit, uitsluiting, socia-

le netwerking en dergelijke blijkt moeilijk. Dit 

blijft een belangrijke opdracht voor ontwer-

pend onderzoek en ontwerpende visievor-

ming.” (Loeckx & Vervloesem 2012)

Rotterdam, en Rotterdam Zuid in het bijzonder 
is omwille van verschillende redenen geschikt 
als uitvalsbasis om dit complexe vraagstuk van 
naderbij te onderzoeken. Om te beginnen is 
Rotterdam altijd een migratiestad geweest, wat 
samenhangt met haar lange geschiedenis als 
een van ‘s werelds belangrijkste havensteden. 
Voor het merendeel van de migranten die de af-
gelopen honderd jaar in Rotterdam zijn toege-
komen, was Rotterdam Zuid de eerste plek van 
aankomst. Met de sterke groei van de haven 

eind 19de eeuw, maakte Rotterdam de sprong 
over de rivier, en werden hier naast de aanleg 
van grootschalige industriële havengebieden 
ook bijhorende woonwijken gerealiseerd. 

Wat Rotterdam Zuid daarnaast tot een uitgele-
zen plek maakt voor dit onderzoek, is het feit 
dat het ruimtelijk kader sinds haar ontstaan 
niet zo ingrijpend is veranderd. Wel kent het 
stadsdeel doorheen de tijd een sterk wisselend 
gebruik. Onder invloed van de vele generaties 
migranten die hier gewoond, gewerkt en ge-
leefd hebben, zijn er in de loop van de jaren 
zeer verschillende stedelijke milieus ontstaan 
en weer verdwenen. Ook de wisselwerking met 
stedelijk beleid en door de overheid gestuurde 
stadsvernieuwingsinitiatieven maakt dit tot 
een leerrijk werkgebied. Ik beschouw geschie-
denis in dit onderzoek als een hulpbron in het 
ontvouwen van overeenkomsten en verschil-
len met het heden, maar ook als inspiratie en 
denkspoor voor de toekomst.

Eerst volg ik de Chinese zeelui die begin 20ste 
eeuw als goedkope arbeidskracht tewerk- 
gesteld waren binnen de Nederlandse scheep-
vaartsector, maar gaandeweg een populaire 
Chinatown uitbouwden op het schiereiland  
Katendrecht. Daarna breng ik in kaart hoe 
de zogenaamde gastarbeiders, afkomstig uit 
Spanje en andere Mediterrane landen, vanaf de 
jaren 60 en 70 hun tijdelijk verblijf geleidelijk 
inruilen voor een (meer) permanente verblijf-
plaats. En tot slot sta ik stil bij het ontstaan van 
multi-etnisch ondernemerschap op de Boule-
vard Zuid in Bloemhof en Hillesluis, en bij hoe 
dit op gespannen voet staat met door de over-
heid gestuurde stadsvernieuwingsinitiatieven.

Het gaat telkens om exemplarische cases. Te-
gelijkertijd is er bij de selectie en uitwerking 
van de casestudies gestreefd naar onderlinge 
samenhang. Deze doctoraatsthesis heeft met 
andere woorden niet als doel om een exhaustief 
overzicht van de afgelopen honderd jaar migra-
tiegeschiedenis in Rotterdam Zuid te bieden. 
Elke case spitst zich toe op een specifieke epi-
sode uit de Rotterdamse migratiegeschiedenis. 
Om de samenhang tussen de casestudies te 
garanderen, hanteer ik telkens een aantal te-
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rugkerende werkprincipes, en vertrekt elke case 
vanuit twee overkoepelende uitgangspunten. 

De werkprincipes die ik in elk van de casestu-
dies naar voor schuif zijn als volgt. Ten eerste, 
eerder dan (enkel) te focussen op sleutelmo-
menten, zoals het moment van aankomst, gaat 
er in de cases veel aandacht naar het proces dat 
hierop volgt. Dat wil zeggen dat ik migranten 
gedurende een langere periode blijf volgen om 
zo hun vestigingsproces in beeld te brengen. 
Ten tweede reduceer ik migranten niet als ob-
jecten van interventie, maar als subjecten die 
actief mee stad maken. Door in de sporen van 
deze nieuwkomers te lopen, belanden we tel-
kens op andere plekken in Rotterdam Zuid, en 
beweeg ik als onderzoeker voortdurend tussen 
verschillende onderzoekslocaties. Dat brengt 
ons bij het laatste en derde werkprincipe: in 
de analyses vertrek ik niet van ruimelijk afge-
bakende plekken, maar volg ik de horizontale 
bewegingen van individuen tijdens hun alle-
daagse activiteiten. 

Als algemeen uitgangspunt voor de drie case-
studies, ligt in de sociaal-ruimtelijke analyse 
de nadruk op de materiële dimensie van de 
ruimte in relatie tot processen van gemeen-
schapsvorming. Hierbij komen weliswaar in 
elk van de cases andere vormen van stedelijke 
ruimte aan bod. Afhankelijk van de context 
verschuift het accent naar ruimte voor wonen, 
werken of vrije tijd. De stedelijke ruimtes die 
zo verschijnen, nemen diverse gedaantes aan, 
en kennen een veranderend gebruik doorheen 
de tijd. Dat gaat van een enclave of woonkamp 
tot een buurt, straat, plein of huis. Een laatste 
rode draad doorheen de drie casestudies is het 
uitgangspunt dat ik doelbewust telkens ander-
soortige stadsmakers in beeld breng, waarbij 
naast het werk van stedelijke professionals, 
planners en stedenbouwkundigen uitvoerig 
zal stilgestaan worden bij de perspectieven 
en dagelijkse praktijken van diverse groepen 
stedelingen (gevestigden en nieuwkomers). Op 
die manier komt ook het wisselende samenspel 
tussen overheid, markt en civil society in (spon-
tane en geplande) processen van stad maken 
aan bod. 

Door in te zoomen op bepaalde episodes,  
multiple settings (Gupta & Ferguson 1997) en 
de agency van diverse stadsmakers, is het de 
bedoeling om meer inzicht te ontwikkelen in 
hoe stedelijke milieus tot stand komen en zich 
ontwikkelen doorheen de tijd. De hamvraag 
is dan hoe stedenbouw hiervoor de noodzake-
lijke condities kan ondersteunen, produceren 
of genereren.

Etnografisch veldwerk: kansen, 
obstakels en risico’s

Bij de uitvoering van het empirisch onderzoek, 
heb ik me laten inspireren door de etnogra-
fische werkwijze van de Chicago School of 
Sociology, wat aanleunt bij de werkwijze van 
stadsantropologen die hier nog steeds, met de 
nodige kritische kanttekeningen, zijn op blij-
ven verder bouwen.

“The methodological battery of these 

Chicagoans was similar to that of [urban] 

anthropologists [of today] in emphasizing 

observation of social phenomena in their 

natural setting but including also informal 

interviews, surveys, and the collection of 

personal documents such as life histories, 

in mixes which varied from one study to 

another. As the data gathered by these 

means were woven together, the results 

were well-rounded ethnographies with 

an emphasis on qualitative presentation.” 

(Hannerz 1980: 31) 

In mijn onderzoek vertaalt zich dat in een gro-
te diversiteit aan onderzoeksmateriaal. Naast 
de klassieke beleidsdocumenten en secundair 
bronmateriaal, heb ik veel inspanningen ge-
daan om andersoortig bronmateriaal op te spo-
ren. Dat gaat van kranten- en tijdschriftenarti-
kels; over populaire media (fotoboeken, liedjes, 
video’s), historische fotoreeksen en kaartmate-
riaal; tot dagdagelijkse zaken als adresboeken, 
restaurantbonnetjes, reclamefolders, toeristen-
kaarten, enz. Deze aanpak heeft geresulteerd 
in enerzijds een analyse op macro-schaal van 



31Inleiding

de historische context en structurele verande-
ringsprocessen, en anderzijds de analyse van 
stedelijke milieus op micro-schaal. Om een 
beter zicht te krijgen op de micro-schaal en de 
inside view of participants’ view (Thomas 1918, 
Hannerz 1980), heb ik in totaal een veertigtal 
semi-gestructureerde interviews afgenomen 
met zowel stedelijke professionals als diverse 
bewoners, ondernemers en andere relevante 
respondenten uit Rotterdam Zuid. 

Deze specifieke aanpak bracht allerlei uitda-
gingen met zich mee. Ik licht hieronder eerst in 
algemene zin de meest cruciale aandachtspun-
ten toe, om vervolgens per casestudy even stil 
te staan bij de manier waarop ik hier telkens 
mee ben omgesprongen.

Het risico op inkapseling
Het risico voor inkapseling is bij antropologen 
algemeen bekend. Dat gaat zowel over de aflij-
ning van sociale groepen als over geografische 
begrenzingen (Soenen 2009: 16). In de antropo-
logie is er een lange traditie waarbij hoofdzake-
lijk gefocust is op het exotische, meer bepaald 
op vreemde culturen, sociale minderheidsgroe-
pen in de Westerse stad en specifieke rurale ge-
meenschappen (Soenen 2009: 16). Het ging met 
andere woorden over sociale werelden die veraf 
lagen van de onderzoeker. Hoewel het werk van 
de Chicago School al dichter bij huis plaatsvond 
en mee de stadsantropologie op de kaart zette, 
ontving ook hun werk later veel kritiek omwille 
van de sterke nadruk op afwijkende groepen die 
als op zichzelf staande gemeenschappen wer-
den bestudeerd (Matza 1969).

“The authors [of the Chicago School] them-

selves tended to exaggerate the isolation of 

the social world they studied. [...] there was 

a certain blindness to overlap and connec-

tion, to the fact that, for example, deviant 

groups existed in the context of conventional 

America, drew sustenance from that milieu, 

dispensed services to it, recruited persons 

from it, and frequently delivered repentant 

deviators back to it.” (Hannerz 1980: 54)

Daarnaast was er lange tijd een voorkeur voor 
plekken die (letterlijk of figuurlijk) veraf lagen 

van de eigen leefsituatie. Opvallend voor het 
werk van de Chicago School is de bijzonde-
re aandacht voor ruimtelijke en territoriale 
aspecten. Maar omwille van het feit dat het 
onderzoek zich voornamelijk toespitste op 
ruimtelijk afgebakende gebieden, waardoor er 
in de onderzoeksresultaten een-op-een relaties 
werden gelegd tussen sociale processen, zagen 
critici dit als een problematische vorm van 
ruimtelijk determinisme.

“The Chicago studies are quite clearly set 

in a particular territory, not in a vacuum as 

certain more purely organizational analysis 

seem to be. At the same time, it created 

problems of their own. Now and then the 

Chicagoans themselves made this sense of 

place ambiguous by implying that the Chi-

cago spatial order was the spatial order of 

any city. The analogy with plant ecology also 

had limits which are very obvious but which 

the Chicago School did not really take very 

fully into account. People, unlike plants, move 

around. Not all their relationships are based 

on enduring territorial sharing or on compe-

tition for land. And urbanites especially, as 

we shall have opportunity to point out again, 

typically do not draw their sustenance direct-

ly out of the earth, but to a great extent from 

their dealings with one and another. A narrow 

concern with spatial relationships and the 

sorts of facts relating most closely to them 

would thus probably lead to an impoverished 

view of urban life, even if clearly the city must 

be recognized as in part a spatial phenome-

non.” (Hannerz 1980: 27) 

De opkomst van de stads- en thuisantropologie 
vormde een belangrijk kantelpunt ten aanzien 
van de traditionele exotische antropologie van 
weleer. Toch bleef de antropologie nog lange 
tijd worstelen om los te komen van de sterke fo-
cus op de zogenaamde Ander. Met andere woor-
den, de interesse in het exotische werd van bui-
ten mee naar binnen genomen. Augé (1998: 122) 
spreekt in dit opzicht van internal exoticism. 

“For a long time, anthropology has tradition-

ally been focusing on familiarizing, gaining 

insight in the unknown, and a lot of research 
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focussed on the marginal, the exotic or the 

‘Other’. In the meantime, it became much 

more relevant for anthropological research, 

not only to familiarize ‘the unknown’, but to 

defamiliarize what is assumed to be known: 

[...] to problematize thoughts and actions 

that rest on taken-for granted, unexamined 

assumptions and demonstrating the conse-

quences that both the unexamination of the 

familiar and its defamiliarization have for the 

construction of the present.” (Holston 1989: 6)

In reactie op de kritiek rond inkapseling, ont-
wikkelde zich een uitgebreid vertoog, mee on-
der impuls van de filosofie en gender studies, 
rond diversiteit, hybriditeit en multiculturele 
identiteiten (zie onder meer Butler 1990, Low 
1996, Fraser 1992, Hooks 2000). In het theo-
retisch luik komt dit nog meer uitgebreid aan 
bod. Wat betreft de opvattingen over de relatie 
tussen sociale processen en ruimte is er zowel 
aandacht voor de globale als de lokale dimen-
sie gekomen, waarbij respectievelijk gekeken 
wordt naar de space of flows (Appadurai 2003) 
en transnationale processen, en ook opnieuw 
belang wordt gehecht aan de lokale en de fy-
sieke dimensie van de ruimte (zie onder meer 
Rodman 1992, Low 1999, Soja 2003, Escobar 
2008, Soenen 2009). Concreet vormde dit on-
der andere de aanleiding voor de ontwikkeling 
van een multi-sited ethnography die vanaf de 
jaren 90 opgang maakte (Marcus 1995, Han-
nerz 2003, Falzon 2009). Kort gezegd, komt dit 
erop neer dat veldwerk plaatsvindt op multiple 
settings, waarbij niet enkel ter plekke wordt 
stilgestaan bij sociale processen en praktijken, 
maar ook de sporen van mensen (of groepen) 
worden gevolgd (Soenen 2009: 18).

“The essence of multi-sited research is to 

follow people, connections, associations, and 

relationships across space (because they 

are substantially continuous but spatially 

non-contiguous). Research design proceeds 

by a series of juxtapositions in which the 

global is collapsed into and made an inte-

gral part of parallel, related local situations, 

rather than something monolithic or exter-

nal to them. In terms of method, multi-sited 

ethnography involves a spatially dispersed 

field through which the ethnographer moves 

– actually, via sojourns in two or more places, 

or conceptually, by means of techniques of 

juxtaposition of data.” (Falzon 2009: 1-2)

Reflexiviteit in een historische 
onderzoekscontext

Eigen aan een etnografische onderzoeksbena-
dering is dat de omstandigheden de methode 
bepalen en niet omgekeerd (o.a. Amit 2000, 
Davies 2007). Deze benadering vereist dat de 
onderzoeker op een flexibele manier omspringt 
met de onverwachte kansen of obstakels die hij 
tegen komt op zijn onderzoekspad, maar ook 
dat hij gedurende het hele onderzoeksproces 
een ‘reflexiviteit’ bewaart (Davies 2007). Dit 
komt erop neer dat de onderzoeker voortdu-
rend nadenkt over zijn eigen rol en positie bin-
nen het onderzoek; over de manier waarop en 
omstandigheden waarin het onderzoek wordt 
uitgevoerd; en welke impact dit alles heeft op 
de uiteindelijke onderzoeksresultaten. 

Architecten en stedenbouwkundigen worden 
wel opgeleid om kritisch na te denken en om 
te gaan met de ruimtelijke vragen van publie-
ke opdrachtgevers of klanten. Maar de eigen 
positie in het veld, wordt naar mijn mening 
zelden in vraag gesteld. Om deze reflexieve 
benadering in praktijk te brengen, kreeg ik 
advies van mijn twee collega’s antropologen, 
Lianne Verstrate en Cathelijne Pool, die beiden 
deel uitmaakten van het ruimere NWO-project, 
waar dit onderzoek mee deel van uitmaakt. 
Daarnaast volgde ik het vak ‘Etnografisch 
veldwerk: Exemplarisch onderzoek’ bij prof. 
Patrick Devlieger aan de afdeling antropologie 
van de KU Leuven. Concreet betekende dit on-
der meer dat ik gedurende het hele onderzoek-
straject een logboek heb bijgehouden. 

Het historisch karakter van dit onderzoek ver-
hoogde de complexiteit van deze onderneming. 
Bovendien was het van in het begin duidelijk 
dat ik de agency van verschillende soorten 
stadsmakers aan bod wilde laten komen, wat 
met zich meebracht dat ik op een flexibele en 
creatieve manier op zoek moest gaan naar be-
schikbaar bronmateriaal. Om zicht te krijgen 
op de participants view (Hannerz 1980: 21) kon 
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ik interviews afnemen en observaties doen, 
maar hoe verder ik terug ging in de tijd, hoe 
moeilijker dat werd. In de omgekeerde richting 
is de wet op de privacy de afgelopen jaren sterk 
verscherpt, waardoor bepaalde persoonlijke 
gegevens net makkelijker raadpleegbaar waren 
(bv. in archieven), wanneer ik voldoende ver in 
de tijd terug kon gaan. Bij de selectie van res-
pondenten en van (historisch) bronmateriaal, 
heb ik extra aandacht besteed aan het traceren 
van personen die niet tot de usual suspects be-
horen, en van bronmateriaal dat me toeliet om 
voorbij de officiële beleidsplannen en door de 
overheid gestuurde vormen van stadsontwik-
keling te kijken. Soenen (2017) spreekt in deze 
context over de ‘hoofdingang’ en de ‘zij-in-
gang’ van onderzoek:

“De hoofdingang staat voor de gangbare opi-

nies, de zichtbare en gekende mensen, feno-

menen en plekken, maar ook de bestaande 

en raadpleegbare data. De zij-ingang staat 

voor het typische werkterrein van antropolo-

gen, en laat ons toe om in beeld te brengen 

waar en hoe het alledaagse leven plaatsvindt 

van bewoners, professionals, passanten, 

enz.” (Soenen 2017: 25) 

Spoorzoeken en de speurtocht 
naar alledaagse stedelijke 
praktijken in de drie case- 
studies

CASESTUDY 1 
Katendrecht: de uitzonderlijke 
mogelijkheden van de enclave

Bij een eerste raadpleging van documenten 
over de aanwezigheid van de Chinezen op 
Katendrecht, die ik via de ‘hoofdingang’ terug-
vond, kwam sterk het beeld naar voor van een 
etnische enclave. Dit eenzijdige beeld van Ka-
tendrecht als een geïsoleerde plek waar Chine-
zen en andere uitzonderingsgroepen woonden, 
kwam zowel naar boven in de secundaire lite-
ratuur (o.m. Pro Juventu 1904, van Heek 1977, 
Meyer 1983), als in de vele kranten- en tijd-
schriftenartikels die uit deze periode bewaard 

zijn gebleven. Zo beschrijft Meyer (1983) onder 
meer hoe Katendrecht onderwerp was van een 
stedelijk beleid dat erop gericht was om sociale 
problemen zoveel als mogelijk te concentreren 
in bepaalde gebieden, in functie van het sociale 
beheer van de stad. Tot op zekere hoogte is dit 
beeld niet strijdig met de realiteit: het klopt dat 
Katendrecht altijd een niet conventioneel pu-
bliek heeft aangetrokken, van havenarbeiders, 
internationale zeelui, cafégangers, prostituees, 
pooiers, straatverkopers, tot nieuwsgierige 
journalisten en onderzoekers. Maar de manier 
waarop Katendrecht getypeerd wordt als thuis-
basis voor al wie of wat anders is, toont slechts 
een van de vele realiteiten, namelijk een reali-
teit die sterk gekleurd is door de manier waar-
op buitenstaanders naar Katendrecht kijken.

Mijn eerste poging om de insiders view zicht-
baar te maken, liep uit op een mislukking. Via 
genealogisch detectivewerk en internetzoek-
tochten, probeerde ik de kinderen van Chinese 
migranten op te sporen. Maar ik was net te 
laat. De meesten onder hen waren ondertussen 
overleden. Eind jaren 90 was Karina Meeuwse 
(2001) er in Amsterdam wel nog op de valreep 
in geslaagd om een aantal (ondertussen hoog-
bejaarde) overlevers op te sporen en hun ver-
halen te noteren binnen een zeer gelijkaardige 
context. Dat leverde al een eerste boeiende 
blik van binnenuit op. Mijn eigen zoektocht 
leverde slechts twee getuigenissen op. Het eer-
ste gesprek was met een van de kleinkinderen 
van een Chinese ondernemer op Katendrecht. 
Helaas hoorde ik hier voornamelijk dezelfde 
verhalen terug, dan degene die ik zelf via de 
secundaire literatuur gelezen had. In het twee-
de gesprek luisterde ik naar de levendige her-
inneringen van een vrouw wiens (Nederlandse) 
moeder nog tussen de Chinezen op Katendrecht 
geleefd had, en daar allerlei kleine, maar veel-
zeggende anekdotes kon over vertellen.

Terug naar het archief. Op zoek naar sporen. 
Die vond ik in de collectie woningkaarten 
die de Dienst Burgerzaken bijhield, en die in 
het Stadsarchief van Rotterdam bewaard zijn 
gebleven. Dit keer had ik meer geluk, woning-
kaarten ouder dan 60 jaar waren raadpleegbaar 
en bevatten een schat aan informatie. Op deze 
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kaarten werd per woning bijgehouden wie, 
wanneer, waar, op welke verdieping in een wo-
ning woonde. Chinese namen zijn makkelijk 
herkenbaar, dus die haalde ik er makkelijk uit. 
Ook extra gegevens zoals de grootte van het 
gezin, en het geslacht lieten me toe om me een 
zeer gedetailleerd beeld te vormen van hoe er 
in deze periode in deze woningen werd samen 
gewoond. Daarnaast kreeg ik via inzage in de 
gegevens van het Vreemdelingenregister zicht 
op de transnationale netwerken van een aantal 
Chinese ondernemers die in Rotterdam actief 
waren, doordat hun persoonlijke fiches de 
heen- en weerreizen tussen steden als Londen, 
Cardiff, Liverpool, Hamburg, en Hong Kong 
lieten zien. En tot slot botste ik op een beel-
denreeks over de V.V.V.-week die in 1935 (ook) 
op Katendrecht plaatsvond, die de aanleiding 
vormde om dit evenement dat collectief door 
de Chinese en Nederlandse bewoners georga-
niseerd was, uitgebreid te bestuderen. Al deze 
sporen samen, leverden een meer genuanceerd 
beeld op van Katendrecht, en tonen een glimp 
van de meervoudige betekenissen die door 
diverse groepen aan dit milieu werden toege-
kend, inclusief de wederzijdse uitwisselingen 
en relaties die zo ontstonden.

Daarnaast wilde ik met dit onderzoek in kaart 
brengen hoe Katendrecht zich doorheen de tijd 
ontwikkeld had. Op die manier hoopte ik meer 
inzicht te krijgen in het spanningsveld tussen 
de manier waarop stadsdelen van bovenaf 
gepland en bedacht worden, en de stedelijke 
praktijken van gebruik en toe-eigening die zich 
hier vervolgens ontwikkelen, en die al dan niet 
botsen met de oorspronkelijke intenties. Het 
was relatief eenvoudig om te achterhalen wat 
de oorspronkelijke gemeentelijke plannen en 
intenties waren voor dit gebied. Zo bestaat er 
een zeer grondige en kritische geschiedschrij-
ving over de stadsontwikkeling in Rotterdam 
(o.m. de Klerk & Moscoviter 1992; van de Laar 
1999; van de Laar, Lucassen & Mandemakers 
2006). De rol van de toenmalige directeur 
Gemeentewerken Gerrit de Jongh komt zo uit-
gebreid aan bod. Dankzij de eerdere, en goed 
bewaarde historiografieën van L.J.C.J. Van 
Ravesteyn (1936, 1948) en Nieuwenhuis (1955) 
die uit deze periode stammen, kreeg ik ook een 

scherp beeld van de intenties van de Jongh bin-
nen de toenmalige politieke en economische 
context van stadsontwikkeling.

Zo werd snel duidelijk dat de oorspronkelijke 
intenties van de Jongh en van de Gemeente, al 
snel doorkruist werden door allerlei omstan-
digheden die ze zelf niet in de hand hadden, 
zoals de verkoop van de woningpercelen en de 
verhuur van de nieuwe arbeiderswoningen die 
maar moeilijk op gang kwam. Maar ook de 
inzet van Chinese zeelui als stakingsbrekers in 
de Rotterdamse en internationale zeevaart, was 
een onvoorziene ontwikkeling die gedurende 
de volgende decennia grote gevolgen zou heb-
ben. Om dit soort van niet door de overheid 
gestuurde processen, die minstens een even 
grote impact hebben op hoe Katendrecht zich 
verder ontwikkelde in het vizier te krijgen, 
besloot ik mijn aandacht ook te richten op de 
rol van een aantal Chinese ondernemers op 
Katendrecht. Het was me bij het doornemen 
van de reportages in de populaire Nederland-
se magazines en andere archiefmateriaal al 
opgevallen dat een aantal vaste figuren steeds 
opnieuw op de voorgrond traden. Verder on-
derzoek bevestigde dat een aantal sleutelfigu-
ren binnen de diverse Chinese lineages die op 
Katendrecht actief waren, een zeer actieve rol 
hebben gespeeld bij de sociale productie van 
de ruimte. Analyses van de adresboeken (een 
soort gouden of gele gidsen avant la lettre) van 
de eerste helft van de twintigste eeuw, en van 
de bouwtekeningen en pandkaarten toonden 
niet alleen hoe de Chinese ondernemers erin 
geslaagd waren om hun patrimonium op Ka-
tendrecht gaandeweg uit te breiden, maar ook 
hoe ze hun activiteiten geleidelijk wisten te 
diversifiëren op zo’n manier dat ze niet enkel 
leden van de eigen Chinese gemeenschap, maar 
ook andere Katendrechtenaren en Rotterdam-
mers aanspraken. 

Tot slot kwam ik erachter dat, ondanks de 
dynamiek waar ondermeer de V.V.V.-week 
en het ondernemerschap blijk van gaven, het 
aantal Chinezen vanaf de jaren 30 fors terug-
liep. De omschakeling van kolen naar olie in 
de scheepvaart, maakte dat de Chinese zeelui 
in de scheepvaartsector niet langer als econo-
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misch nuttig werden beschouwd. Dat leidde op 
Katendrecht tot allerlei wantoestanden, omdat 
deze werkloze tremmers (kolensjouwers) en 
stokers niet altijd de middelen of mogelijkhe-
den hadden om elders aan de slag te gaan of 
terug naar China te keren. Finaal werden een 
duizendtal Chinezen die waren achtergebleven 
op Katendrecht, gedwongen gedeporteerd naar 
hun thuisland via acties door de Nederlandse en 
lokale overheden, mee gelegitimeerd door de 
economische crisis. Het (weinig bekende) boek 
van Wubben (1986) diende hierbij als een waar-
devolle bron van informatie. In aanvulling hier-
op heb ik zelf bijkomend onderzoek gedaan in 
het Stadsarchief in Rotterdam, waar het archief 
van de Gemeentepolitie bewaard is gebleven, 
inclusief de nachtelijke tellingen die jarenlang 
zijn uitgevoerd in de Chinese boarding houses 
om ‘illegale’ Chinezen op te sporen. 

Dat het hier om een vergeten geschiedenis 
gaat, spreekt uit de herinneringen die in het 
collectieve geheugen zijn bewaard gebleven uit 
deze periode. Daar is voornamelijk het beeld 
van de ‘pindamannetjes’ blijven hangen, maar 
dan voornamelijk als opvallende en kleurrijke 
figuren in het straatbeeld, zonder een bewust-
zijn van de achterliggende oorzaken van deze 
tot bedelarij genoodzaakte Chinezen. Soms 
ging dat vertekende beeld van de geschiede-
nis nog een stap verder. Zo bestond er enkele 
jaren geleden het plan om op Katendrecht een 
European China Center te ontwikkelen. Het 
ging hierbij om een grootschalig complex 
bestaande uit kantoren, appartementen, win-
kelruimte, een hotel en restaurants, goed voor 
in totaal 100.000 m2. Het project was een ini-
tiatief van de Nederlandse Chinese Stichting 
in samenwerking met Volker Wessels en het 
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR). In 
een begeleidende promotiefilm die (Chinese en 
andere) investeerders moest overtuigen en pu-
bliek draagvlak creëren, werd expliciet gebruik 
gemaakt van historische foto’s en video- 
fragmenten, die de Chinezen op Katendrecht 
in de jaren 30 toonden. De film benadrukt de 
link met het verleden en (her)presenteert het 
European China Center als een “eerbetoon aan 
een eeuwlange relatie”. Vanuit commerciële 
doeleinden, wordt hier abstractie gemaakt 

van de donkere geschiedenis van de Chinese 
arbeidsmigratie. In dit verband klinkt de terug-
keer van de Chinezen naar Katendrecht als een 
holle schijnvertoning. Of hoe de geschiedenis 
zich herhaalt “the first time as tragedy, then as 
farce” (Vervloesem 2008).

CASESTUDY 2 
De oude wijken: ruimte voor grijs wonen

Het onderzoek van de tweede casestudy 
waarin de periode van de zogenaamde gast-
arbeidersmigratie centraal staat, dateert van 
voor de recente vluchtelingencrisis. Nu ik 
er achteraf op terugblik, vallen me telkens 
weer de vele parallellen op. Vanuit een tijde-
lijkheidsgedachte werden de eerste Spaanse 
arbeidsmigranten in Rotterdam ondergebracht 
in een ‘verzorgingstehuis’, of wat je de opvang-
centra van de jaren 60 zou kunnen noemen. 
In de volksmond stond deze plek bekend als 
kamp Waalhaven, omdat dit complex tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebouwd was als Duitse 
onderzeebootbasis te midden van het havenge-
bied, waar nadien een tijdlang de Nederlandse 
marine gehuisvest was. 

Mijn pogingen om Spanjaarden te traceren die 
hier destijds gewoond hebben, verliep moei-
zaam. Dit had vooral te maken met het feit dat 
de overgrote meerderheid ondertussen naar 
Spanje was teruggekeerd (Lucassen & Lucas-
sen 2018). Wel had ik het geluk dat ik met de 
zoon van de voormalige kampbeheerder in 
contact kwam. Deze man had zijn hele jeugd 
op het kamp doorgebracht en had hier zeer 
gedetailleerde en positieve herinneringen aan 
overgehouden. Hij liet me ook gebruik maken 
van zijn persoonlijke fotocollectie. Op een 
handvol foto’s in het archief na, was er voor 
de rest qua beeldmateriaal niets meer terug te 
vinden uit deze periode. Ondertussen is heel 
het kamp gesloopt. Omdat kamp Waalhaven 
een gemeentelijk initiatief was, vond ik in het 
Stadsarchief wel enkele archiefdozen terug 
waarin onder meer uitgebreide verslagen, cor-
respondentie tussen de Gemeente en de diverse 
bevoegde ministeries, en de huisregels van het 
kamp bewaard zijn gebleven. Om de ruimere 
context achter dit soort collectieve huisves-
tingsinitiatieven te begrijpen, raadpleegde ik 
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ook de archieven van de bevoegde ministeries 
in het Nationaal Archief in Den Haag.

Via kamp Waalhaven, kwam ik in het Stads-
archief uit op de fichebakkaarten van de Ne-
derlandse dominee Pedro Bodenstaff. Hij had 
destijds met financiële steun van de Spaanse 
ambassade in 1964 de Mision Católica Españo-
la de emigración de Rotterdam opgericht, en 
was daarnaast officieel aangesteld als ‘geeste-
lijk verzorger’ in kamp Waalhaven. De fiches 
van Don Pedro, zoals hij onder de Spanjaarden 
bekend stond, bevatten de gegevens van dui-
zenden Spaanse arbeidsmigranten die waren 
opgenomen in het kerkelijk bevolkingsregister. 
Van 1964 tot 1992 hield Don Pedro nauwgezet 
de gegevens van alle Spanjaarden bij die Rot-
terdam binnenkwamen. Naast persoonlijke 
gegevens, registreerde hij op welke adressen 
ze hadden gewoond, met telkens de bijhorende 
verhuisdata. In het geval hun vrouw en kinde-
ren naar Nederland zijn verhuisd, noteerde hij 
ook dat zorgvuldig. Op de achterkant van de 
fiches voegde Don Pedro af en toe extra aante-
keningen toe en kregen sommige Spanjaarden 
de stempel opgeplakt van ‘oproerkraaier’, ‘an-
ti-clerikaal individu’, of ‘schuinmarcheerder’. 

Deze fiches met adresgegevens lieten me toe 
om (voor een steekproef) de woonpaden van de 
Spaanse migranten volgen, en zo heel precies 
te achterhalen in welke stadsbuurten ze terecht 
kwamen. Op die manier verscheen er een om-
vangrijke stedelijke transitiezone in beeld die 
– zo zou uit mijn later onderzoek blijken – in 
belangrijke mate mee getekend was door de 
naoorlogse Rotterdamse stadsontwikkelings-
geschiedenis. De woonpaden, samen met een 
aantal signalen uit de correspondentie over het 
kamp, maakten al snel duidelijk dat de arbeids-
migratie zich niet zo makkelijk liet plannen, 
sturen en controleren als aanvankelijk gedacht 
was. Kamp Waalhaven bleek in de praktijk 
vooral als startbasis te functioneren, waaruit 
de Spaanse arbeiders van zodra ze de kans en 
de financiële mogelijkheid hadden vertrok-
ken, en in de plaats daarvan in een pension, 
logement of op een kamer bij een Nederlandse 
familie in de stad gingen wonen, meestal in 
het gezelschap van andere landgenoten. Van 

het interview met de parochiaal medewerkster 
die destijds (zij het met een aantal kritische 
bedenkingen) samenwerkte met Don Pedro, 
heb ik vooral onthouden dat bemiddelingsper-
sonen zoals zijzelf, destijds een belangrijk rol 
speelden in die zoektocht naar een geschikte 
verblijfplaats in de stad, eerst voor de vaak 
alleenstaande mannen of vrouwen, maar later 
ook voor hun gezinnen.

Door als het ware in de voetsporen van de 
Spaanse arbeidsmigranten te lopen, begon ik 
ook geleidelijk aan met andere ogen te kijken 
naar de stadsvernieuwingsplannen, die op dat-
zelfde moment voor grote delen van de stad op 
tafel lagen. De grootschalige moderniserings-
plannen die gepland waren na het bombarde-
ment van de historische stadsdriehoek, en de 
tegenreactie waarbij bewoners met succes ge-
ijverd hadden voor het ‘Bouwen voor de buurt’ 
maken deel uit van de algemeen gekende stads-
ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam. 
Maar hoewel deze periode volledig samenviel 
met de na-oorlogse Meditterane arbeidsmigra-
tie, komt het perspectief van deze grote groep 
nieuwkomers in de stad slechts in de zijlijn aan 
bod. Dat heeft onder meer te maken met de fo-
cus op de eindresultaten van deze verschillende 
rondes stadsvernieuwing, waarbij de Gemeente 
vanaf de jaren 80 via grootschalige opkoopac-
ties in de oude wijken de mogelijkheid creëerde 
om hier via de sociale woningcorporaties een 
groot aandeel sociale huisvesting te realiseren. 
Een operatie die internationaal, omwille van 
de massale schaal waarop voorheen particulier 
woningbezit plots publiek werd gemaakt, te-
recht opzien baarde. Maar wat zo buiten beeld 
bleef, was wat er in de periode van ongeveer 20 
jaar die aan deze operatie vooraf was gegaan, 
had plaatsgevonden.

Gedurende deze periode van standstill, toen 
de moderniseringsplannen van de Gemeente er 
omwille van tegenstrijdige opinies steeds op-
nieuw werden uitgesteld, vond er wat Wiebe de 
Jong (1986) omschrijft als een ‘stille sanering’ 
plaats in tal van wijken die (gedeeltelijk) met 
de sloophamer werden bedreigd. In zijn docto-
raatsthesis over het Oude Westen beschrijft de 
Jong (1986), destijds zelf bewoner en activist 
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in deze stadswijk, haarfijn hoe deze fragiele 
situatie mee de voedingsbodem vormde voor 
onderlinge solidariteit en nieuwe sociale (en 
inter-etnische) relaties tussen diverse bewo-
ners, waar collectieve acties gericht op betere 
huisvesting uit voortkwamen. De impact hier-
van is niet te onderschatten, en heeft onder 
meer geleid tot de oprichting van projectgroe-
pen met vertegenwoordigers van bewoners die 
een belangrijke rol kregen toegewezen bij de 
uitvoering van de stadsvernieuwing. Maar de 
Jong (1986) is ook een van de weinige auteurs 
die uitgebreid stilstaat bij de positie van de vele 
arbeidsmigranten en hun gezinnen in deze pe-
riode. Hij stelt in zijn onderzoek ook vast hoe 
in de praktijk deze projectgroepen vervolgens 
nieuwe uitsluitingsprocessen ten aanzien van 
migranten met zich meebrachten.

Het onderzoek van de Jong was een eye- 
opener en moedigde me aan om zelf nog ver-
der te graven in deze geschiedenis. In eerste 
instantie, en met het verhaal van de parochiaal 
medewerkster in het achterhoofd, ging ik op 
zoek naar de mogelijke drempels die destijds 
aanwezig waren op de woningmarkt voor 
deze nieuwkomers. Het doctoraatsonderzoek 
van Janneke Jansen (2006) getiteld ‘Bepaalde 
huisvesting. Een geschiedenis van opvang en 
huisvesting van immigranten in Nederland, 
1945-1995’ vormde hiervoor een belangrijke 
startbasis. Daarnaast lieten de interviews met 
een aantal Spaanse arbeidsmigranten over 
hun woongeschiedenissen me toe om de in- en 
uitsluitingsmechanismes die besloten lagen in 
het overheidsbeleid en de manier waarop het 
geïmplementeerd werd in de praktijk, aan te 
vullen met enkele persoonlijke ervaringen en 
praktijken om een weg te vinden binnen het 
toenmalige woningaanbod. Niet verwonderlijk 
leidde deze schaarste en grote competitie op de 
woningmarkt tot allerlei wanpraktijken. In de 
lokale kranten uit deze periode, werd hier op 
zeer regelmatige basis over bericht, inclusief 
uitgebreide fotoreportages om deze situatie 
aan te klagen. De Tegenlicht reportage (2003) 
over Cees Engels, een van de meest beruchte 
huisjesmelkers van Rotterdam, laat toe om ook 
kennis te maken met het perspectief aan de 
andere kant.

Net als in de eerste casestudy wordt de bericht-
geving in de media over de huisvestingssituatie 
van de gastarbeiders gekenmerkt door sterke 
zwart-wit tegenstellingen, waarbij enkel de pro-
blematische kant en de grootste uitwassen aan 
bod komen. Toch bleek de realiteit complexer 
en genuanceerder te zijn. Om hier een zicht 
op te krijgen, besloot ik om de impact van de 
verschillende stadsvernieuwingsrondes op de 
verhuisbewegingen en het woningaanbod van 
migranten van dichterbij te onderzoeken. Daar-
voor maakte ik gebruik van een mix van kwali-
tatief en kwantitatief bronmateriaal. Zo kwam 
ik onder meer terecht bij de sociaal-geografi-
sche studie naar ‘Segregatie in Rotterdam’ (Dre-
we, van der Knaap & Mik 1974) die destijds veel 
stof deed opwaaien (van Amersfoort, van Praag 
& De Vet 1982), omwille van de bijhorende dis-
cussies onder beleidsmakers en wetenschappers 
rond de concentratie of spreiding van speci-
fieke bevolkingsgroepen, meer bepaald van 
etnische minderheden. Maar in mijn geval, wa-
ren de ruwe datasets die als bijlage mee in het 
rapport waren opgenomen van groter belang. 
In combinatie met onder meer de uitgebreide 
rapporten die in de context van de stadsver-
nieuwing zelf waren opgemaakt, werd duidelijk 
dat de stadsvernieuwing verdringingseffecten 
teweeg had gebracht. Concreet tekende zich dat 
af in een sterke toename van verhuisbewegin-
gen en aanwezigheid van arbeidsmigranten in 
de oude wijken die nog niet gerenoveerd waren. 
Dit impliceerde dat het aantal stadswijken waar 
migranten terecht konden gaandeweg drastisch 
verminderde, met een beperkter aanbod tot ge-
volg, wat in deze wijken een toename van pro-
blematische praktijken aan de onderkant van de 
woningmarkt veroorzaakte. 

Via de data die in deze tweede casestudy bij 
mekaar is gebracht, verschijnt de tussenruimte 
als een dynamische en fluïde conditie die in 
belangrijke mate beïnvloed wordt door tal van 
(al dan niet door de overheid gestuurde) con-
tingente processen. Tegelijk krijgen we ook 
zicht op de betekenis die deze tussenruimte 
had voor de vele arbeidsmigranten en hun ge-
zinnen, die zo hun eerste stappen konden zet-
ten op de woningmarkt, en hun plek in de stad 
vonden. Doordat het ‘grijze wonen’, dat hier 
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gedurende de periode van de stille sanering tot 
stand was gekomen, er met de stadsvernieu-
wingsoperatie plots tussenuit werd geknipt, 
kwam deze tussenruimte zwaar onder druk te 
staan met alle gevolgen vandien. De discussie 
rond grijs wonen en de opvang van nieuwko-
mers reikt veel verder dan deze case en blijft 
tot op vandaag een brandend actueel, maar 
zeer complex vraagstuk.

CASESTUDY 3 
Boulevard Zuid: co-existentie als 
stedelijke praktijk

In de eerste versie van de derde casestudy zou 
ik vanuit de Afrikaanderwijk zijn gestart. In de 
context van het grijs wonen waren de beruchte 
Afrikaanderrellen (1972), als gevolg van de 
verhoogde spanningen op de woningmarkt, al 
eerder aan bod gekomen. Het leek me een in-
teressante piste om vanuit een hedendaags per-
spectief terug te blikken op hoe deze wijk zich 
de jaren nadien verder had ontwikkeld. Tijdens 
mijn eerste wandeling in Rotterdam Zuid, was 
ik terecht gekomen op de Afrikaandermarkt, 
met ruim 200 kramen de op een na grootste 
markt in Rotterdam. Het ondernemerschap dat 
ik hier en in de direct omliggende winkelstra-
ten aantrof, leek verschillende aanknopings-
punten te bieden om hier verder onderzoek 
rond te doen. 

Ik startte mijn onderzoek op de markt (Vervloe-
sem 2008), nam verschillende interviews met 
marktkramers en een marktbeheerder af, en 
koppelde dit vervolgens aan observaties op de 
markt en de directe omgeving. De markt bleek 
een sterk door de overheid gereguleerde om-
geving te zijn, waar je als nieuwkomer niet zo-
maar binnen komt, tenzij als meeloper9, en waar 
ook het aanbod aan allerlei regels gebonden is. 
Uit de gesprekken leerde ik onder meer over de 
transnationale en lokale netwerken achter de 
textielhandel van Pakistani en Indiërs. 

Daarnaast kreeg ik van de marktkramers te 
horen dat de manier waarop de stedelijke ruim-

9 Meelopers zijn marktkramers die nog geen vaste plaats 
hebben op de markt. Voor de aanvang van de markt melden zij 
zich aan bij de marktmeester. Als er dan nog plaatsen vrij zijn, 
komen zij voor een dagplaats in aanmerking.

te rondom de Afrikaandermarkt de afgelopen 
jaren vernieuwd en veranderd was, in belangrij-
ke mate een stempel drukte op hun activiteiten. 
In mijn later onderzoek zou naar boven komen 
dat er hier, op een boogscheut verwijderd van 
de Kop van Zuid ontwikkeling, een beleid van 
geplande gentrificatie (Dehaene & Vervloesem 
2011) aan de gang was. De ondernemers waar ik 
destijds mee sprak, leken hier toen al de eerste 
signalen van te ondervinden.

“[...] deze huizen [in Afrikaanderwijk] zijn alle-

maal nieuw gebouwd. Vroeger hadden ze op 

het gelijkvloers allemaal opslagruimte. Maar 

als je vandaag kijkt, zijn deze opslagruimtes 

allemaal verdwenen. Ze stoppen gewoon een 

paar kleine winkels in de hoeken en dat is al-

les. Maar daarmee krijg je al die opslagruimte 

niet terug. [...] Ze willen er gewoon vanaf. Ze 

willen geen ondernemers in de buurt. [...] Ik 

heb hier altijd gewoond [in de Afrikaander-

wijk] [...] en ik hoor veel mensen klagen, weet 

je. Iedereen gebruikte deze ruimtes. Mensen 

met een winkel. Ook marktkramers. Sindsdien 

is het veel ingewikkelder om opslagruimte te 

vinden. Waar ga je naartoe? Als je hier woont 

en je hebt een opslagruimte daar en je moet 

een half uur rijden... Je moet altijd heen en 

weer rijden, het werkt gewoon niet.” (Mijnheer 

Çelik, persoonlijk interview, april 2008)

In vervolg op het onderzoek op de markt, wilde 
ik mij graag richten op het ondernemerschap in 
de omliggende winkelstraten. Maar gaandeweg 
kreeg ik meer en meer signalen dat ik op een 
dood spoor zat. Het feit dat een deel van de 
winkels enkel nog geopend waren op marktda-
gen deed al een eerste alarmbelletje rinkelen. 
Vervolgens bleek het leggen van contacten met 
respondenten in de omliggende handelszaken 
bijzonder moeilijk te verlopen, waar dit op de 
markt nog vlot was gegaan. Uiteindelijk werd 
me duidelijk dat de Afrikaanderwijk ‘overon-
derzocht’ was. Een van de lokale projectmana-
gers vertelde me dat diverse lesgevers van de 
hogescholen en universiteiten, hun studenten 
met regelmaat de Afrikaanderwijk insturen. 
De projectmanager voegde er zelfs al lachend 
aan toe dat samen met de vele onderzoekers, 
journalisten en stedelijke professionals die da-
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gelijks in de wijk aanwezig waren, de niet-Afri-
kaanderwijkers een groep op zichzelf waren 
gaan vormen. De weerstand die ik voelde bij de 
lokale ondernemers om met mij (als de zoveel-
ste onderzoeker) een open gesprek te voeren, 
samen met de vaststelling dat de invloed van 
de Kop van Zuid ontwikkeling de Afrikaander-
wijk ondertussen al lang bereikt had en ik dus 
eigenlijk te laat kwam, deed me uiteindelijk 
beslissen om mijn werkgebied te verleggen.

“Interruptions and eruptions mock the field-

worker and his inquiry; more accurately, they 

may be said to inform his inquiry, to be an es-

sential part of it. The constant breakdown, it 

seems to me, is not just an annoying accident 

but a core aspect of this type of inquiry. Later 

I became increasingly aware that these rup-

tures of communication were highly reveal-

ing, and often proved to be turning points. 

At the time, however, they seemed only to 

represent our frustration. Etymology comes 

to the rescue again: e-ruption, a breaking out, 

and inter-ruption, a breaking in, of this liminal 

culture through which we were trying to com-

municate.” (Rabinow 1977/2007: 154) 

Een van de marktkramers had tijdens zijn 
gesprek verwezen naar de Beijerlandselaan. 
Hier zou de winkel- en stockageruimte wel nog 
betaalbaar zijn. Samen met zijn vrouw stoc-
keerden zij hier de verkoopsartikelen die ze 
op de markt aanboden. Terwijl hij op de markt 
stond, hield zijn vrouw hier de winkel open 
(Vervloesem 2008). Zo kwam ik op de Bou-
levard Zuid terecht. Maar in tegenstelling tot 
de Afrikaanderwijk, waar ik meteen zelf was 
binnen gelopen in een aantal winkels, besloot 
ik om het deze keer anders aan te pakken. Ik 
zocht en vond drie verschillende ‘ingangen’, 
met als doel om op die manier eerst via een 
gatekeeper en nadien via de ‘sneeuwbalmetho-
de’ in contact te komen met een aantal onder-
nemers. Zo zocht ik contact met de Vereniging 
Eigenarenplatform die al decennialang actief 
was in de straat. Daarnaast contacteerde ik ook 
de Scholingswinkel, een initiatief van het Albe-
dacollege die leer-stagetrajecten organiseerden 
in de winkelstraat. En tot slot ging ik ook langs 
bij het Programmateam Winkelboulevard Zuid: 

een team dat op het moment van mijn onder-
zoek net met een meerjarig revitaliseringspro-
ject was gestart. Deze stedelijke professionals 
hadden er bewust voor gekozen om in de straat 
zelf aanwezig te zijn met hun bureau dat ze 
omdoopten tot de ‘Boulevardwinkel’. 

Deze contacten leverden niet alleen op korte 
tijd een grote hoeveelheid informatie op, zowel 
historisch als op het vlak van recent stedelijk 
beleid. Ik had ook het geluk dat Kees Knol van 
de Scholingswinkel, lesgever bij het Albeda 
college, op dat moment uitgegroeid was tot 
een van de vertrouwenspersonen van een groot 
aantal ondernemers in de winkelstraat. Samen 
met Kees, die me telkens voorstelde, kon ik 
zo op zeer korte tijd goede contacten leggen 
met een ruime en diverse groep ondernemers. 
Gaandeweg vulde ik deze contacten verder aan 
door mij via-via te laten doorverwijzen. Toen 
uiteindelijk bleek dat Kees minder contacten 
had bij ondernemers die niet Nederlandstalig 
waren, kon ik dankzij een Arabisch en Frans 
sprekende vriendin, ook op die manier deze 
ondernemers interviewen. Daarnaast was het 
Programmateam bijzonder behulpzaam. Zij 
stelden zelfs voor dat ik mee gebruik kon ma-
ken van de bureauruimte van de ‘Boulevard-
winkel’. Maar om te vermijden dat ik op de 
duur verward zou worden met ‘de Gemeente’, 
zoals het Programmateam en andere stedelijke 
professionals door de ondernemers genoemd 
werden, koos ik er bewust voor om dat niet te 
doen. De verschillende leden van het Program-
mateam, brachten me in contact met andere 
relevante stedelijke professionals, zoals de 
verantwoordelijke bij het OntwikkelingsBedrijf 
Rotterdam (OBR).

Om aanvullend op de informatie, afkomstig 
uit deze interviews en observaties zicht te krij-
gen op de ruimere ontwikkelingen, maakte ik 
gebruik van de cijfers die via de Rotterdamse 
Buurtmonitor beschikbaar waren. Om daar-
naast de ontwikkelingen in de winkelstraat nog 
meer in de diepte en voor een langere periode 
te bestuderen, deed ik bijkomend archief on-
derzoek. Via de Vereniging Eigenarenplatform 
kwam ik in contact met de voormalige secre-
taris van de winkeliersvereniging die vanaf de 
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jaren 70 tot de jaren 90 alle mutaties in de win-
kelstraat had bijgehouden. Samen met de gege-
vens uit het handelsregister die ik bij de Kamer 
van Koophandel kon raadplegen, kon ik zo 
een gedetailleerd beeld vormen van de manier 
waarop de winkelstraat zich doorheen de tijd 
ontwikkeld had. Naast de data van oprichting 
en stopzetting van handelsondernemingen per 
adres, kreeg ik zo ook zicht op het type win-
kel, de leegstand, de doorstroomsnelheid, de 
eventuele samenvoeging van panden, en de ge-
boorteplaatsen van de ondernemers. Zo botste 
ik ook op de minder zichtbare ondernemingen 
die op de hogere verdiepingen waren gevestigd. 
De lange geschiedenis van de Boulevard Zuid, 
die ondertussen al een eeuw lang als een van 
de belangrijkste winkelstraten van Rotterdam 
Zuid wordt beschouwd, maakt dat er heel wat 
historisch kaart- en beeldmateriaal bewaard is 
gebleven, waar ik dankbaar gebruik van heb 
gemaakt. Tegelijk was ik me er dankzij de 
vele interviews van bewust, dat dit historisch 
beeldmateriaal, samen met de verhalen over de 
‘gloriedagen’ van de Boulevard Zuid, mee deel 
uitmaakten van het vertoog van een specifieke 
groep, die hiermee haar eigen agenda had. 

De interviews met de ondernemers boden al 
een eerste belangrijke aanzet, om vanuit een 
insiders view de diverse perspectieven op de 
‘beleefde ruimte’ (Lefebvre 1974/1991) zichtbaar 
te maken. Ik hield hierbij het advies van Soenen 
(2006) in het achterhoofd, namelijk dat er een 
verschil is tussen wat mensen zeggen, wat men-
sen zeggen dat ze doen, en wat mensen effectief 
doen. Naast de letterlijke transcripties van de 
interviews, maakte ik tijdens en na de inter-
views uitgebreide nota’s in mijn logboek van 
wat ik tijdens de gesprekken zag gebeuren, en 
van de observaties van het alledaagse leven op 
de Boulevard Zuid. Daarnaast nam ik ook deel 
aan verschillende evenementen, zoals de bij-
eenkomsten van de pas opgerichte, nieuwe win-
keliersvereniging of de feestelijke opening van 
een aantal nieuwe winkels. Omdat wat mensen 
doen, zich niet altijd in woorden laat vangen, 
liet ik een nieuwe fotoreeks maken van ‘het 
leven zoals het is’ in de winkels en op straat.

Bij de analyse van de interview- en observa-
tiedata heb ik er bewust voor gekozen om af 
te stappen van een traditionele categoriale 
benadering, waarin groepen worden ingedeeld 
op basis van persoonlijke kenmerken, als 
leeftijd, etniciteit, opleiding, inkomensklasse, 
enz. Dit onderzoek vertrekt expliciet van een 
niet-essentialistische notie van cultuur, en zet 
zich hiermee af tegen de ‘voorliefde voor in-
kapseling’ die antropologisch onderzoek lange 
tijd heeft gedomineerd (Soenen 2009). Het 
merendeel van de gesprekken die ik voerde met 
de ondernemers duurde minimaal een uur tot 
anderhalf of twee uur. Via een semi-gestruc-
tureerde vragenlijst konden we zo in de diepte 
ingaan op hun ervaringen. 

“Whenever an anthropologist enters a culture, 

he trains people to objectify their life-world 

for him. Within all cultures, of course, there is 

already objectification and self-reflection. But 

this explicit self-conscious translation into an 

external medium is rare. The anthropologist 

creates a doubling of consciousness. There-

fore, anthropological analysis must incor-

porate two facts: first, that we ourselves are 

historically situated through the questions we 

ask and the manner in which we seek to un-

derstand and experience the world; and sec-

ond, that what we receive from our informants 

are interpretations, equally mediated through 

history and culture. Consequently, the data 

we collect is doubly mediated, first by our 

own presence and then by the second-order 

self-reflection we demand from our inform-

ants.” (Rabinow 1977/2007 :119)

Zoals Rabinow hierboven beschrijft, gebeurde 
het regelmatig dat respondenten na afloop van 
het gesprek (expliciet of impliciet) aangaven, 
dat het ook voor henzelf een moment was ge-
weest om stil te staan en te reflecteren op de 
weg die ze ondertussen hadden afgelegd. Ik 
heb er uiteindelijk voor gekozen om de onder-
zoeksresultaten voornamelijk op basis van de 
inhoud van deze gesprekken te structureren. 
Richtinggevend daarbij waren de verschillende 
klemtonen die diverse groepen legden, zowel 
in hun opvattingen over de winkelstraat als in 
hun eigen praktijkervaring; om dit vervolgens 
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te koppelen aan hoe dit zich concreet vertaalde 
in de relatie die ze op dagdagelijkse basis aan-
gingen met het sociaal-ruimtelijke milieu van 
de Boulevard Zuid.

De vertaling van veelgelaagde 
inhouden

“In anthropology [...] what the practitioners 

do is ethnography. And it is in understanding 

what ethnography is, or more exactly what 

doing ethnography is, that a start can be 

made toward grasping what anthropological 

analysis amounts to as a form of knowledge. 

This, it must immediately be said, is not a 

matter of methods. From one point of view, 

that of the textbook, doing ethnography is 

establishing rapport, selecting informants, 

transcribing texts, taking genealogies, map-

ping fields, keeping a diary, and so on. But it 

is not these things, techniques and received 

procedures, that define the enterprise. What 

defines it is the kind of intellectual effort it is: 

an elaborate venture in, to borrow a notion 

from Gilbert Ryle, ‘thick description’.” (Geertz 

1973: 5-6) 

Tijdens mijn onderzoek kwam ik in contact 
met zeer uiteenlopende personen, elk met een 
eigen blik op de stad, en verzamelde ik een 
grote hoeveelheid data. Om te bepalen welke 
elementen hiervan behouden en welke wegge-
laten konden worden, welke onderlinge relaties 
konden gelegd worden, waar de klemtonen 
lagen, enz. maakte ik gebruik van wat Geertz 
(1973) een thick description heeft genoemd. 
In lijn met Geertz’s benadering ging ik bij de 
data-analyse op zoek naar de webs of signifi-
cance. Met andere woorden in tegenstelling tot 
experimentele vormen van onderzoek die in 
het teken staan van de zoektocht naar wetten 
en wetmatigheden, staat dit soort van interpre-
tatief onderzoek in het teken van de zoektocht 
naar betekenis (Geertz 1973). Dat wil zeggen 
dat acties en gebeurtenissen in eerste instantie 
vanuit hun context worden geanalyseerd.

Architecten en stedenbouwkundigen kunnen 
in dit opzicht nog veel leren van deze door-
gedreven interpretatieve benadering, die niet 
alleen binnen de antropologie maar ook ruimer 
binnen de sociale wetenschappen algemeen 
gangbaar is. Relevante stedenbouw is per defi-
nitie contextgevoelig, en vertrekt bijgevolg niet 
van vaste principes of wetmatigheden, maar is 
telkens weer een kritische oefening in het zich 
schikken en plooien naar de bestaande context, 
en in het tegelijkertijd anticiperen op toekom-
stige transformaties. Alleen lijkt stedenbouw 
met sommige onderdelen van die context mak-
kelijker te kunnen omgaan, dan met andere. 
Het feit dat de sociale context zich moeilijk in 
statistieken en tabellen laat vangen, maakt dit 
nog extra complex. 

De interpretatieve benadering die algemeen 
wordt toegepast in de sociale wetenschappen is 
tot op zekere hoogte al doorgedrongen binnen 
de stedenbouw, maar situeert zich voorlopig 
voornamelijk op het vlak van mapping en car-
tografie. Onder andere James Corner (1999) 
legde in zijn bekende essay ‘The Agency of 
Mapping’ de nadruk op het transformatief ver-
mogen van kaarten, die nooit de werkelijkheid 
representeren, maar een van de vele mogelijke 
werkelijkheden. Of in zijn eigen woorden:

“Mapping is a fantastic cultural project, creat-

ing and building the world as much as meas-

uring and describing it. Long affiliated with 

the planning and design of cities, landscapes 

and buildings, mapping is particularly instru-

mental in the construing and constructing of 

lived space. In this active sense, the function 

of mapping is less to mirror reality than to en-

gender the re-shaping of the worlds in which 

people live.” (Corner 1999: 213)

De etnografische werkwijze en de interpretatie-
ve benadering, hebben me in staat gesteld om 
voorheen vergeten of onzichtbare praktijken 
van ‘stad maken’ aan de oppervlakte te bren-
gen. De volgende stap bestond er dan in om 
deze veelgelaagde inhouden op een of andere 
manier te vertalen, zodat ze meegenomen kon-
den worden in de stedelijke analyse. Omwille 
van de aard van deze inhouden, die voor een 
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groot deel uit zachte data bestonden, koos ik 
ervoor om dat in de vorm van beschrijvende 
casestudies te doen. Hierbij besteedde ik extra 
aandacht aan de ontwikkeling van het narratief 
(in woord en beeld). Net als bij interpretatieve 
mapping, gaat de constructie van narratieven 
gepaard met interpretatie en betekenisanalyse. 
Zo ben ik bij de opmaak van de casestudies en 
aanhakend bij de drieledige opzet van dit on-
derzoek (ruimte, tijd en agency), zeer bewust 
omgesprongen met welke plekken en mobiele 
settings in beeld verschenen, op welk moment 
ik een casestudy liet starten en eindigen, en 
welke personages de revue passeerden als 
co-producenten van de stedelijke ruimte. Het 
vlees en bloed voor deze casestudies vond ik 
in de diverse stedelijke milieus die Rotterdam 
Zuid rijk is.

“The architect will value the multifunction-

al and the transfunctional rather than the 

merely functional. He will cease to fetishize 

(separately) form, function, and structure as 

the signifiers of space. In place of the formal, 

or rather formalist, idea of perfection, the 

architect will substitute that of incomplete 

perfection (which is pursued, which is sought 

in practice) or, preferably, that of perfect in-

completion, which discovers a moment in life 

(expectation, presentiment, nostalgia) and 

provides it with an expression, while making 

of this moment a principle for the ‘construc-

tion of ambiance’ (the work of Constant Nieu-

wenhuys, for example). It is not through form 

but content that the architect (similar to the 

designer in the design process) can influence 

social practice.” (Lefebvre 2014: 151)

De agency van stedelijke 
narratieven

Het (her)schrijven van verhalen over de stad is 
in epistemologisch opzicht een noodzakelijke 
stap om kritisch naar de rol van stedenbouw 
te kijken. Door in de verhalen over de stad 
diverse vormen van sociale kennis mee op te 
nemen, verschijnt een andere, meer diverse en 

gelaagde handelingsruimte voor stedenbouw in 
beeld. Het doel van het empirisch onderzoek in 
deze doctoraatsthesis is om zichtbaar te maken 
wat zo’n andere bril(len) om naar de stad en 
verstedelijkingsprocessen te kijken kan opleve-
ren. Hoe kunnen stedenbouwers hier mee aan 
de slag? Ik sluit me graag aan bij Leonie San-
dercock (2003), onderzoeker, stadsplanner en 
documentairemaker, die stelt:

“[...] the story has a special importance in 

planning that has neither been fully under-

stood nor sufficiently valued. In order to im-

agine the ultimately unrepresentable space, 

life and languages of the city, to make them 

legible, we translate them into narratives. 

The way we narrate the city becomes consti-

tutive of urban reality, affecting the choices 

we make, the ways we then might act. My 

argument will be deceptively simple. Stories 

are central to planning practice: to the knowl-

edge it draws on from the social sciences 

and humanities; to the knowledge it produces 

about the city; and to ways of acting in the 

city. Planning is performed through story, in 

a myriad of ways.” (Sandercock 2003: 11)

De verhalen in dit onderzoek zijn te lezen 
als een zoektocht om te komen tot een breed 
stedenbouwbegrip dat afwijkt van de geijkte 
overheidsgedreven praktijk die we vandaag 
in Nederland, België en grote delen van Eu-
ropa kennen. Deze doctoraatsthesis heeft als 
doelstelling om het artificiële onderscheid te 
doorbreken tussen enerzijds door de overheid 
gestuurde planningsprocessen en anderzijds 
initiatieven die voortkomen uit een wisselend 
samenspel van markt, overheids- en midden-
veld actoren. Stedenbouw en verstedelijking 
worden in dit onderzoek beschouwd als sa-
menhangende, dynamische, complexe en ge-
laagde processen. 

Binnen de context van een diverse samenleving 
is zo een andere lens dringend nodig. Sander-
cock (1998) pleit hierbij voor van een episte-
mology of multiplicity (Gómez- Peña 1993: 38, 
Sandercock 1998: 121) en benadrukt het belang 
van een inclusieve en democratische benade-
ring. Zij vertrekt hierbij van een kritiek op het 
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modernistisch ‘universeel ideaal’ en stelt hier 
tegenover het belang van werken met verschil. 
Deze kritiek op het modernisme is ondertussen 
algemeen bekend, maar de alternatieve werk-
wijze die Sandercock vervolgens naar voor 
schuift, laat zich blijkbaar niet zo eenvoudig in 
de praktijk vertalen. 

Sandercock (1998, 2003) spreekt in deze con-
text, verwijzend naar Holston’s (1998) term  
insurgent citizenship, over de nood aan 
insurgent planning histories.

“These insurgent planning histories chal-

lenge mainstream definitions of what con-

stitutes planning, and seek to shatter their 

state-centred, class-based, masculinist and 

Eurocentric histories of the field through at-

tending to the many stories of marginalized 

and oppressed groups. In place of the idea of 

a single history, there are thus plural histories, 

involving plural readings, depending on the 

theoretical lens deployed. For Sandercock, 

writing histories differently – making the invis-

ible visible, in the title of her edited book, and 

forging connections between oppositional 

practices in the past with those in the present 

– is in itself a crucial task for opening up spac-

es for possibility.” (Sandercock 1998: 37, zoals 

geparafraseerd door Throgmorton 2003: 141) 

Om dit in de praktijk te kunnen toepassen, 
is het volgens Sandercock (1998) nodig dat 
stedenbouwkundigen een ‘multiculturele gelet-
terdheid’ ontwikkelen, wat een vertrouwdheid 
vereist met de veelsoortige geschiedenissen 
van verschillende stedelijke gemeenschappen 
(Throgmorton 2003, Sandercock 1998). 

“[It is important to] value alternative methods 

of knowing, learning, discovering, including 

ethnic or culturally specific modes [...]. This is 

what I have called an epistemology of multi-

plicity [...]. In planning, such an epistemology 

validates experiential, embodied, contextu-

alized knowledge as well as abstract, disem-

bodied systems of reasoning. It is intrinsically 

dialogic. It emphasizes listening and inter-

preting, developing skills that are sensitive to 

and able to pick up everyday ways of knowing. 

It suggests an entirely different practice in 

which communicative skills, openness, em-

pathy, and sensitivity are crucial; in which we 

respect class, gender, and ethnic differences 

in ways of knowing, and actively try to learn 

and practice those ways in order to foster a 

more inclusive and democratic planning.” 

(Sandercock 1998: 121)

Sandercock schuift met andere woorden sto-
rytelling naar voor als een tool voor planners 
en stedenbouwkundigen, die hen in staat stelt 
om zo ook de ervaringsgerichte, belichaamde 
en gecontextualiseerde kennis mee te nemen 
in hun plannen, voorstellen, en acties. Verha-
len vertellen als tool, net zoals bijvoorbeeld 
het maken van kaarten dat kan zijn. Die visie 
en overtuiging deelt ze met Throgmorton en 
anderen10, die vanaf de jaren 90 storytelling op 
de agenda zetten in de planningswereld. In zijn 
bekende boek ‘Planning as persuasive storyte-
ling’ (1996, 2003: 130), licht Throgmorton het 
potentieel van future-oriented storytelling als 
volgt toe: 

“[...] future-oriented storytelling is not simply 

persuasive. It is also constitutive. The way in 

which planners – and others involved in the 

process of planning – write and talk shapes 

community, character, and culture. How 

planners (as authors) choose to characterize 

(name and describe) the people who inhabit 

and activate their stories shapes how those 

characters are expected to act and relate to 

one another. And how planners write and talk 

shapes who ‘we’ (as a temporary community 

of authors and readers) are and can be-

come.” (Throgmorton 2003: 130)

In deze doctoraatsthesis, gaat het (her)schrijven 
van vergeten geschiedenissen dus niet enkel 
om de verhalen op zich. Naast het zichtbaar 
maken van processen van stad maken vanuit 
meervoudige perspectieven, gaat het ook om 
het aanreiken van een andere, meer inclusieve, 
democratische bril om naar toekomstige veran-
deringsprocessen te kijken. 

10 Voor een goed overzicht van de literatuur die rond storytel-
ling binnen de planningstheorie is verschenen, zie van Hulst 
(2012).
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Het inzicht dat verhalen vertellen krachtig kan 
zijn is uiteraard niet nieuw. Het raakt aan de 
fundamenten van het menselijk bestaan. Ver-
halen zijn een vorm van actie, of zoals Hannah 
Arendt (1958) stelt: “In word and deed we insert 
ourselves in the human world.” In andere disci-
plines, zoals geschiedenis, wordt er al langer 
op een bewuste en kritische manier met diverse 
vormen van storytelling omgegaan. Naast de 
noodzaak aan historische analyses die op basis 
van feiten en rationele kennisopbouw helpen 
om het verleden steeds beter te begrijpen 
(Lucassen & Lucassen 2018), vormt ook deze 
verbreding met veelgeschakeerde verhalen een 
manier om ons met andere ogen naar het verle-
den te laten kijken. 

Scott (2011) en anderen schrijven over het 
decentering effect dat het (her)vertellen van 
verhalen kan hebben. Een relevante illustratie 
voor de stedenbouw, is het aandachtsverschui-
vende effect van de verhalen van de bekende 
milieuhistoricus William Cronon (1996) over de 
wortels van de Amerikaanse wilderniscultuur. 
Cronon slaagt erin om ons, en in het bijzonder 
landschapsarchitecten, anders te laten kijken 
naar de natuur, het landschap en de rol van de 
mens, met als doel om in de toekomst anders te 
gaan handelen. Door opnieuw in de geschiede-
nis te duiken, toont hij op overtuigende manier 
aan dat ‘wildernis’ niet per definitie de enige 
oplossing is voor onze problematische verhou-
ding met de niet-menselijke wereld. Ook op het 
vlak van sociaal-ruimtelijke vraagstukken, ben 
ik overtuigd van dergelijk transformatief ver-
mogen van verhalen vertellen.

 “[...] the principal difference between a 

chronicle and a narrative is that a good story 

makes us care about its subject in a way that 

a chronicle does not. [...] When a narrator 

honestly makes an audience care about what 

happens in a story, the story expresses the 

ties between past and present in a way that 

lends deeper meaning to both. This process, 

like everything else in history, is open to criti-

cism, since the rhetorical devices for making 

an audience care can become all too manip-

ulative and sentimental. At its best, however, 

historical storytelling helps keep us morally 

engaged with the world by showing us how 

to care about it and its origins in ways we had 

not done before.” (Cronon 1992: 1374-1375)

Een horizontaal perspectief op 
stadsontwikkeling en stedenbouw

Om de verhalen van deze doctoraatsthesis te 
kunnen schrijven, heb ik veel inspanningen ge-
daan om andere sporen te volgen, andersoortig 
bronmateriaal te gebruiken, diverse groepen 
stadsmakers te spreken, en een mix van onder-
zoeksmethodes in te zetten. Maar daarnaast 
ben ik ook bewust aandacht blijven besteden 
aan de gangbare en gekende opinies, door on-
der meer beleidsdocumenten, krantenartikels 
en bestaande stadsontwikkelingsgeschiedenis-
sen door te nemen, en in gesprek te gaan met 
diverse stedelijke professionals. De positie 
die ik zo wil innemen is niet die van een verte-
genwoordiger van een counterdiscours, of van 
een “voice from the borderlands”, waarmee ik 
mij zou afzetten tegen wat door de ‘dominan-
te’ groepen in de samenleving beslist wordt.11 
Maar de keuze om zelf een middenpositie in 
te nemen, maakte dat ik minder geneigd was 
om het ene perspectief tegenover het andere 
te plaatsen. Door deze manier van werken, 
en door zowel andere als klassieke sporen 
te volgen, heb ik gaandeweg steeds meer de 
diversiteit binnen de diversiteit leren zien. 
Zo spelen er bijvoorbeeld evengoed allerlei 
machtsrelaties binnen gemarginaliseerde groe-
pen, en bestaat ‘de overheid’ uit een plethora 
van stemmen die mekaar vaker tegenspreken 
dan gedacht.

Een horizontaal perspectief op stadsontwik-
keling en stedenbouw, brengt automatisch een 
andere blik op stedelijke veranderingsproces-

11 In het geval dat wel de bedoeling zou geweest zijn, zou dat 
trouwens niet evident zijn. Ik heb mij tot op zekere hoogte een 
etnografische werkwijze kunnen eigen maken. Maar in vergelij-
king met diepgaand antropologisch onderzoek, kan ik slechts 
een tipje van de sluier oplichten. Deze beperking hangt nauw 
samen met het feit dat het maken van een doctoraat (voorlo-
pig) gezien wordt als een eenpersoonsonderneming, terwijl de 
opzet van dit onderzoek zeker gebaat zou zijn geweest zijn bij 
de inzet van een multidisciplinair team.
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sen met zich mee. Opnieuw is het dan niet de 
stedenbouwkundige interventie die tegenover 
het alledaagse leven wordt geplaatst. Zo zijn de 
plannen die de Jongh opmaakte voor de aanleg 
van de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk 
(Boulevard Zuid) ontegensprekelijk bepalend 
geweest voor de ontwikkeling van deze straat 
en de omliggende stadswijken. Maar een feit 
dat bijvoorbeeld evengoed een stempel heeft 
gedrukt, is de actie van de winkeliersvereni-
ging om in de jaren 70, in reactie op het nieuwe 
Winkelcentrum Zuid, luifels over de voetpaden 
te laten installeren. Met dit horizontale per-
spectief verschijnt ook de intrinsieke contin-
gentie in beeld, of het onvoorspelbare karakter 
van hoe stedelijke milieu’s zich blijven ontwik-
kelen en transformeren. De Boulevard Zuid 
illustreert bijvoorbeeld hoe deze krachtige ste-
delijke figuur, die opgevat is als een straat met 
genereuze proporties, zoveel jaren later en in 
een sterk veranderde context vele mogelijkhe-
den blijft bieden. Maar dit hangt nauw samen 
met onmogelijk te voorspellen ontwikkelingen, 

zoals het feit dat tachtig jaar na de aanleg, de 
vastgoedprijzen van de panden die gelegen 
zijn aan deze boulevard zodanig hoog zijn, dat 
de sociale woningcorporaties of de Gemeente 
passen om deze (in tegenstelling tot de omlig-
gende wijken) op te kopen. Het gefragmen-
teerde eigenaarschap is minstens zo bepalend 
geweest voor de huidige ontwikkelingen in de 
straat, dan de ruimtelijke geste van de Jongh.

Tot slot maakt dit perspectief beter zichtbaar 
aan welke touwtjes een stedenbouwkundige 
zou kunnen trekken. De horizontale bena-
dering brengt andere soorten inhouden naar 
boven, die een rijker pallet van tools vragen 
om hiermee om te springen. Zo bestaat er bin-
nen stedenbouw een lange traditie om (naast 
ontwerp) kartografie in te zetten. Dit soort 
‘zachte data’ laat zich soms moeilijker vangen 
in een kaart. Maar het is niet onmogelijk. Een 
sterk voorbeeld zijn bijvoorbeeld de atlassen 
die Rebecca Solnit maakte van onder meer 
San Francisco (2010). Deze atlas van kaarten 

Kaart van Londen, sociale en functionele analyse, door P. Abercrombie en J.H. Forshaw (1942)
Verbeelding van de stad als een agglomeratie van verschillende gemeenschappen, clusters en centraliteiten.

Bron: http://www.urbanrealm.com (geraadpleegd op 6 mei 2019)
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toont de veelgelaagde betekenissen die diverse 
gebruikers toekennen aan specifieke plekken 
in de stad, en maakt tegelijk ook de koppeling 
met ruimere historische, politieke, culturele 
of economische processen. Maar daarnaast 
toont ook de agency van stedelijke narratieven 
bijkomende mogelijkheden. Dit perspectief 
plaatst de stedenbouwkundige midden in de 
actie. De manier waarop kaarten, verhalen en 
andere middelen gebruikt worden, verschuift. 
Ze worden mee ingezet om diverse soorten 
sociale kennis te ontginnen en zichtbaar te 
maken. Deze dienen niet louter als een doel of 
eindproduct op zich, maar als een middel om 
dialoog en samenwerking mogelijk te maken. 
In die zin bieden ze allerlei nieuwe handvaten 
om ontwerp mee te voeden.

Kaart met de habitats van diverse vlindersoorten naast de publieke plekken van queers 
Rebecca Solnit’s atlassen vormen een breuk met traditionele atlassen en brengen op een gevoelige en sensuele manier de veelgelaagde betekenissen in beeld 
die diverse gebruikers toekennen aan specifieke plekken in de stad. Tegelijk koppelt Solnit deze grote diversiteit aan perspectieven aan ruimere historische, 
politieke, culturele en economische ontwikkelingen.

Bron: Solnit (2010)

Het relevant maken van deze inzichten voor 
de praktijk, is het begin van een zoektocht die 
nog lopende is. Voor, tijdens en na mijn docto-
raatsonderzoek, ben ik altijd met één been in 
de architectuur- en stedenbouwpraktijk blijven 
staan. Soms als kritische observator aan de 
zijlijn van architectuur- en stadsontwikkelings-
projecten, andere keren als actief betrokken 
projectbegeleider. In deze doctoraatsthesis 
heeft mijn tussenpositie het mogelijk gemaakt 
om Rotterdam’s geschiedenis vanuit andere 
perspectieven te tonen. Net zoals in de foto-
grafie, verandert het kader en de focus. Door 
een andere lens te gebruiken, of op een andere 
manier in en uit te zoomen, kunnen plekken, 
gebeurtenissen of praktijken tevoorschijn 
komen die eerder onzichtbaar waren, kan het 
schijnbaar gewone ineens anders voorkomen, 
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of kunnen onze eerdere aannames of ideeën 
ondersteboven worden gehaald. Dat hangt 
trouwens niet alleen samen met migratie, maar 
raakt ook aan allerlei andere maatschappelijke 
discussies waarin de stemmen van bepaalde 
groepen niet of te weinig worden gehoord. Ik 
doe dit vanuit de overtuiging dat dit niet alleen 
bijdraagt tot een meer democratische en inclu-
sieve manier van stad maken. Het opent tege-
lijk ook een nieuw vat vol inspirerende voor-
beelden, ervaringen en praktijken, die ondanks 
of net dankzij de geboden weerstand, kunnen 
bijgedragen tot de productie van bijzondere 
stedelijke milieus én sociale verandering.

Of zoals Sandercock (2011) het samenvat: 
“When stories work as catalysts for change, it is 
partly by inspirational example, and partly by 
shaping a new imagination of alternatives.”
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Introductie

“How to cultivate spontaneity? How to create a spontaneous life-form out of 

an abstraction? How can we create an urban culture based around both lived 

practice and conceived premeditation, learning from the past while experi-

menting with the future?” (Merrifield 2006: 66)

Het spanningsveld tussen het spontane en het geplande bij de productie van de 
ruimte, loopt als een rode draad doorheen het oeuvre van de Franse socioloog 
en filosoof Henri Lefebvre. Zoals Andy Merrifield, Lefebvre’s biograaf in het 
citaat hierboven benadrukt. Lefebvre maakt een onderscheid tussen twee ma-
nieren waarop mensen hun habitat creëren en produceren: een spontaan- 
organische methode en een abstracte, a priori planningsbenadering “for rainy 
days ahead”. Hij benoemt zo het verschil tussen wat we kennen en wat we zou-
den willen, tussen de bestaande en de toekomstige wereld. Beide manieren van 
ruimte maken zouden volgens Lefebvre zelden overlappen. 

Doorgaans wordt stedenbouw in de hoek van het geplande gezet. Dit gaat 
gepaard met twee belangrijke sociale kritieken. Vanuit een Marxistisch, po-
litiek-economisch perspectief maakt de stedenbouw deel uit van het estab-
lishment en de gevestigde orde; staat de productie van de ruimte in dienst van 
kapitaalaccumulatie; en dragen stedenbouwers zo willens nillens bij tot een on-
gelijke geografie en sociale onrechtvaardigheid. Daartegenover stellen verte-
genwoordigers van een perspectief waarin het alledaagse centraal staat, dat de 
stedenbouw blind is voor de kwaliteiten van het dagelijks leven; dat geplande 
steden te weinig ruimte laten voor de spontane toe-eigening door gebruikers; 
en dat de stedenbouwer eerder afbreuk doet dan een bijdrage levert aan de pro-
ductie van de stedelijke ruimte.

Wat als we deze eenzijdige perspectieven op de stedenbouw zouden openbre-
ken? Wat als stedenbouw wel de spreidstand zou maken tussen het spontane 
en het geplande? Hoe kan stedenbouw dan ten dienste worden gesteld van een 
toekomst die bijdraagt tot sociale verandering en emancipatie? Op welke ma-
nieren kan het spontane, het alledaagse en de contingentie die hiermee gepaard 
gaat, niet langer buiten de stedenbouw vallen maar er mee deel van uitmaken? 

Het doel van dit theoretisch luik is tweeledig. Enerzijds zal ik via de recon-
structie van de sociale kritiek op de stedenbouw een analyse maken van het 
vertoog dat respectievelijk vanuit een distributioneel en vanuit een gebruikers-
perspectief is geformuleerd. Anderzijds, en in reactie hierop, wil ik een poging 
ondernemen om een alternatief en constructief project voor de stedenbouw als 
sociaal project te formuleren, door enkele alternatieve denkpistes naar voor 
te schuiven en zo haar huidige rol en positie binnen de samenleving kritisch 
te herbekijken. Hiervoor keren we eerst terug naar de Chicago School of So-
ciology. Met een kritische, geactualiseerde blik, kijken we naar het ecologisch 
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perspectief dat begin jaren 30 werd ontwikkeld, en staan we stil bij de lessen 
die we hier vanuit stedenbouwkundig perspectief uit kunnen leren.

Lefebvre voerde een pleidooi voor een architectuur en stedenbouw die niet 
louter een projectie is van sociale relaties op het territorium. Om te komen 
tot een stedenbouwkundige praktijk die zich actief verhoudt tot de complexe, 
sociale werkelijkheid waar ze deel van uitmaakt, sluit ik dit theoretisch luik af 
met een zoektocht naar mogelijke aanknopingspunten voor een stedenbouw 
die opnieuw een actieve rol opneemt bij sociale veranderingsprocessen. Ik reik 
hiervoor drie denkpistes aan, die aan de hand van de casestudies in het empiri-
sche luik verder verkend en onderzocht zullen worden. 

Denkpiste 1: De ruimte doet ertoe!
Inzetten op het vermogen van de ruimte om processen van sociale 
verandering te ondersteunen, en hiervoor de verbeeldingskracht van 
ontwerpers aanzwengelen

Lefebvre (1974/1991) stelde al dat de ruimte niet alleen het product, maar ook 
de producent is van sociale relaties. Ondanks zijn scherpe kritiek op de mo-
derne architectuur en stedenbouw, blijkt uit Lefebvre’s actieve deelname aan 
debatten over architectuur, zijn diverse contacten met architecten en zijn regel-
matige verwijzingen naar architectuur in radio- en tv-interviews, tegelijk zijn 
interesse in het potentieel van (een andere) architectuur en stedenbouw om als 
hefboom voor sociale verandering te dienen (Stanek 2014). Ook bij de grootste 
criticasters vanuit Marxistische, politiek-economisch hoek is er recent een ver-
schuiving in het denken aan de gang. Zo wijdt sociaal-geograaf David Harvey 
(2000) in ‘Spaces of hope: the re-invention of utopia’ een aparte passage aan de 
figuur van de architect, weliswaar als metafoor. Hij verwijst hiermee naar onze 
eigen agency die we kunnen inzetten om op een actieve manier in te grijpen in 
onze dagelijkse leefwereld en zo onze eigen toekomst mee vorm te geven. Een 
ander voorbeeld is Merrifield (2014): naast Lefebvre’s biograaf, auteur van ‘The 
New Urban Question’, de opvolger van Castells’ klassieker ‘The Urban Ques-
tion’ (1977). Hierin pleit hij “to act upon imagination” om zo een tegengewicht 
te bieden aan de extractieve stedelijke economieën die een belangrijke stempel 
drukken op de huidige verstedelijkingsprocessen. Deze inzichten bevatten op-
nieuw waardevolle denksporen om de creativiteit, het verbeeldingsvermogen 
en het veranderingsgericht denken dat eigen is aan de ontwerpdiscipline in een 
ander daglicht te zien.

Denkpiste 2: Een epistemologie van meervoudigheid
Aandachtig zijn voor de ruimte zoals die dagelijks wordt ervaren en 
beleefd door diverse groepen, in de verhalen die we vertellen over 
stad maken

Voortbouwend op theorieën die vanaf de jaren 90 ontwikkeld zijn in het di-
versiteitsonderzoek, meer bepaald binnen de gender en postkoloniale studies 
rond de potentiële agency van de ruimte bij de reproductie van sociale relaties, 
sta ik stil bij het belang van de meervoudige betekenislagen die door diverse 
groepen aan de ruimte kunnen worden toegekend. Via talrijke studies en em-
pirisch onderzoek werd uitgebreid aangetoond hoe minderheidsgroepen de 
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Correctie van het Quartier d’Italie, Parijs (1971)
Deze ‘herwerking en correctie’ van het Quartier d’Italie, zoals afgebeeld in Actuel 12 (1971: 40-41), sloot aan bij Lefebvre’s 
kritiek op de toenmalige grootschalige huisvestingsprojecten. Deze niet-ondertekende tekeningen tonen de rue du Château-
des-Rentiers en de Deux Moulins, die deel uitmaakten van de herontwikkeling van het project in het dertiende arrondissement 
van Parijs. In het bijschrift worden de voorgestelde interventies overlopen: (1) een metaal of plastic bubbel bevestigd aan de 
gevel; (2) een flexibele buis; (3) een Zwitsers chalet; (4) een muurschildering (“Alle huurders waren het erover eens”); (5) een 
verhoogd platform dat de gebouwen met elkaar verbindt; (6) een polyester rodelbaan; (7, 8) opblaasbare koepels; (9) plastic 
tenten; (10) een gevel gekozen door de inwoners; (11) oud huis “behorende tot de die-hards die zich verzetten tegen ontwikke-
laars”; (12) hangende tuin; (13) twee leeggemaakte verdiepingen; (14) een put waar bouwmaterialen worden gerecycled, “zoals 
in Drop City, Colorado”.

Bron: Stanek (2014: xxiv)
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ruimte actief inzetten als een instrument om hun positie binnen de samenleving 
te heronderhandelen. In lijn met stadsplanner Leonie Sandercock (2011), pleit 
ik daarom onder meer voor de herwaardering van een radicaal andere, meer 
inclusieve storytelling rond stad maken, met als onderliggende gedachte dat dit 
zowel in epistemologisch als in methodisch opzicht nieuwe inzichten oplevert 
voor de stedenbouw- en planningspraktijk, die vandaag sterk wordt gekleurd 
door de normatieve opvattingen van dominante groepen in de samenleving.

Denkpiste 3: De tussenruimte centraal stellen
Open staan voor het potentieel van transitieplekken, tussenruimtes 
of zones à faible legitimité om bij te dragen aan de ‘poreuze stad’

De ideeën en inzichten die Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Frederick M. 
Thrasher en anderen, in de jaren 20 en 30 binnen de context van de Chicago 
School ontwikkelden zijn vandaag nog steeds relevant. Zij pionierden een eeuw 
geleden met het op de agenda zetten van een sociaal-ruimtelijke benadering. 
En dat zowel binnen de universiteit als erbuiten, door mee een stempel te druk-
ken op het stedelijk beleid. Ik wil in het bijzonder de aandacht vestigen op hun 
werk rond de zogenaamde transition zones. Zij wezen hiermee op het belang 
van dergelijke tussenruimtes voor de stad, als plekken van sociale en ruimte-
lijke transformatie. Daarnaast bouwden zij uitgebreide expertise op rond het 
doen van veldwerk in de stad. Onder meer de recente heropleving van stadsla-
bo’s tonen het actuele belang hiervan. Ondertussen hebben diverse auteurs, al 
dan niet geïnspireerd door de Chicago School, onderzoek gedaan naar de po-
tentiële waarde van transitieplekken, tussenruimtes of zones à faible legitimité 
en het bijhorende stedelijke leven, als plekken waar sociale transitie mogelijk 
is. Onder meer het werk van Remy en Voyé (1981), Gaviria (1990), de Solà-Mo-
rales (1992), Tonnelat (2003, 2008), Davis (2005), De Meulder (2007) en Mubi 
Brighenti (2013) is in dat opzicht relevant. Ze tonen ons bijzondere voorbeelden 
van plekken en momenten waarop de productie van de ruimte op andere gron-
den gebeurt dan degenen die vervat zitten in de dominante productiewijzes. 
De metafoor van de ‘poreuze stad’1 laat toe om voorbij strikte tegenstellingen 
tussen centrum versus periferie of al te strikt afgebakende territoriale grenzen 
te denken, maar ook om los te komen van stedelijke pathologieën die worden 
geassocieerd met al wat afwijkt van de norm. 

1 Voor meer informatie, zie: Dehaene (2008). Deze tekst biedt onder meer een overzicht van de manier waar-
op ‘porositeit’ als begrip terugkeert in het vertoog van een aantal stadstheoretici en stedenbouwkundigen. 
Vervolgens maakt Dehaene de koppeling met het oeuvre van Jean Remy en Liliane Voyé.
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Spontane voetpaden op de terreinen van huisvestingsproject in Gran San Blas, Madrid
Tekening van Mario Gaviria (student en vertrouweling van Henri Lefebvre).

Bron: Stanek (2014: xviii)
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Lefebvre en 
de sociale kritiek 
op de stedenbouw
De spreidstand tussen het 
spontane en het geplande

Navarrenx en Mourenx, Frankrijk

Lefebvre (1962/1995) koppelt zijn bespiegelingen over het spontane en het 
geplande aan concrete plekken, namelijk twee stadjes in Zuid Frankrijk: 
Navarrenx en Mourenx. Navarrenx is de plek waar Lefebvre opgroeide en waar 
hij vakantie hield tijdens de zomers en winters van het academiejaar. Deze 
middeleeuwse stad is destijds met de nodige grandeur ontworpen en iets meer 
dan twee eeuwen geleden grondig gerenoveerd. Ze is gelegen langs de rivier 
Oloron, in de vallei van de Atlantische Pyreneeën, heeft twee toegangspoorten, 
is gebouwd volgens een herkenbaar gridpatroon, en bezit schots en scheve 
straten die je leiden langs winkelstraten, pleinen en informele binnenplaatsen 
(Merrifield 2006: xxvi-xxvii). Mourenx ligt enkele kilometers verderop en is 
een zogenaamde ‘New Town’, gebouwd volgens een op modernistische prin-
cipes gebaseerd stadsontwerp. Hoewel beide steden in verschillende periodes 
zijn ontstaan, onderscheiden ze zich door een duidelijk herkenbaar stadsont-
werp, respectievelijk daterend van voor en na de industrialisering. 

In ‘Introduction to modernity’ (1962) legt Lefebvre vervolgens uit, wat de ont-
wikkeling van Navarrenx en Mourenx zo radicaal verschillend maakt (Mer-
rifield 2006: 60-67). Zo beschrijft hij hoe Navarrenx wordt gekenmerkt door 
“een symbiose van fysieke en sociale groei”. Hij benadrukt hoe de stad een 
‘organische eenheid’ vormt: “There is no clear-cut difference between the coun-
tryside, the streets, and the houses; you walk from the fields into the heart of the 
town and the buildings, through an uninterrupted chain of trees, gardens, gate-
ways, courtyards, and animals.” Verder beschrijft hij ook het leven in de stra-
ten: het zijn geen wastelands, maar plekken “to stroll, to chinwag, to be alive 
in” (Lefebvre 1962/1995: 117). Bij Mourenx is er volgens Lefebvre daarentegen 
sprake van ‘fragmentatie’ en ‘conflicterende abstracties van het alledaagse le-
ven’. Voor Lefebvre (1962/1995: 119) representeert Mourenx “an ordered, enclo-
sed, and finished world, a world in which there’s nothing left to do and nobody to 
pull tongues at, no romance around any corner. What’s there is simply there.” 
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Deze reflecties over Navarrenx en Mourenx kunnen Lefebvre’s nostalgie naar 
de middeleeuwse stad niet verhullen, en tonen tegelijk zijn kritiek op de moder-
niteit, en de vervreemding van het alledaagse. “It is in Mourenx,” zegt Lefebvre 
(1962/1995: 119) “where modernity opens its pages to me.” Zijn biograaf, Merri-
field vult aan (2006: 61): “There, rational knowledge, technological ingenuity, and 
a Logos big-brain fix to pressing human needs equates to seperation – of people 
and activity – all done in the name of efficiency and profitability.”

Het recht op de stad

In deze beschrijvingen van Navarrenx en Mourenx kunnen we al de ideeën ho-
ren resoneren, die Lefebvre later verder zou uitwerken in één van zijn meest 
invloedrijke werken, namelijk ‘The Right to the City’ (1968). Hierin beschrijft 
Lefebvre de overgang van een (vroeg) industriële naar een stedelijke samenle-
ving, en interpreteert hij de na-oorlogse verstedelijkingsprocessen vanuit een 
Marxistisch perspectief. Andersom geldt dat Lefebvre’s werk, omwille van zijn 
bijzondere aandacht voor de fysiek-ruimtelijke of territoriale verschijnings-
vorm, kan beschouwd worden als een ‘verruimtelijking’ van het Marxistisch 
humanisme. Lefebvre keert hiervoor terug in de tijd. Hij laat zien hoe indus-
trialisering aanvankelijk tegengesteld was aan de stad en in eerste instantie 
nauw geassocieerd werd met vindplekken van natuurlijke rijkdom buiten de 
stad. Pas in een latere fase, in de zoektocht naar goedkope arbeid en nieuwe 
kapitaalmarkten zouden industrialiseringsprocessen een nauwe band met de 
stad ontwikkelen. Lefebvre duidt deze vorm van verstedelijking als een nieuw 
paradigma met grote gevolgen (Dehaene 2015). Hij stelt dat er, vanuit een voort-
durende zoektocht naar kapitaalaccumulatie, een dominante economische 
ontwikkelingslogica ontstaat, waardoor natuurlijke relaties transformeren tot 
geldrelaties, en waardoor alles tot handelswaar wordt gereduceerd. Niet langer 
de gebruikswaarde, maar de ruilwaarde is van tel. Dat geldt in het bijzonder 
voor de ruimtelijke infrastructuur. Grond wordt vastgoed. De woning wordt een 
beleggingsproduct en consumptiegoed.

Door Lefebvre’s ‘Right to the City’ (1968) te (her)lezen in combinatie met zijn 
eerdere, meer persoonlijke beschrijvingen van zijn eigen vertrouwde stedelijke 
omgeving in Navarrenx en Mourenx, komen er duidelijk twee kanten naar voor 
in zijn kritiek op de na-oorlogse stad. Lefebvre kijkt enerzijds vanuit structu-
rele veranderingsprocessen en burgerrechten, en anderzijds vanuit gebruik en 
agency naar het ‘recht op de stad’. In de eerste lezing staat de zoektocht naar 
een democratisch ideaal centraal, wat in het gedrang komt door de ongelijke 
toegang tot de ruimtelijke infrastructuur. In de tweede lezing schuift Lefebvre 
de stad als habitat naar voor: een plek waar gewoond en geleefd wordt, waar 
ruimte is voor ontmoeting, creativiteit en collectiviteit. Daar ziet Lefebvre een 
tendens waarbij steden worden uitgehold tot plekken waar mensen komen om 
geld te verdienen of te spenderen en gedwongen worden om in de bureaucrati-
sche en kapitalistische machinerie mee te draaien.
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“Industrialization, Lefebvre reminds us, produces commodities at the same 

time as it proletarianizes people, creates wealth while it needs to reproduce 

its workforce, somewhere. The process spawns fields and factories, hacien-

das and housing estates, bosses and managers, bank districts and financial 

centers, research complexes and political hubs. All of which prizes open, and 

backs up, urban space itself, transforming the countryside to boot, reforging 

everything and everywhere on the anvil of capital accumulation. To ‘manage’ 

an unmanageable contradiction, a new crew of frauds enters the fray: planners 

and politicians, technocrats and taskmasters, who speak a new ‘discourse’, 

Lefebvre says, replete with a new ideology: that of urbanism. Orchestrated by 

the state, the urban question henceforth becomes a political question; class 

issues are now explicitly urban issues, struggles around territoriality, out in the 

open.” (Merrifield 2006: 67)

Een pleidooi voor autogestion of zelf-management

Lefebvre’s werk biedt niet enkel handvaten om de wereld rondom ons beter te 
begrijpen. Hij roept ook expliciet op tot actie. Zo koppelt hij een maatschap-
pelijk project aan deze historische en Marxistisch geïnspireerde lezing van de 
toenmalige stedelijke transformatieprocessen. Gepubliceerd op de vooravond 
van mei ‘68, was Lefebvre’s essay ‘The Right to the City’ (1968) ook bedoeld 
als een oproep aan stadsbewoners om ‘buiten de orde’ te denken, en zelf op-
nieuw de controle over hun dagelijkse leven op te eisen. Lefebvre reageert 
hiermee tegen de opkomst van de consumptiemaatschappij, de toenemende 
staatsbureaucratie die het dagelijkse leven ‘koloniseerde’ in functie van het 
kapitalistische marktdenken, en de segregatie van de werkende bevolking uit 
het centrum van de stad. Volgens Lefebvre was een radicale tegenbeweging 
noodzakelijk waarbij stadsbewoners vanuit zelfbeheer of autogestion het heft 
in eigen handen dienden te nemen. Dat project begon bij de hertoe-eigening 
van wat hij de ‘verdingelijkte’ wereld noemt. Verstedelijking wordt zo een 
project waarin de bewoners van de stad opnieuw hun recht op de stad uitoefe-
nen. Enkel via deze vorm van directe democratie zou de noodzakelijke reor-
ganisatie van de maatschappij kunnen plaatsvinden, van de basis tot de top, 
van het dagelijkse leven tot de staat. Lefebvre ontwikkelde in zijn oeuvre ver-
schillende transdisciplinaire concepten, zoals ‘ruimte’, ‘het alledaagse’, ‘ver-
schil’, ‘het wonen’, die vervolgens zijn opgepikt in uiteenlopende discoursen.2 
Deze discoursen hebben gemeen dat ze vertrekken van een sociale lezing van 

2 Voor een overzicht, zie: Stanek (2014: xiii): “Lefebvre formulated such transdisciplinary concepts as ‘space’, 
‘the everyday’, ‘difference’, and ‘habitation’. These concepts facilitated exchanges between multiple discour-
ses: political-economic analyses by David Harvey since the 1970s; followed by ‘postmodern geographies’ 
by Edward Soja within the ‘spatial turn’, or the reassertion of space in critical social theory; and philosophical 
readings of Lefebvre’s work by Rémi Hess, Stuart Elden, Christian Schmid, and others. Since the late 1990s, 
architectural and urban historians, critics, and theorists such as Iain Borden, Margaret Crawford, Mary 
McLeod, and Jane Rendell demonstrated the potential of Lefebvre’s concepts for architectural practice and 
research. Facilitated by the transhistorical character of Lefebvre’s definition of space, whose production in 
capitalist modernities allows for a retrospective recognition of space as always already produced, historians 
examined architecture’s instrumentality within social processes of space production. This was complemented 
by discussions in postcolonial and feminist theories focused on the everyday practices of submission and 
normalization, transgression and resistance [...]. In this perspective, minoritarian practices of the production 
of space were recognized as sites where the agency of architecture in the reproduction of social relationships 
can be addressed and, potentially, challenged, toward a rethinking of architecture’s manifold possibilities.” 
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de stad en de bijhorende stedelijke kwesties. Een terugkerend vraagstuk is 
hoe een stedelijke omgeving interageert met de diverse noden, behoeften en 
verlangens van de stedelingen die er wonen, werken en leven. 

Hierna gaan we respectievelijk dieper in op het Marxistisch politiek-econo-
misch discours en op het discours rond het ‘alledaagse’ waarin het gebrui-
kersperspectief centraal staat. Het politiek-economisch discours wijst op de 
structurele ongelijke verdeling die samenhangt met de ongelijke geografische 
ontwikkeling als resultaat van de productie van ruimte en landschappen die 
(louter) in functie staan van kapitaalaccumulatie. Dit discours kreeg rond de 
jaren 70 vorm, met onder meer Harvey en Castells als de belangrijkste verte-
genwoordigers. Zij wijzen op de sociale onrechtvaardigheid, maar ook ecolo-
gische schade die zo ontstaat. 

Daarnaast vormt Lefebvre’s theorievorming rond ‘het alledaagse’ (1961/2002) 
de voedingsbodem voor een discours waarin het gebruikersperspectief centraal 
staat. De centrale kritiek is gericht op de dominantie van marktlogica’s bij de 
inrichting van de stedelijke ruimte, waardoor de gebruikswaarde van de stad on-
der druk komt te staan. Dit discours is ontstaan rond de jaren 90 binnen de ur-
ban studies en wordt tot op vandaag verder gezet. Belangrijk om in deze context 
te vermelden is Jane Jacobs en haar bekende boek ‘The Death and Life of Great 
American Cities’ (1961). Hoewel Jacobs en Lefebvre niet naar elkaar verwijzen, 
delen ze beiden een radicale sociale kritiek op de moderne stad, die ondanks de 
verschillende Amerikaanse en Europese context, sterk aan elkaar verwant is.

Na de schetsen van het politiek-economisch perspectief en het alledaagse per-
spectief, maak ik telkens een synthese van de belangrijkste sociale kritiek op 
de stedenbouw uit deze hoek. Dergelijke kritiek blijft keer op keer opduiken 
als het over de rol van stedenbouw in de samenleving gaat. Vandaar loont het 
de moeite om hier even dieper bij stil te staan. Tegelijkertijd wil ik graag bena-
drukken dat beide perspectieven worden gekenmerkt door een sterk reduceren-
de visie op wat stedenbouw vermag.



63Startpunt: de sociale kritiek op de stedenbouw, enkele perspectieven vanuit de literatuur

Politiek-economisch 
perspectief
De ongelijke geografie van 
het kapitalisme 

Manchester, Verenigd Koninkrijk

“Manchester contains, at its heart, a rather extended commercial district [...] 

consisting almost wholly of offices and warehouses. [...] The district is cut 

through by certain main thoroughfares upon which the vast traffic concen-

trates, and in which the ground level is lined with brilliant shops. [...] With the 

exception of this commercial district, all Manchester [...] are unmixed working 

people’s quarters, stretching like a girdle [...] around the commercial district. 

Outside, beyond this girdle, lives the upper and middle bourgoisie, the middle 

bourgeoisie in regularly laid out streets in the vicinity of the working quarters 

[...] the upper bourgeoisie in remoter villas with garden [...] in free, wholesome 

country air, in fine, comfortable homes, passed every half or quarter hour by 

omnibuses going into the city. And the finest part of the arrangement is this 

that the members of the money aristocracy can take the shortest road through 

the middle of all the labouring districts without ever seeing that they are in the 

midst of the grimy misery that lurks to the right and left. For the thoroughfares 

leading [...] out of the city are lined, on both sides, with an almost unbroken 

series of shops, and are so kept in the hands of the middle and lower bour-

geoisie... [that] they suffice to conceal from the eyes of the wealthy men and 

women of strong stomachs and weak nerves the misery and grime which form 

the complement of their wealth.” (Engels 1844/1987: 46-47)

De ongelijke distributionele effecten van de ruimte

Bovenstaand fragment van Friedrich Engels is een sleutelpassage in Harvey’s 
(1973) ‘Social Justice and the City’. Geïnspireerd door Engels’ lezing van de stad 
Manchester koppelt Harvey inzichten rond sociale (on)rechtvaardigheid aan 
de organisatie van de stedelijke ruimte. Harvey vormt samen met Lefebvre en 
Castells, één van de pioniers die rond de jaren 70 het Marxistisch perspectief 
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introduceren binnen het stadsonderzoek.3 De Marxistische inzichten rond klas-
senstrijd (de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid) en competitie (de tegen-
stelling tussen kapitalen onderling) kunnen volgens deze auteurs niet meer los 
worden gedacht worden van verstedelijkingsprocessen. 

“Lefebvre [...] urges Marxists to take the dialectical plunge, to turn their dialecti-

cal investigations toward the ‘production of space’ and to the ‘urban revolution’. 

Powerful class interests colonize and commodify space, use and abuse of the 

built environment and public spaces, ideologically brandish monuments, con-

quer whole neighborhoods and urban infrastructure; collectively, space is now 

a key element in the growth and survival of capitalism. Marxists, he insists, now 

have to focus as much on urbanism as industrialism, on streets as much as 

factories. Now, daily life gets increasingly overwhelmed by the commodity and 

its needs. Yet, at the same time, everyday life alone remains the primal site for 

meaningful social change.” (Merrifield 2006: 8)

In wat Harvey (1973) zelf liberal formulations noemt, beschrijft hij het belang 
van ‘distributionele effecten’ die inherent zijn aan de organisatie van de stedelij-
ke ruimte, en die een impact hebben op het ‘echte’ inkomen van stadsbewoners.4

“[It is important to understand] the mechanisms which connect allocational 

decisions (whether public or private) on such things as transport networks, 

industrial zoning, location of public facilities, location of households, and so 

on, with their inevitable distributional effects upon the real income of different 

groups in the population. These distributional effects are exceedingly impor-

tant. Yet they are very poorly understood and the mechanisms relating to  

allocation and distribution remain obscure.” (Harvey 1973: 51)

Om een beter inzicht te krijgen in de verschillende oorzaken van een ongelijke 
geografie, identificeert Harvey (1973: 55-60) drie belangrijke achterliggende 
mechanismes, namelijk: (1) de snelheid van verandering en het aanpassingsver-
mogen van een stedelijk systeem, (2) de prijs van toegankelijkheid en de kost 
van nabijheid, en (3) externaliteitseffecten. 

Harvey beschrijft hoe allerlei maatschappelijke veranderingen de afgelopen 
periode in een hoog tempo zijn gebeurd, terwijl de tijd die het stedelijk sys-
teem nodig heeft om zich aan deze verandering aan te passen relatief lang kan 
duren. Hij benadrukt daarbij het feit dat het tempo van dergelijke aanpassings-
processen alles behalve stabiel en homogeen is, en dat het sterk afhankelijk 
is van de plek of het onderdeel van het stedelijke systeem. Dit leidt tot voort-
durende onevenwichten tussen bepaalde groepen die in meer of mindere mate 

3 Tegenover de culturele benadering van de Chicago School, plaatsten Harvey, Castells en hun aanhangers 
een politiek-economisch perspectief. Zij reageerden hiermee op de idee van een ‘morele orde’ die de leden 
van de Chicago School aanhaalden als de belangrijkste verklaring voor sociale solidariteit. In reactie hierop 
wijzen Harvey en Castells op de onderliggende mechanismes van het kapitalistisch systeem en de nauwe 
verwevenheid met verstedelijkingsprocessen. Zo stellen zij dat sociale solidariteit ook tot stand komt door 
een economisch systeem en door de sociale en economische relaties die voortkomen uit economische 
overwegingen. Harvey (1973: 133): “The social solidarity which Engels noted was not generated by any super-
ordinate ‘moral order’. Instead, the miseries of the city were an inevitable concomitant to an evil and avaricious 
capitalist system. Social solidarity was enforced through the operation of the market exchange system.” 

4 Harvey’s boek Social Justice and the City (1973) bevat een eerste deel met liberal formulations en een 
tweede deel met socialist formulations. Het eerste deel gaat over stedelijke ruimtelijke relaties en de sa-
menhang tussen stadsplanning en inkomensverdeling. Deze inzichten neemt hij mee in het tweede deel, 
waarin hij een Marxistische onderzoeksagenda voor de stad ontwikkelt.
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kunnen anticiperen op deze veranderingen, wat op zijn beurt resulteert in een 
‘ongelijke geografie’. 

“Certain groups, particularly those with financial resources and education, 

are able to adapt far more rapidly to a change in the urban system, and these 

differential abilities to respond to change are a major source of generating 

inequalities.” (Harvey 1973: 56)

Om aan te geven dat het vaak om zichzelf versterkende effecten gaat, verwijst 
Harvey naar het voorbeeld van de auto. Degenen die eerst toegang hadden tot 
de auto, hebben hier hun voordeel mee gedaan. Zij hadden toegang tot betere 
jobs, of konden gaan wonen in verder afgelegen gebieden, waar de grond- of 
huurprijs goedkoper was. Dit in tegenstelling tot minder welgestelde stadsbe-
woners die genoodzaakt waren om te wonen in het stadscentrum, of op plek-
ken waar de nabijheid van werk gegarandeerd was, maar waar de vierkante 
meter prijzen veel hoger lagen, met als gevolg, veel kleinere woningen, en een 
hogere bevolkingsdichtheid (Harvey 1973: 56). 

Vervolgens toont Harvey (1973: 57) dat de toegang tot bijvoorbeeld werkgele-
genheid, hulpbronnen en publieke diensten een bepaalde (weliswaar moeilijk 
vast te stellen) prijs heeft, waar sommigen meer dan anderen hun voordeel mee 
doen. Denk bijvoorbeeld aan de toegang tot goed onderwijs, waar kinderen 
later hun leven lang voordeel mee doen. Verder wijst Harvey (1973: 57) op het 
feit dat de toegang tot hulpbronnen niet alleen mee bepaald wordt door de 
kostprijs en tijd om de afstand tot die hulpbronnen te overbruggen, maar dat er 
daarnaast ook allerlei psychologische en sociale drempels een barrière kunnen 
vormen. Daarnaast toont hij ook de potentiële kosten aan die de nabijheid van 
bepaalde stedelijke voorzieningen met zich meebrengen, waarvan de mensen 
die er dichtbij wonen of werken geen of geen direct gebruik van maken. 

Tot slot beschouwt Harvey (1973: 57-60) de zogenaamde ‘externaliteitseffecten’ 
als een belangrijke bron van ongelijke geografieën. Hiermee doelt hij op acti-
viteiten binnen het stedelijk systeem die niet-aangerekende, of zelfs niet-mo-
netaire effecten genereren op andere elementen binnen dit systeem. Dergelijke 
externaliteitseffecten worden soms ook spill-overs of ‘bij-effecten’ genoemd. 
Een helder voorbeeld hiervan is alles wat met milieuvervuiling te maken heeft, 
en voor de periode van het toegenomen klimaatsbewustzijn niet in rekening 
werd gebracht en ook niet werd gecontroleerd. Harvey wijst in dit kader op het 
belang van locatie: wie er wel of niet baat heeft bij bepaalde (publieke of priva-
te) investeringen op bepaalde plekken, wordt zelden geëxpliciteerd maar heeft, 
omwille van de externaliteiten een cruciale impact op de (on)gelijke geografie.

Harvey’s denkkader biedt tot op vandaag belangrijke handvaten om structurele 
ongelijkheden in erg uiteenlopende domeinen (huisvesting, stedelijke voorzie-
ningen, tewerkstelling, etc.), en de manier waarop deze samenhangen met de 
ruimtelijke organisatie van de stad zichtbaar te maken en in kaart te brengen.5 

5 Naast de cartografie in sociaal-geografisch onderzoek, zijn er in ontwerpend onderzoek talrijke voorbeelden 
terug te vinden, waarbij dit soort ongelijke geografieën visueel in kaart zijn gebracht, doorgaans vanuit een 
beleidsagenderende doelstelling. Zie bijvoorbeeld het project ‘Million dollar blocks’ van Spatial Information 
Design Lab of de Brusselse ‘Denkers versus makers’ kaart van Architecture Workroom Brussels.
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Thinkers vs. Makers
map of the Brussels Capital Region depicting 
dominant levels of education and employment
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Thinkers vs. Makers 
kaart, door Architecture 
Workroom Brussels
Kaart van het Brussels 
Gewest waarop de 
dominante opleiding-
niveaus en plekken van 
tewerkstelling staan 
aangeduid. Hieruit 
blijkt een mismatch: de 
hoogopgeleide bevol-
king woont grotendeels 
buiten Brussel, maar 
is wel afhankelijk van 
de dienstenecono-
mie in de Brusselse 
binnenstad. De lager 
opgeleide bevolking 
woont grotendeels in het 
stadscentrum, maar de 
maakeconomie is gaan-
deweg naar de periferie 
geduwd. Conclusie en 
titel van de bijhorende 
tentoonstelling: A Good 
City Needs Industry.

Bron: AWB

De ‘ruimtelijke fix’

Een sleutelterm die Harvey ontwikkelt om de invloed van de mechanismes 
van het kapitalisme op de stedelijke ruimte te benoemen is de spatial fix of 
‘ruimtelijke fix’. Met deze term refereert hij naar de verschillende vormen van 
ruimtelijke herorganisatie en geografische expansie die als doel hebben om, 
tenminste voor een bepaalde periode, de crisistendensen die inherent zijn aan 
kapitaalaccumulatie te managen (Jessop 2004: 3). Deze visie sluit aan bij de 
Marxistische basisstelling dat het kapitalisme vele interne contradicties en 
spanningen bevat die periodiek crisissen genereert.

Zo stelt Harvey dat het streven naar kapitaalaccumulatie gepaard gaat met een 
voortdurende zoektocht naar enerzijds arbeid en anderzijds (natuurlijke) hulp-
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bronnen. Bij de zoektocht naar arbeid worden zowel de sociale mogelijkheden 
(bv. arbeidsverdeling) als de aanmaak van een voldoende grote arbeidsreserve 
verkend. Bij de aanwending van hulpbronnen komt naast onder meer de tech-
nologische optimalisering van de productie-uitrusting of het verbeteren van 
communicatietechnologie, ook de stad en de gebouwde omgeving in het vizier 
(Jessop 2004: 4). 

In zijn latere publicaties, onder meer in ‘Spaces of Hope’ (2000), ontwikkelt 
Harvey meer in detail twee verschillende, maar deels overlappende manifesta-
tievormen van spatial fixes, elk met hun eigen complexiteiten, die ons toelaten 
om beter te begrijpen hoe dit concreet in zijn werk gaat. 

Ten eerste stelt Harvey (2000: 58) vast dat kapitalisme altijd onder de impuls 
staat van een streven naar een versnelling van de tijd die nodig is om omzet 
te creëren. Uit de geschiedenis blijkt dat om de circulatiesnelheid van kapi-
taal te verhogen, revolutionaire herorganisaties binnen het stedelijk systeem 
noodzakelijk zijn, die altijd gepaard gaan met langetermijninvesteringen (in de 
gebouwde omgeving, maar ook in productietechnieken, communicatietechno-
logieën, enz.). Een belangrijke strategie om een crisis te vermijden is om het 
overgeaccumuleerde kapitaal te absorberen in langetermijnprojecten, waardoor 
de tijd voor de creatie van omzet wordt vertraagd. Denk hierbij aan de ‘publieke 
werken’ die vanuit de overheid gelanceerd worden in tijden van depressie. 

Het tweede mechanisme dat Harvey (2000: 59) naar voor brengt, gaat over het 
feit dat het kapitalisme erop gericht is om zoveel mogelijk ruimtelijke barri-
ères te elimineren, maar hier paradoxaal genoeg enkel in slaagt door middel 
van de productie van een fixed space of een vaste ruimte. Het kapitalisme pro-
duceert en reproduceert, bouwt en vernietigt voortdurend specifieke ‘geografi-
sche landschappen’, die volgens Harvey afgestemd zijn op de eigen dynamiek 
van kapitaalaccumulatie op dat moment in de geschiedenis. Deze (re)productie-
processen die telkens hun eigen ruimtelijke neerslag hebben, worden volgens 
hem getypeerd door: (1) een streven naar de reductie van de kost van tijd en 
verplaatsing doorheen de ruimte; (2) kapitaal dat zich meer een meer vasthecht 
aan en zich concentreert in bepaalde plekken, space as landed capital of capi-
tal fixed in the land, zoals dat zich het sterkst manifesteert in global cities als 
New York City of Hong Kong; (3) de constructie van territoriale organisaties, 
zoals bijvoorbeeld de Europese Unie, om vanuit de overheid geldstromen,  
wetten en beleid te reguleren (Harvey 2000: 59-60). 

Samengevat, stelt Harvey in zijn denkkader rond spatial fixes het accumulatie-
proces centraal en definieert hij ruimte in eerste instantie als een economische 
hulpbron. Harvey toont hierbij de dualiteit van deze ‘ruimtelijke fix’. Enerzijds 
is het een oplossing (to fix) kapitaalsaccumulatie, anderzijds is het een rem 
(fixity) voor verdere accumulatie. Verder ziet Harvey verschillende manieren 
waarop spatial fixes de inherente instabiliteit van het kapitalistisch systeem, en 
de bijhorende crisistendensen (alleszins tijdelijk) mee kunnen opvangen. Ster-
ker nog, in zijn analyses toont Harvey ook aan dat deze crisissen noodzakelijk 
zijn voor het systeem, en dat hiermee de creatie van ongelijke sociale geogra-
fieën in stand wordt gehouden, of zelfs verder versterkt.
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De gebruikswaarde versus de ruilwaarde

Net als Harvey, vertaalt ook Lefebvre in oorsprong Marxistische concepten 
naar het ruimtelijke debat. Zo koppelt hij de concepten ‘gebruikswaarde’ en 
‘ruilwaarde’ aan de ruimte, en stelt daarbij een toenemend conflict vast. Lefe-
bvre (1975/2009: 116): “How this logical relationship becomes a relationship of 
conflict in the modern world. The supremacy of exchange over use, the degrada-
tion of use. How exchange value erodes use value. Nature as a source of use value 
and its destruction.”

Deze ontwikkeling en de dominantie van de ruilwaarde hangt volgens Lefebvre 
nauw samen met de ‘abstracte ruimte’ van het kapitalisme. Productie gebeurt 
niet langer in de ruimte, de ruimte zelf wordt geproduceerd in en door een pro-
ces van kapitalistische ontwikkeling. 

“Space as a whole enters into the modernized mode of capitalist production: it 

is utilized to produce surplus value. The ground, the underground, the air, and 

even the light enter into both the productive forces and the products. The ur-

ban fabric, with its multiple networks of communication and exchange, is part 

of the means of production. The city and its various installations (ports, train 

stations, etc.) are part of capital.” (Lefebvre 1979: 287) 

Die omslag van productie in de ruimte naar productie van de ruimte, wijst Le-
febvre toe aan de groei van de productie zelf, maar ook aan een andersoortige 
economie (Lefebvre 1970/2003: 186): “an economy of flows: the flow of energy, 
the flow of raw materials, the flow of labor, the flow of information, and so 
forth”. Dit in tegenstelling tot de traditionele ambachtelijke productie en land-
bouwproductie die territoriaal was afgebakend en buiten de stad was georgani-
seerd. Dat manifesteert zich op allerlei manieren. 

“The spatial arrangement of a city, a region, a nation, or a continent increases 

productive forces, just as the equipment and machines in a factory or in a 

business, but at another level. One uses space just as one uses machinery.” 

(Lefebvre 1970/2003: 188) 

Tegelijk blijft Lefebvre hoopvol. Zo ziet hij ruimte niet als uitsluitend econo-
misch (waarbij alle delen inwisselbaar zouden zijn en een ruilwaarde hebben), 
en ook niet als een uitsluitend politiek instrument (gericht op de homogenise-
ring van alle delen van de samenleving). Ruimte blijft volgens Lefebvre altijd 
gebruikswaarde bevatten die zowel weerstand biedt aan de kapitalistische eco-
nomie als aan de controlerende autoriteit van de overheid.
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Sociale kritiek op de stedenbouw

Via de studie van de stad en verstedelijkingsprocessen hebben Harvey, Castells 
en Lefebvre de ruimte geïntroduceerd in het Marxistisch discours, en op die 
manier verschillende inzichten en concepten rond sociale rechtvaardigheid 
‘verruimtelijkt’. Zo spreekt Harvey (2000) over spatial fixes die zich in diverse 
vormen kunnen manifesteren, gaande van geografische lokalisering of expan-
sie, over ruimtelijke (her)bestemming, investeringen in grondeigendom, tot 
ingrepen in de gebouwde infrastructuur. Castells (1977) heeft het voornamelijk 
over collectieve of publieke investeringen in de ruimtelijke infrastructuur die 
het stedelijk systeem mee in stand houden. Lefebvre (1961/2002, 1974/1991) be-
nadrukt de ‘commodificering’ van de ruimte als een onvermijdelijk gevolg van 
het streven naar kapitaalaccumulatie, waardoor de use value van de stad onder 
druk komt te staan.

Deze analyses tonen niet alleen een kritiek op de organisatie van de samen- 
leving. Omwille van de nauwe verstrengeling met ruimtelijke aspecten, vormt 
deze politiek-economische lezing van de stad bij uitbreiding ook een sociale 
kritiek op de organisatie van de stedelijke ruimte. Hier komt de stedenbouw 
tevoorschijn. Vanuit deze lezing zijn er twee terugkerende kritieken op de  
stedenbouwer of de planner. 

KRITIEK: Stedenbouw als ruimtelijk deterministisch
Een eerste kritiek gaat over het gebrek aan inzicht in de complexiteit van 
stedelijke systemen en de sociale processen die zich hier afspelen. De steden-
bouwkundige wordt dan weggezet als een naïeve figuur, die vanuit een ruimte-
lijk deterministische overtuiging denkt via de creatie van ‘orde’ de samenleving 
te kunnen vormgeven via ruimtelijke ingrepen. 

“It is possible to regard the spatial form of a city as a basic determinant of 

human behaviour. This ‘spatial environmental determinism’ is a working hypo-

thesis of those physical planners who seek to promote a new social order by 

manipulating the spatial environment of the city. It is also a convenient way to 

break into some of the complexities of the interaction between spatial form 

and social process for it sets up a simple causal frame work in which spatial 

form affects social process.” (Harvey 1973: 44) 

KRITIEK: Stedenbouw als een elitaire, 
systeembevestigende praktijk

In een tweede kritiek wordt de stedenbouwer gezien als medeplichtig aan het in 
stand houden van een systeem dat in hoofdzaak de belangen van de gevestigde 
orde dient. Dehaene (2015: 299) vat deze kritiek als volgt samen: “Stedenbouw 
is in een dergelijke lezing andermaal een ideologisch en dubieus project, omdat 
het moedwillig en systematisch de condities schept waarin de vrije kapitaalaccu-
mulatie zich kan doorzetten.” Ter illustratie, hieronder een fragment uit ‘Social 
Justice and the City’, waarin Harvey de stedenbouwer rechtstreeks koppelt aan 
het investeringsbeleid van de overheid, dat destijds zeer sterk op de promotie 
van de auto was gericht.
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“The phenomenal growth of automobile ownership and use in the United 

States can partly be accounted for by investment policies favourable to 

highways rather than to other modes of transport. The planner is therefore 

intricately bound up with the social processes generating change since much 

publicized plans are almost certain to influence the course of events (though 

not always in the direction anticipated) if they are not actually self-fulfilling. For 

this reason, it is impossible for us to set up an ‘objective’ yardstick for measur-

ing the success of planning policies, for that yardstick requires that we invoke 

a set of ethical standards and social preferences. Is it ‘right’ for example to 

concentrate so much on the private automobile? Who in the population suffers 

and who benefits? And is it right that they should do so?” (Harvey 1973: 51)

Harvey bekritiseert hiermee de manier waarop het succes van ruimtelijke plan-
ningsingrepen doorgaans wordt beoordeeld aan de hand van zelf of door het 
dominante regime bepaalde criteria. Het (nog steeds actuele) voorbeeld van de 
promotie van de auto en de vele investeringen die gemaakt zijn in de mobili-
teitsinfrastructuur, toont niet alleen de grote impact van dit soort keuzes, maar 
plaatst ook vraagtekens bij wie hier uiteindelijk het meeste baat bij heeft. Zo 
wijst onderzoek naar de impact van deze mobiliteitskeuzes op ons dagelijks 
leven uit dat onze toegenomen actieradius, die nauw samenhangt met de sterk 
gestegen mobiliteit, nauwelijks tijdswinst of meer vrije tijd heeft opgeleverd, 
omdat we ons steeds verder en meer zijn gaan verplaatsen (Verkade 2018).
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Een gebruikers-
perspectief
De blindheid voor het alledaagse, 
stedelijke leven

Greenwich village, New York City, New York

“The stretch of Hudson street, where I live is each day the scene of an intricate 

sidewalk ballet. I make my own first entrance into it a little after eight when I 

put out the garbage can, surely a prosaic occupation, but I enjoy my part, my 

little clang, as the droves of junior high school students walk by the center 

of the stage dropping candy wrappers. (How do they eat so much candy so 

early in the morning?). While I sweep up the wrappers I watch the other rituals 

of morning. [...] It is time for me to hurry to work too, and I exchange my ritual 

farewell with Mr. Lofaro, the short, thick-bodied, white-aproned fruit man who 

stands outside his doorway a little up the street, his arms folded, his feet plan-

ted, looking solid as earth itself. We nod; we each glance quickly up and down 

the street, then look back to each other and smile. We have done this many a 

morning for more than ten years, and we both know what it means: All is well.” 

(Jacobs 1961: 51)

Met deze beschrijving van haar eigen dagelijkse rituelen in de Hudson Street, 
gelegen in Greenwich Village, New York die nog enkele pagina’s blijft doorlo-
pen, neemt Jacobs ons mee naar het leven zoals het is op het voetpad. Voor  
Jacobs zijn de straat en het voetpad onderwerp van het ‘straatballet’ dat hier 
elke dag te bezichtigen is. Door het schijnbaar banale en alledaagse in de  
spotlights te zetten, voert Jacobs een pleidooi om aandachtig te zijn voor de 
complexe orde die het stedelijke leven kenmerkt, en waar architecten en  
stedenbouwkundigen volgens haar onvoldoende aandacht voor hebben. 

Rationalisering als bedreiging van 
levendige stadsbuurten

Jacobs is één van de meest invloedrijke auteurs die vanuit een alledaags per-
spectief over de stad en stadsontwikkeling heeft geschreven. In haar boek 
‘The Death and Life of Great American Cities’ (1961) zet ze een doorgedreven 
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appreciatie voor het gewone en het alledaagse tegenover wat ze de ‘orthodoxe’ 
stadsplanning en stadsvernieuwing noemt. Jacobs, sociaal activiste en publicist, 
schrijft dit boek binnen een context, waarbij de toenmalige stedenbouw sterk 
werd geïnspireerd door moderne opvattingen over stadsontwikkeling. Meer be-
paald de toenmalige plannen van Robert Moses, ruimtelijk planner, die van de 
jaren 30 tot de jaren 60 een grote invloed had op de ontwikkeling van New York 
en de ruimere regio, waren voor Jacobs een doorn in het oog. Samen met bewo-
ners, ondernemers, activisten en stedelijke raadsleden verzette ze zich met suc-
ces tegen de plannen voor een nieuwe, verhoogde snelweg met tien baanvakken, 
die dwars doorheen SoHo en Little Italy zou lopen. In haar boek komt Jacobs in 
opstand tegen moderne stedenbouwkundige principes als ‘functiescheiding’ en 
andere rationaliserende ontwerpconcepten, die op verschillende (Europese en 
Amerikaanse) steden werden geprojecteerd, en die volgens haar een grote be-
dreiging vormden voor de ontwikkeling van levendige stadsbuurten. 

Van meet af aan is Jacobs duidelijk over de intenties van haar boek. In de eer-
ste regels van de inleiding, schrijft ze: 

“This book is an attack on current city planning and rebuilding. It is also, and 

mostly, an attempt to introduce new principles of city planning and rebuilding, 

different and even opposite from those now taught in everything from schools 

of architecture and planning to the Sunday supplements and women’s mag-

azines. [...] In setting forth different principles, I shall mainly be writing about 

common, ordinary things: for instance, what kinds of city streets are safe and 

what kinds are not; why some city parks are marvelous and others are vice 

traps and death traps; why some slums stay slums and other slums regen-

erate themselves [...]. In short, I shall be writing about how cities work in real 

life, because this is the only way to learn what principles of planning and what 

practices in rebuilding can promote social and economic vitality in cities, and 

what practices and principles will deaden these attributes.” (Jacobs 1961: 3)

Vervolgens houdt Jacobs een pleidooi voor levendige stadsbuurten, waarbij ze 
put uit haar eigen ervaringen, straatinterviews en gedetailleerde observaties. 
Na uitgebreide omschrijvingen van wat Jacobs zelf omschrijft als the use (en 
wat Lefebvre zou benoemen als de ‘gebruikswaarde’) van straten, voetpaden, 
pleinen, buurtwinkels, speelplekken, buurtparken, gebouwen en bouwblokken, 
formuleert ze een aantal principes en aanbevelingen. Dat gaat van het mengen 
van functies (zoals wonen, werken, cultuur en winkelen), over het concentreren 
van diverse activiteiten om voldoende mensen naar een buurt te lokken, tot 
het investeren in straten als belangrijk visitekaartje van de buurt en om sociale 
netwerken te stimuleren. 

De domesticering door cappucino

Jacobs’ werk blijft tot op vandaag relevant en bevat meerdere leeslagen. Eén 
van de sporen die het meest is opgepikt, is de aandacht voor de gebruiker. 
Onder meer William Whyte’s ‘The Social Life of Small Urban Spaces’ (1980), 
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maar ook Jan Gehl’s ‘mensgerichte benadering van de stadsplanning’ die 
voortbouwt op het bekende ‘Life between Buildings’ (1971/2011) behoren tot de 
bekendste vroege voorbeelden die het gebruikersperspectief centraal stellen. 
Naast navolging en toepassing in de planningspraktijk, krijgt dit perspectief 
ook heel wat tegenwind. In een van de belangrijkste kritieken wordt deze bena-
dering een apolitiek karakter toegeschreven: is deze mensgerichte benadering 
niet naïef en blind voor achterliggende economische en politieke processen? 

Onder meer Sharon Zukin (1999), stadssocioloog, toont hoe dit perspectief ge-
voelig is voor misbruik en makkelijk in de kraam te passen is van andere par-
tijen die andere, vaak commerciële belangen hebben. Zo verwijst Zukin onder 
meer naar het Bryant Park in New York, waarbij Whyte werd aangesteld om op 
basis van zijn inzichten voor een gebruikersvriendelijke publieke ruimte, het 
park opnieuw in te richten. 

“Toward the end of the 1970s, the New York City Parks Department yielded 

to the request of a private association of owners of office buildings and their 

corporate tenants around the park, and turned over the park’s management to 

them. This BID (Business Improvement District) raised funds for a study, under 

the guidance of William H. Whyte, of how and why people used this and other 

small parks in the center of Manhattan. The BID paid for new design plans and 

landscaping evocative of the Jardins du Luxembourg, new park furniture im-

ported from Paris, and new kiosks – designed on the Beaux Arts model of the 

Public Library – to sell fancy sandwiches and coffees. They aimed to use the 

design of the park to attract a critical density of ‘normal’, law-abiding users. 

Stills uit ‘The social life 
of small urban spaces’ 
(1980)
In Whyte’s bekende film 
toont hij het alledaagse 
gebruik van de publieke 
ruimte: met hier onder 
meer de impact van 
schaduw en zon.

Bron: Whyte (1980)
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The aesthetic program, one could say, was to make the park more ‘civilized’.  

I would call it ‘domestication by cappuccino’.” (Zukin 1999: 38)

Zukin onderzoekt in haar werk de impact van consumptiecultuur op de stad, 
en bestudeert daarbij de stedelijke ruimte in haar gebouwde en symbolische 
vorm. Naast Bryant Park, beschrijft ze in haar empirische werk nog vele andere 
plekken en fenomenen in New York City (Zukin 1995/2003). Hierin schetst ze de 
spanning tussen enerzijds groepen die in de loop van de tijd de stedelijke ruimte 
geclaimd en toe-geëigend hebben en anderzijds de ontwikkeling van publieke 
ruimtes die uitdrukking geven aan een ‘symbolische economie’ die uitsluitend 
gericht is op corporate image selling. Terwijl city branding via het promoten van 
een welbepaald beeld van de stad op het eerste zicht een aantal positieve effec-
ten heeft, in de zin dat de publieke ruimte heel actief wordt gebruikt omwille 
van de vele cafés, restaurants en koffiebars en er allerlei evenementen worden 
georganiseerd, ziet Zukin (1995/2003) toch in hoofdzaak een problematische 
ontwikkeling waarbij het publieke leven steeds meer onder druk komt te staan 
door economische krachten die de ruimte vooral opeisen in hun voordeel.

Zukin’s kritiek maakt deel uit van een breder vertoog over publieke ruimte, 
waarin enerzijds het verval van de stad en de openbare ruimte centraal staat, 
en anderzijds de teloorgang van het gemeenschapsleven wordt aangeklaagd. 
Twee sleutelpublicaties die toonzettend waren in die tijd waren respectievelijk 
Michael Sorkin’s (1992) Variations on a Theme Park. The New American City and 
the End of Public Space en Robert D. Putnam’s (1995) Bowling Alone. Declining 
Social Capital. In reactie op dit doemdenken ontstond er een tegenbeweging.

Vanuit ruimtelijk perspectief brachten onder meer Hajer en Reijndorp (2003) de 
rijkgeschakeerde stedelijke kwaliteiten van de veelsoortige collectieve ruimtes in 
de stad in beeld. In deze meer alledaagse lezing van de stedelijke ruimte, komen 
niet louter de klassieke pleinen en parken aan bod, maar verschijnen tal van ont-
moetingsplaatsen die deel uitmaken van onze dagdagelijkse routes en routines: 
van de tramhalte, over de leeszaal van de bibliotheek, tot het wassalon en de 
supermarkt (zie ook Willems & Lucassen 2007, Lucassen & Willems 2009). Door 
deze alledaagse blik op de publieke ruimte werden ook de statische categorieën 
om over de openbare ruimte te spreken en te denken losgelaten en herdacht. Zo 
wijst bijvoorbeeld de Spaanse architect, Manuel de Solà-Morales (1992) op de 
ambivalentie van het onderscheid tussen publiek en privaat en verkiest hij om 
te spreken over de ‘collectieve ruimte’. Volgens de Solà-Morales zijn openbaar 
en privé achterhaald als categorieën en voldoen ze niet langer om te vatten hoe 
de stedelijke ruimte in de realiteit functioneert. Om dit argument te stofferen 
verwijst hij naar Barcelona en de manier waarop onder meer levendige plekken 
als de ‘Rambla’, de markt en het strand van Barceloneta transformeren door alle-
daagse praktijken, rituelen en vormen van toe-eigening door de gebruiker.

“In Barcelona zijn veel voorbeelden te vinden van zulke mengplaatsen met 

een belangrijke collectieve betekenis. De markt van de Boqueria is misschien 

wel het meest treffende voorbeeld: een plaats waar het openbare eigendom 

en beheer moeiteloos te combineren zijn met de particuliere initiatieven en 

activiteiten van de gebruikers, of het nu verkopers zijn of al die mensen die 

werken aan de complementaire activiteiten die de markt in haar directe om-
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geving genereert. Of neem de nu verdwenen restaurantjes aan het strand 

van Barceloneta. Maar ook de bar op de hoek, de school, de krantenkiosk of 

de metrohalte vormen een ruimtelijk systeem met verschillende rechten en 

plichten, dat als openbaar maar ook collectief systeem de hoofdlijnen bepaalt 

waarlangs het stedelijk leven zich ontrolt. Daarin spelen ook de strikt openba-

re ruimtes een belangrijke rol, hoewel slechts gedeeltelijk en misschien zelfs 

met de dag minder noodzakelijk.” (de Solà-Morales, 1992: 6-7)

Dergelijke benadering resoneert met recente inzichten vanuit sociaal perspec-
tief. Voortbouwend op Granovetter’s (1973) invloedrijke artikel “The Strength of 
Weak Ties” legt Ruth Soenen de nadruk op korte contacten, of wat ze het ‘kleine 
ontmoeten’ noemt:

“Deze korte contacten worden niet bestudeerd als aparte entiteiten maar van-

uit hun veelvoudige connecties. Zo wordt nagegaan hoe korte contacten zich 

verhouden tot diepgaande contacten, tot gemeenschap en tot conflict. Hoe 

hangen ze samen met horizontale bewegingen van individuen doorheen hun 

alledaagse activiteiten op het werk, in de vrije tijd of in het gezin en hoe ver-

houden ze zich tot persoonlijke voorkeuren?” (Soenen 2009: 1)

De bedachte, waargenomen en geleefde ruimte 

Henri Lefebvre neemt met zijn boeken ‘The production of space’ (1974/1991) en 
‘The right to the city’ (1968) een sleutelplaats in binnen het ruimtelijk discours 
waarin het alledaagse centraal staat. Volgens Lefebvre wordt everyday life ge-
kenmerkt door contradictie en ambivalentie, en door gelijktijdig aanwezige re-
aliteiten. Hij omschrijft dit als een voortdurend samenspel tussen de ‘bedachte’ 
ruimte, de ‘waargenomen’ ruimte, en de ‘geleefde’ ruimte (Lefebvre 1974/1991: 
33). Onder de ‘bedachte’ ruimte begrijpt Lefebvre de ruimte van het kapitalisme, 
of ook wel de dominated space. Met de ‘waargenomen ruimte’ verwijst Lefebvre 
naar de ruimte zoals we die kunnen waarnemen via onze zintuigen. Daarbij 
gaat het niet alleen om wat we kunnen zien, maar ook om wat we horen, ruiken, 
voelen en smaken. De ‘geleefde’ ruimte definieert hij als the social space of eve-
ryday life. Kort samengevat, stelt Lefebvre in zijn theorie dat de instabiliteit, en 
de voortdurende uitwisseling tussen deze verschillende dimensies van de ruimte 
onverwachte mogelijkheden bieden voor contestatie en toe-eigening. Op deze 
ideeën wordt later verder gebouwd door de Certeau (1980/1984). 

Om dit soort van ‘alledaagse’ onderhandelingsprocessen die voortdurend 
plaatsgrijpen in de stedelijke ruimte scherper te kunnen benoemen, maakte 
de Certeau een onderscheid tussen ‘strategie’ en ‘tactiek’. Waar ‘strategieën’ 
samenhangen met plaats, zijn ‘tactieken’ vooral tijdsafhankelijk. De Certeau 
definieert een strategie als: 

“the calculus of force-relationships which becomes possible when a subject 

of will and power (a proprietor, an enterprise, a city, a scientific institution) can 

be isolated from an ‘environment’. A strategy assumes a place that can be 
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circumscribed as ‘proper’ and thus serve as the basis for generating relations 

with an exterior distinct from it (competitors, adversaries, ‘clientèles’, ‘targets’, 

or ‘objects’ of research). Political, economic, and scientific rationality has been 

constructed on this strategic model.” (de Certeau 1980/1984: xix)

Vervolgens definieert hij een tactiek als: 

“a calculus which cannot count on a ‘proper’ (a spatial or institutional locali-

zation), nor on a borderline distinguishing the other as a visible totality. The 

place of a tactic belongs to the other. A tactic insinuates itself into the other’s 

place, fragmentarily, without taking it over in its entirety, without being able to 

keep it at a distance. It has at its disposal no base where it can capitalize on its 

advantages, prepare its expansions, and secure independence with respect to 

circumstances. The ‘proper’ is a victory over space and time. On the contrary, 

because it does not have a place, a tactic depends on time - it is always on the 

watch for opportunities that must be seized ‘on the wing’. Whatever it wins, it 

does not keep. It must constantly manipulate events in order to turn them into 

‘opportunities’.” (de Certeau 1980/1984: xix)

Lefebvre en de Certeau voegen een aantal extra dimensies toe aan hoe we de 
ruimte kunnen lezen. Niet enkel de ‘bedachte ruimte’, zoals die op de teken- 
tafels van architecten en stedenbouwkundigen, en in de hoofden van beleids- 
makers verschijnt, die nauw samenhangt met functionele organisatie van de 
stedelijke ruimte. Maar ook de dagdagelijkse ruimte zoals we die waarnemen en 
ervaren in de realiteit. Daarnaast maakt de Certeau ook een onderscheid in de 
handelingen, of verschillende vormen van interventies die in de stedelijke ruim-
te kunnen plaatsvinden. Naast ruimtelijke strategieën die eerder vanuit een lan-
getermijn perspectief gebeuren, een grote impact hebben op de ruimte, en die 
deel uitmaken van masterplanning en strategische stadsontwikkelingsprojecten, 
wijst de Certeau op het belang van tactieken, die vaak eerder een beperkte ruim-
telijke impact hebben, en veel tijdelijker van aard zijn. Op die manier verschij-
nen de gebruikers van de ruimte veel sterker op de voorgrond, wat aansluit bij 
de eerder genoemde ideeën van Lefebvre rond de ruil- en gebruikswaarde van 
de ruimte. Deze inzichten zijn later opgepikt door verschillende stadsonderzoe-
kers, architecten en stedenbouwkundigen.6 Daarnaast boden Lefebvre’s en de 
Certeau’s ideeën rond de jaren 90 inspiratie voor een vertoog over de alledaag-
se betekenis van de publieke ruimte (o.a. Sorkin 1992; de Sola Morales 1992; 
Crawford, Case & Kaliski 1999; Reijndorp & Hajer 2001). Aanhangers van het 
gebruikersperspectief argumenteren dat het klassieke publieke plein niet langer 
het alleenrecht heeft als politieke arena, als plek die bepalend is voor de mate 
waarin stadsbewoners mee kunnen beslissen over hoe ze gebruik maken van 
de stad. Zij stellen en tonen aan hoe er een veel ruimer gamma van collectieve, 
alledaagse plekken is waar het stedelijk leven tot stand komt.

6 Voor een goed overzicht, zie: Stickells (2011). Hij verwijst onder meer naar de diverse benaderingen die 
hieruit zijn voortgevloeid, met elk hun eigen label: dat gaat van tactical urbanism, over DIY urbanism, guerilla 
urbanism, user-generated urbanism, tot emancipatory practices. 
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Los Angeles, Californië

Om een beeld te geven van de manier waarop dit soort ideeën rond het alle-
daagse en het belang van de gebruiker in de collectieve, stedelijke ruimte, een 
vertaling krijgen in de architectuur- en stedenbouwpraktijk, licht ik hieronder 
graag het werk van Margaret Crawford, John Case en John Kaliski er even uit. 
Hun meest bekende boek ‘Everyday Urbanism’ (Crawford, Case & Kaliski 1999) 
situeert zich in Los Angeles. Hieronder, één van de sleutelpassages over de 
garage sales als voorbeeld van een alledaagse stedelijke praktijk:

“An unexpected outcome of the recession of the 1980s and the collapse of the 

real-estate market in Southern California was the proliferation of garagesales, 

even in the city’s wealthiest areas. As an increasing number of people found 

themselves un- or underemployed the struggle for supplemental income 

turned garage sales into semipermanent events especialy in the west side of 

Los Angeles. Cities such as Beverly Hills have passed ordinances limiting the 

number of garage sales per household to two per year. The front yard already 

ambiguous territory, serves as a buffer between residential privacy and the 

public street. Primarily an honorific space, the lawn is activated as the garage 

sale turns the house inside out, displaying the interior on the exterior. Pre-

senting worn-out possessions, revealing the content of closets and drawers 

for public viewing and purchase transforms the usually empty lawn into a site 

of representation. Unwanted furniture, knicknacks, and clothes are suddenly 

accessibly to anyone passing by, molding the public and the extreme private. 

The same economic forces that caused the proliferation of garage sales also 

produced their mobile clientele. Shoppers who drive through the city in search 

of sales, or who discover them accidentally on the way to somewhere else.” 

(Crawford, Case & Kaliski 1999: 29-30)

De alledaagse ruimte als een counter-praktijk

De ‘alledaagsheid’ die al vroeg prominent aanwezig was in Jacobs’ werk, wordt 
zo enkele decennia later, in het boek ‘Everyday Urbanism’ terug onder de aan-
dacht gebracht. Opvallend is dat opnieuw een crisis mee de aanleiding vormt 
voor een herwaardering van het alledaagse. De auteurs verwijzen expliciet naar 
de vastgoedcrisis in Los Angeles die andersoortige stedelijke praktijken ge-
nereert, zoals de garage sales die ze hierboven beschrijven. Een kanttekening 
hierbij is dat dergelijke praktijken uiteraard niet nieuw waren en zijn, maar dat 
de middenklasse hier voor de crisis niet of beperkt mee in aanraking kwam. 
De plotse aandacht voor everyday urbanism zegt met andere woorden ook iets 
over waarom sommige fenomenen plots wel binnen academische onderzoek 
serieus worden genomen.

Bij het beschrijven van de stedelijke praktijken die Crawford, Case en Kaliski 
(1999) observeren in Los Angeles ligt de nadruk sterk op de ‘alledaagse crea-
tiviteit’. De auteurs laten ons met andere ogen, meer van onderuit, kijken naar 
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de manier waarop de stad en stedelijkheid tot stand komen. Verwijzend naar de 
Certeau, en zijn onderscheid tussen strategie en tactiek, stellen ze: 

“Tactics are a form of everyday creativity. Many of the urban activities we de-

scribe are tactical. By challenging the ‘proper’ places of the city, this range of 

transitory, temporary, and ephemeral urban activities constitutes counterprac-

tices to officially sanctioned urbanisms.” (Crawford, Case & Kaliski 1999: 29-30)

De aandacht voor de alledaagse realiteit en het efemere hebben de auteurs 
gemeen met Jacobs. Maar terwijl Jacobs een alledaagse bril aanreikte, met als 
doel om de principes van de toenmalige plannings- en stedenbouwpraktijk in 
vraag te stellen, leest ‘Everyday Urbanism’ veel meer als een pleidooi om het 
alledaagse, en de bijhorende tactieken, te verheffen tot een counter-praktijk 
die haaks staat op de stedenbouw. Zo benadrukken Crawford, Case en Kaliski, 
geïnspireerd door feministische denkers als Nancy Fraser, het potentieel eman-
ciperend vermogen van de ‘alledaagse ruimte’: 

“Just as Nancy Fraser looked beyond the officially designated public to dis-

cover previously hidden counterpublics of women and workers, we can iden-

tify another type of space by looking beyond the culturally defined physical 

realms of home, workplace and institution. I call this new construction ‘every-

day space’.” (Crawford, Case & Kaliski 1999: 25)

De twee belangrijkste praktijken die in ‘Everyday Urbanism’ worden aange-
haald, zijn de straat- en de garageverkoop. Deze voorbeelden maken duidelijk 
hoe Crawford, Case en Kaliski zich verhouden ten aanzien van de stedenbouw. 
Zo gaat het om praktijken van tijdelijke en voorbijgaande aard, waarbij niet ge-
claimd wordt dat ze de totale publieke ruimte vertegenwoordigen. Integendeel, 
het gaat om partiële en verspreide acties. Daarnaast benadrukken de auteurs 
ook het feit dat deze stedelijke praktijken worden gekenmerkt door de deel-
name van zeer diverse groepen: straat- en garageverkoop gebeurt door gemar-
ginaliseerde groepen zoals migranten, laag- of niet opgeleide arbeiders, maar 
net zo goed door de middenklasse. Wat betreft de ruimte, gaat het niet om pu-
blieke of private ruimte, maar om iets er tussenin. Meer nog, Crawford, Case 
en Kaliski stellen dat deze activiteiten niet bepaald of opgelegd worden door 
de gebouwde ruimte waarin ze plaats vinden; eerder dan bepalend, is de ruimte 
expressief en responsief op het vlak van toe-eigening en interpretatie. In die 
zin wordt de alledaagse ruimte gezien als iets wat voortdurend in transformatie 
is, en waar vele, gelijktijdige betekenissen kunnen aan worden toegekend. 

“In everyday space, differences between the domestic and the economic, the 

private and the public, and the economic and the political are blurring. Rather 

than constituting the failure of public space, change, multiplicity, and contesta-

tion may in fact constitute its very nature.” (Crawford, Case en Kaliski 1999: 35) 

De andere bril, die Crawford, Case en Kaliski in navolging van Jacobs aan-
reiken, laat ons op een andere manier kijken naar wat al dan niet tot de ste-
denbouw behoort. Deze uitvoerige en gelaagde beschrijvingen van wat er al 
aanwezig is, voorafgaand aan ruimtelijke planningsprocessen en projecten, 
zijn een oproep om dichter aan te sluiten bij wat er al leeft in bepaalde stra-
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ten, buurten, wijken en steden. Deze oproep kan op verschillende manieren 
geïnterpreteerd worden. Binnen de stedenbouw lazen sommigen het als een 
harde kritiek op de stedenbouw, waarbij het alledaagse naar voor zou worden 
geschoven als enig alternatief: 

“The everyday soon falls prey to fetishization and aestheticization, because 

it is very easily assumed that the homogenous or generic character of the 

post-industrial society is neutralised by the site-specific everyday practices. 

The activities can at best put the supposed, generic character of the city  

under tension again – and where possible – create distinctive points in the 

urban space.” (Declercq 2001:67)

In dat geval wordt in twijfel getrokken of ‘alledaagse praktijken’ voldoende 
tegengewicht kunnen bieden tegen meer structurele maatschappelijke verande-
ringsprocessen. Daarnaast is een meer genuanceerde lezing mogelijk, en is het 
geen of-of maar een en-en verhaal. In retrospect, na diverse kritieken op de ‘eve-
ryday urbanism’ benadering, lijkt ook Crawford zelf deze visie aan te hangen. 

“[...] Everyday Urbanism is not an over-arching design philosophy. It does not 

seek to transform the world through totalizing master planning, large-scale 

operations or ‘best practices’. It’s a partial approach that can be used in a lot 

of different situations. It’s not interested in transforming greenfield sites into 

something new, but instead typically retrofits already existing situations to bet-

ter accommodate everyday life. It works in the nooks and crannies of existing 

urban environments. It is an accretional approach, where small changes accu-

mulate to transform situations. It is a partial practice that works in certain cir-

cumstances but perhaps not in others. It is not intended to replace other urban 

design practices but to work along with, on top of or after them. As a result, as 

a design approach it is elusive and hard to characterize.” (Crawford 2004: 19)

Wanneer ‘everyday urbanism’ niet als dogma maar als constructieve kritiek 
wordt gelezen, biedt deze benadering opnieuw relevante handvaten die de hui-
dige stedenbouw en ontwerppraktijk kunnen aanvullen.

Sociale kritiek op de stedenbouw

Als tegenreactie op de na-oorlogse functionele, rationele stedenbouw, schoven 
Jacobs (1961), en later Gehl (1971/2011), Whyte (1980) en anderen een gebrui-
kersperspectief naar voor. Vanaf de jaren 90, vond dit perspectief een tweede 
adem, onder invloed van de verspreiding van de ideeën van Lefebvre (1961/2002, 
1962/1995, 1968) en de Certeau (1980/1984) rond het ‘alledaagse’, het ‘recht op 
de stad’ en de aandacht voor de ‘geleefde ruimte’. In het algemeen, krijgt de ste-
denbouw een marginale rol toebedeeld in dit perspectief. Er wordt namelijk van 
uitgegaan dat de manier waarop ruimtegebruik zich manifesteert in de stedelijke 
ruimte, vaak los of haaks staat op de traditioneel geplande, ontworpen ruimte. 
Daarom wordt tegenover de stedenbouw van de masterplanning en de grootscha-
lige ontwikkelingen, een andere, meer tactische vorm van stedenbouw geplaatst.
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KRITIEK: Stedenbouw als blind voor de complexe orde 
van de alledaagse realiteit

Stadsonderzoekers als Jacobs (1961), Gehl (1971/2011) en Crawford, Case en 
Kaliski (1999) voeren een pleidooi om steden vanuit een gebruikersperspectief 
te analyseren. Dat vereist meer oog voor de complexe manier waarop het dage-
lijkse leven plaats vindt in de stad. Om dat in beeld te brengen, ontwikkelen zij 
nieuwe methodes om deze alledaagse realiteit te documenteren: via uitgebreide 
beschrijvingen, filmopnames, mondelinge geschiedenis, observaties, enz. Met 
deze kritiek stellen zij de mismatch tussen de stedenbouw en de alledaagse re-
aliteit aan de orde. Aan de hand van empirisch onderzoek tonen zij aan hoe de 
ontworpen ruimte en de bijhorende intenties, vaak conflicteren met de manier 
waarop stedelingen zich in de ruimte bewegen, haar gebruiken, en toe-eigenen. 
Deze analyses van alledaagse stedelijke praktijken tonen andere manieren van 
stad maken.

KRITIEK: Stedenbouw als de hegemonie van de stedenbouw(er)
Door de gebruikers centraal te stellen bij de lezing van de stedelijke ruimte, 
verschijnen ook andere manieren, waarmee stedelingen vaak op meer subtiele, 
tijdelijke of kleinere manieren in de ruimte interveniëren. Stad maken wordt 
niet langer gezien als het alleenrecht van beleidsmakers, architecten, en ste-
denbouwkundigen, of gereduceerd tot het financieel kapitaal in projectontwik-
keling, de bouw- en vastgoedsector. Parallel aan masterplannen of strategische 
stadsontwikkelingsprojecten ontstaat een beweging die afstand neemt van de 
dominante rol die de stedenbouw(er) opneemt in processen van stad maken. 
Zij schuiven een benadering naar voor die veel meer gericht is op tijdelijke, 
kleinschalige ingrepen, waarbij er ook ruimte is voor de agency en inbreng van 
stadsbewoners en -gebruikers (Stickells 2011). 
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In reactie op de sociale kritiek op de stedenbouw vanuit een Marxistisch, po-
litiek-economisch perspectief en vanuit een gebruikersperspectief, nemen we 
in dit deel een duik in het verleden. De sociale kritiek geeft ons inzicht in hoe 
vanuit andere disciplines naar stedenbouw en planningsprocessen wordt geke-
ken. Tegelijk brengt het een aantal vooronderstellingen over wat precies onder 
stedenbouw wordt begrepen naar boven. In wat volgt, is het de bedoeling om 
niet langer over ‘de’ stedenbouw, enkelvoud, te spreken. Het streefdoel is geen 
kant-en-klare visie over wat stedenbouw zou moeten zijn. Wel start ik graag de 
zoektocht naar mogelijke aanknopingspunten voor een andere, constructieve 
en meervoudig benadering, gericht op een stedenbouw die niet langer zichzelf 
centraal stelt, maar die verschillende registers weet aan te spreken om aan so-
ciale verandering te werken.

In deze zoektocht, maak ik een eerste tussenstop bij de Chicago School of So-
ciology7. De Chicago School wordt algemeen beschouwd als de bakermat van de 
stadssociologie als wetenschappelijke discipline. De meest bekende vertegen-
woordigers zijn Robert E. Park, Ernest Burgess en Louis Wirth. Zij en andere 
stadssociologen bestudeerden in het begin van de 20ste eeuw, binnen de context 
van de snel groeiende en veranderende stad, de stedelijke ruimte van Chicago 
en de sociale interacties die hier plaatsvonden. Wat de Chicago School binnen de 
context van deze doctoraatsthesis relevant maakt, is dat zij het sociale koppelen 
aan het ruimtelijke, zowel in hun theorie als in hun empirisch werk. 

Zo introduceert Park (1936) destijds de term human ecology om de stad te 
omschrijven.8 Hij stelt dat net als planten en dieren in de natuur, ook de mens 
en zijn stedelijke omgeving een human ecology vormen. Karakteristiek voor 
het onderzoek van de Chicago School is de aandacht voor de tijdsdimensie en 
(plekken van) transformatie. Hiermee distantiëren zij zich ten opzichte van de 
voordien gangbare vormen van stadsonderzoek. “Il ne s’intéresse pas à la ville 
comme artefact”, “il ne se préoccupe que de la ville ‘déjà donnée’”, wat volgens 
hen vaak resulteert in een “cultes des héros” (Grafmeyer & Joseph 1979/2004: 
9). Wat Park en zijn collega’s interesseert is de manier waarop stedelijke veran-
deringsprocessen zich doorheen de tijd ontwikkelden en de bijhorende sociale 
en ruimtelijke constellaties die zo tot stand kwamen. De auteurs van de Chica-
go School beschouwen “de stad als een mechaniek zonder mecanicien”. 

“Les modalités d’émergence et de développement sont à penser en termes 

de processus naturels. Dans le modèle urbain qui sert de référence à l’école 

de Chicago, il n’y a de place ni pour le prince, ni pour l’urbaniste, ni pour une 

classe ou un groupe qui marquerait son hégémonie dans un certain agence-

ment de l’espace. Il n’y a que des forces impersonelles, à la fois ‘sociales’ et 

‘naturelles’.” (Grafmeyer & Joseph 1979/2004: 23)

7 De Chicago School zette de stadssociologie definitief op de kaart, en bleef gedurende de eerste helft van 
de 20ste eeuw wereldwijd zeer invloedrijk. Geïnspireerd door Duitse sociologen als George Simmel die 
eind 19de eeuw pionierden op het vlak van stadsonderzoek en die de effecten van de grootstad op de 
mens bestudeerden, was de ambitie om ook in de context van de Verenigde Staten op een meer syste-
matische manier aan stadsonderzoek te doen. Naast theorievorming, ging er daarbij veel aandacht naar 
empirisch onderzoek: een combinatie van intensief etnografisch veldwerk en kwantitatieve data-analyse.

8 Park leent verschillende begrippen uit de natuurleer, zoals competitie, dominantie, symbiose en invasie, om 
stedelijke processen te analyseren.
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De aandacht voor de living city tegenover de stad als artefact, de benadering 
van de stad en verstedelijking als een dynamisch proces, het oog voor het on-
geplande karakter van stadsontwikkelingsprocessen en de bijhorende vormen 
van stedelijke organisatie: in het licht van de zoektocht naar een andere, meer 
sociale stedenbouw, bevatten deze uitgangspunten van de Chicago School stuk 
voor stuk een aantal zeer relevante denksporen. Vooraleer hier verder op in 
te gaan, met als doel om stedenbouw vanuit een ruimer sociaal-ruimtelijk 
perspectief te benaderen, is het van belang om eerst even stil te staan bij de 
toenmalige context waarbinnen de ideeën van de Chicago School destijds ont-
staan zijn. Een kritische lezing van het werk van de Chicago School is daarbij 
noodzakelijk, omwille van de uitgebreide en fundamentele na-oorlogse kritiek 
op hun benadering, die lang is blijven nazinderen. Maar naast de maatschappe-
lijke verschillen tussen hoe we vandaag en een eeuw geleden naar de stad en de 
samenleving kijken, zijn er tegelijk ook opvallend veel parallellen te trekken. 
Vandaar dat er, na een periode waarin de Chicago School een zeer negatieve 
stempel kreeg, auteurs als Hannerz (1980), Grafmeyer en Joseph (1979/2004) een 
andere, nieuwe lezing maakten, die een heel ander licht werpt op hun ideeën. 
Voortbouwend op deze inzichten, laat dit mij toe om hier vanuit stedenbouw- 
kundig perspectief en vanuit een hedendaagse bril een eigen lezing te maken. 
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Vroeger en nu: 
parallellen en verschillen

In tijden van anti-stedelijkheid, assimilatie 
en één morele orde

Eén van bekendste teksten van de Chicago School is Louis Wirth’s essay ‘Urba-
nism as a Way of Life’ (1938).9 In deze tekst, die dateert uit de Grote Depressie 
van de jaren 30, beschrijft Wirth hoe de wereldwijde, sterk toenemende verste-
delijking fundamentele veranderingen teweeg brengt in vrijwel alle domeinen 
van het sociaal leven. Het stedelijke leven wordt in deze periode systematisch 
tegenover het plattelandsleven geplaatst en hoofdzakelijk gedefinieerd in 
termen van verlies. Ook Wirth (1938) staat in zijn tekst eerst stil bij de zaken 
die in de stad verloren lijken te gaan, zoals de betekenis van het familieleven, 
eerstehandscontacten, het buurtleven, sterke verwantschapsbanden, enz. Maar 
vervolgens benadrukt Wirth ook de positieve effecten van een stedelijke ma-
nier van leven. Zo beschrijft hij de karakteristieken van dit specifieke stedelijk 
milieu, en roemt hierbij onder meer de heterogeniteit, de densiteit en de voort-
durende groei van de stad als haar belangrijkste troeven: 

“Since the population of the city does not reproduce itself, it must recruit its 

migrants from other cities, the countryside, and – in this country until recently 

– from other countries. The city has thus historically been the melting-pot of 

races, peoples, and cultures, and a most favorable breeding-ground of new 

biological and cultural hybrids. It has not only tolerated but rewarded individual 

differences. It has brought together people from the ends of the earth becau-

se they are different and thus useful to one another, rather than because they 

are homogeneous and like-minded.” (Wirth 1938: 10)

Verder omschrijft Wirth (1938: 12-13) steden ook als centra van vrijheid en tole-
rantie, en de thuisbasis van vooruitgang, vernieuwing, wetenschap en rationali-
teit. Die ambivalente positie ten aanzien van de stad en het stedelijke leven dat 
zich hier afspeelt, is een terugkerende constante in het werk van de vertegen-
woordigers van de Chicago School. 

Uitgebreide beschrijvingen van het stedelijke leven staan centraal in het werk 
van de Chicago School. De na-oorlogse kritiek op deze beschrijvingen is deels 
mee ingegeven door veranderende maatschappelijke opvattingen. Zo vertrekt 

9 In Wirth’s tekst zijn duidelijk nog echo’s te horen van de ideeën die de Duitse socioloog Georg Simmel 
formuleerde in zijn bekende essay ‘The Metropolis en Mental Life’ (1903), waarin hij de (vooral nadelige) 
effecten van de grote stad beschreef op het mentale leven van het individu. 
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de Chicago School bij hun theorievorming rond migratie bijvoorbeeld van ‘assi-
milatie’ als finale eindstreven. Naast deze verschuivende normatieve opvattin-
gen, lokken ook bepaalde aannames en werkwijzes kritiek uit. De meest fun-
damentele kritieken gaan over de sterke nadruk op cultuur, het voorop stellen 
van een ‘morele orde’, en dat sociale relaties in de ruimte worden geprojecteerd 
en bijgevolg vanuit ruimtelijke patronen te bestuderen zijn. Dit laatste wordt 
als ‘ruimtelijk determinisme’ bestempeld. 

In tijden van wereldwijde verstedelijking, 
diversiteitspaniek en stadslabo’s

Ondanks de andere historische context en de fundamentele kritiek, blijkt het 
herlezen van het werk van de Chicago School vandaag nog steeds relevant. Dat 
heeft in eerste instantie te maken met een aantal herkenbare fenomenen en 
discussies die momenteel, meer dan voorheen, opnieuw aan de orde zijn. Zo 
herinnert de huidige, wereldwijde versnelling van verstedelijkingsprocessen 
qua schaal en omvang opnieuw aan de plotse expansie van Chicago en vele 
andere steden aan het begin van de vorige eeuw. De Chicago School kwam tot 
bloei in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, een periode waarin ook andere 
steden, geconfronteerd werden met een sterk veranderende sociale omgevin-
gen door een combinatie van maatschappelijke ontwikkelingen en een versnel-
ling van verstedelijkingsprocessen. Op een halve eeuw tijd was Chicago van 
een klein stadje met 10.000 inwoners uitgegroeid tot een metropool met meer 
dan twee miljoen inwoners. Deze plotse groei bracht allerlei complexe sociale 
vraagstukken met zich mee, zoals de slechte wooncondities van de Europese 
arbeidsmigranten, armoede, criminaliteit, enz. Momenteel is er wereldwijd 
opnieuw een verstedelijkingsgolf van grote snelheid en omvang aan de gang. 
Hiermee samenhangend, roepen ook de bijhorende migratiebewegingen tussen 
verschillende continenten en landen, tussen landelijk en verstedelijkt gebied, 
opnieuw hevige discussies op rond migratie, diversiteit en samenleven. In de 
Nederlandse context, spreken sommigen over een migratiecrisis of multicul-
tureel drama (Scheffer 2000). Anderen, zoals migratiehistoricus Leo Lucassen 
(2010, 2018) verwijzen onder meer naar de relatief beperkte aantallen (in verge-
lijking met het verleden), en spreken over een politieke crisis. 

Tot slot zien we, naar analogie met de werkwijze van de Chicago School, in ver-
schillende contexten stadslabo’s ontstaan. De behoefte om verschillende vor-
men van kennis over de stad en het stedelijke leven beter te valideren, samen te 
brengen en te activeren, om in de praktijk beter om te gaan met deze cruciale 
maatschappelijke transities, is ook vandaag een herkenbaar gegeven. 

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op deze verschillen en parallel-
len, en op de bijhorende kritieken, door een aantal sleutelideeën van de Chica-
go School uit te lichten, en vervolgens te komen tot eerste mogelijke handvaten 
voor een sociale stedenbouw. Achtereenvolgens komen aan bod: (1) stadslabo’s 
als ruimte voor experiment waar de kennis en ervaring van diverse soorten 
stadsmakers wordt samengebracht, (2) sociale (dis)organisatie als een manier 
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om de plek van nieuwkomers in de stad bespreekbaar te maken, en (3) de ‘zone 
in transitie’, een concept dat de Chicago School ontwikkelde om het complexe 
karakter van verstedelijkingsprocessen beter te begrijpen.

De stad als labo

Een lerend netwerk

Vooraleer in te gaan op de inhoud, is het relevant om stil te staan bij de spe-
cifieke werkwijze van de Chicago School. Kenmerkend voor hun aanpak is 
het feit dat zij destijds het (inmiddels opnieuw populaire) idee van de stad als 
sociaal laboratorium naar voor hebben geschoven. Van bij de opstart in 1892, 
is door de oprichters van de Chicago School een dubbele doelstelling naar voor 
geschoven. Ten eerste was het de bedoeling om een school uit te bouwen met 
grote uitstraling binnen de academische wereld, die een belangrijke rol zou 
toekennen aan empirisch onderzoek. Daarnaast was het de ambitie om een 
school te creëren die zich ook opent naar de niet-academische wereld en een 
wetenschappelijke bijdrage levert bij de omgang met complexe maatschappe-
lijke kwesties (Joseph & Grafmeyer 1979/2004: I). De studies van de Chicago 
School waren er onder meer op gericht om lokale beleidsmakers te adviseren 
rond thema’s als armoede, ongeletterdheid, kinderarbeid, criminaliteit, alco-
holisme en andere sociale problemen. De stad Chicago werd daarbij gezien als 
dé uitvalsbasis en het onderwerp van onderzoek. Eén van de grote verdiensten 
van de Chicago School, is dat zij letterlijk ‘het veld’ zijn ingetrokken, en de snel 
veranderende stedelijke omgeving van Chicago zagen als een geprivilegieerd 
onderzoeks- en experimenteerterrein. De ambitie om een school te creëren die 
stevig is ingebed in de maatschappelijke en ruimtelijke context waar ze deel 
van uitmaakt, manifesteert zich bijvoorbeeld in de oprichting van de ‘Society 
for Social Research’ in 1921. Het doel van deze organisatie was om studenten 
en stafleden bij mekaar te brengen rond gezamenlijke onderzoeksprojecten. 
Volgens Lee Harvey (1987: 257) die naar Park verwijst, werd de Society for 
Social Research opgericht “to stimulate a wider interest and a more intelligent 
co-operation among faculty and students in a program of studies that focused 
investigation on the local community”. 
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Coöperatieve etnografie

Een bijkomend positief effect van de manier waarop de Chicago School geor-
ganiseerd was, is het feit dat de stad Chicago zo decennialang, door een uitge-
breid gezelschap van onderzoekers, lesgevers, doctorandi en studenten, vanuit 
verschillende hoeken bestudeerd is geweest. Hannerz (1980) beschrijft dit werk 
als een cooperative ethnography: voor hem ligt de waarde van het werk van de 
Chicago School dan ook in het geheel:

“This is cooperative ethnography, if the mosaic does not form a picture 

of Chicago as a whole, then at least we get a broader picture of the urban 

environment of any particular group or institution than we can normally find 

in any single study.” (Hannerz 1980: 54)

Bijzonder aan de Chicago School was ook het brede gamma van bronmateriaal 
dat zij tijdens hun onderzoek verzamelden en mee analyseerden. Naast de har-
de data of kwantitatieve analyses, maakten zij graag en veelvuldig gebruik van 
allerlei vormen van zachte data. Dat ging meer bepaald om (participerende) 
observaties en interviews, maar ook om krantenberichten, persoonlijke brief-
wisselingen, fotomateriaal, levensverhalen, en vele andere soorten alledaags 
studiemateriaal. In retrospect is dit vaak toegeschreven aan Park’s achtergrond 
als journalist. Maar daarnaast sluit dit aan bij hun visie op stadsontwikkeling 
die de brug maakt tussen enerzijds abstracte theorievorming en langetermijn-
processen en anderzijds de concrete, lokale, alledaagse en actuele context. 
Hierbij aansluitend maakte Park in een biografische nota zelf het onderscheid 
tussen journalistiek en onderzoek als volgt:

“[...] il rappellera que le sociologue a toujours été à ses yeux: une espèce de 

super-reporter, comme les gens qui écrivent pour Fortune; qu’il devrait faire 

de manière un peu plus précise, et avec un peu plus de recul que la moyenne, 

ce que mon ami Ford appelait de la Grande Information. La Grande Informa-

tion est celle qui rend compte de tendences à long terme, c’est-à-dire de ce 

qui se passe réellement plutôt que de ce qui semble simplement se passer à 

la surface des choses.” (Joseph & Grafmeyer 1979/2004: 6-7)
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Anders kijken naar wie en wat de stad maakt

Wanneer we vandaag terugkijken op het werk van de Chicago School dan valt 
er, ook voor stedenbouwkundigen, veel te leren over de manier waarop de 
school destijds zowel op maatschappelijk als op beleidsmatig vlak ingebed 
was, de interdisciplinaire benadering10, en de decennialange accumulatie van 
kennis over de specifieke, lokale context van Chicago. Hoewel de vertegen-
woordigers van de Chicago School, ervan overtuigd waren dat veranderings- 
processen sowieso hun gang gingen, en “ni le prince, ni l’urbaniste, ni une 
classe ou un grouppe quie marquerait son hégémonie” (Grafmeyer & Joseph 
1979/2004: 23) daar veel aan te zeggen hadden, getuigt hun aanpak tegelijker-
tijd ook van een overtuiging in de toepasbaarheid van hun inzichten om actief 
aan verandering te werken. 

Deze stadslabo-benadering sluit aan bij de agenda van het empirische luik 
van dit onderzoek. De Rotterdam case rond de plek van migranten in de stad, 
draait namelijk niet enkel om het onderzoek omwille van het onderzoek, maar 
heeft ook expliciet als doel om stedenbouw als praktijk te herpositioneren. Het 
empirisch luik is bijgevolg opgevat als een zoektocht naar een stedenbouw die 
zich niet opsluit in haar eigen (normatieve) wereld maar die, op basis van uitge-
breid veldwerk, gebruik makend van zeer divers bronmateriaal, met inbegrip 
van alledaagse praktijken van stedelijkheid, maatschappelijk en beleidsmatig 
ingebed in de lokale context, de kansen en mogelijkheden zichtbaar maakt om 
op een constructieve manier verstedelijkingsprocessen mee in een bepaalde 
richting te sturen.

10 Ondertussen zijn de werelden van de antropologie en de sociologie opnieuw uit mekaar gegroeid. Han-
nerz (1980: 30) stelt: “What is equally important to note is that this was a time [when the Chicago School 
was booming] when sociologists still took more care to familiarize themselves with the current state of 
antropology (and antropologists with that of sociology) than they have tended to do more recently.” Op een 
gegeven moment komt er veel meer focus te liggen op abstracte kwantitatieve gegevens, vooral binnen de 
sociological urban ecology. De inside view verloor terrein in het voordeel van kwantitatief onderzoek. Vanaf 
de jaren 30, in de University of Chicago en elders verschoof in wat als ‘stadssociologie’ genoemd werd, de 
etnografie naar de achtergrond. Vanaf het einde van de jaren 20, begin jaren 30, werd in de Chicago School 
ook formeel een onderscheid gemaakt tussen sociologie en antropologie, met in 1929 de oprichting van 
een afzonderlijk departement antropologie. 
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Sociale 
(dis)organisatie

Sociale disorganisatie of diversiteit?

Vanuit de Chicago School is er een sterke focus op etnische enclaves en op de 
plek van de zogenaamde ‘ander’ in de stad om processen van stedelijke vernieu-
wing en verandering te bestuderen. Hierbij spreken zij zelf over social worlds die 
samenhangen met de afbakening van welbepaalde ‘sociale groepen’: 

“For the Chicago School the concept of group was broadly construed. Studies 

of groups would range from entire urban regions to occupational teams to 

extended family units. With this understanding of the concept of group, such 

a social grouping would exhibit a strong tendency toward being a social world 

if there were a high degree of ‘immersion’, or completeness of the experience. 

In his classic study of Taxi-Dance Halls, Cressey flagged some of the unique 

attributes which support the immersion effect as ‘vocabulary, norms, values, 

activities, interests and scheme of life’.” (Lutters & Ackerman 1996: 5)

De Chicago School legt hierbij sterk de nadruk op de verschillen tussen sociale 
groepen. Naast de reductie van mensen tot groepen op basis van specifieke 
groepskenmerken, is ook de focus op the deviant, meer bepaald op ‘exoti-
sche’, ‘arme’ of ‘criminele’ milieus en de hiermee gepaard gaande ruimtelijke 
inkapseling achteraf sterk bekritiseerd geweest. Een belangrijke kritiek kwam 
uit de criminologie. Zo gaf de socioloog David Matza in zijn sleutelpublicatie 
‘Becoming Deviant’ (1969) aan dat de auteurs van de Chicago School de neiging 
hadden om de isolatie van de social worlds die ze beschreven te overdrijven: 

“There was a certain blindness to overlap and connection, to the fact that, for 

example, deviant groups existed in the context of convential America, drew 

sustenance from that milieu, dispensed services to it, recruited persons from 

it, and frequently delivered repentant deviators back to it.” (Matza 1969: 70-71)

Hiermee legt Matza bloot hoe de blik van de Chicago School op ‘sociale werel-
den’ mee heeft bijgedragen tot de perceptie van een sterke scheiding tussen de 
wereld van deviant groups en non-deviant groups. Daarnaast kwam er ook kri-
tiek vanuit antropologische en sociologische hoek. Eén van de centrale ideeën 
in het werk van de Chicago School, was de zogeheten ‘sociale disorganisatie’, 
die gepaard ging met de overgang van een rurale naar een stedelijke samenle-
ving, en de opkomst van de ‘massamaatschappij’:
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“The central idea of disorganization theory is that the environment of the city, 

dramatically different from that of the agricultural communities of most im-

migrants, actually acts as a force to render the structures, relationships, and 

norms of their “homeland” irrelevant to their new living situation. With their 

traditional social structures in flux, the immigrant had to radically restructure 

those relationships to fit the new environment or abandon them altogether and 

build anew. This overall process is rapid and generally highly traumatic. Many 

of the Chicago School researchers explored the effects of this transition on 

all aspects of social life from vocation to religion to family. This research also 

expanded into more high level discussions of cultural accommodation versus 

assimilation of specific immigrant populations.” (Lutters & Ackerman 1996: 5-6)

Een aantal auteurs van de Chicago School hadden de neiging om de resultaten 
van hun observaties systematisch onder de noemer disorganisation te plaatsen. 
In Hannerz’s (1980: 56) herlezing van de Chicago School, stelt hij: “Present 
day anthropologists may at times take their cultural relativism too far in order 
to avoid it. But the Chicagoans made the opposite mistake.” Hannerz verwijst 
hierbij onder meer naar de definitie die William Isaac Thomas (1918) gaf aan 
‘sociale disorganisatie’ en de nadruk die hij hierbij legde op de afnemende in-
vloed van normen op het gedrag van individuele leden van een groep. Daarbij 
benadrukte Thomas het belang van sociale processen, in plaats van individuele 
karakteristieken. Maar, vraagt Hannerz zich af, over welke normen hebben 
Thomas en later Park het hier? En door wie zijn deze normen bepaald? 

“Although, as Park had shown, urban social structure could allow groups to go 

separate ways and assert their own norms, there was a strong tendency in this 

group of scholars to regard everything but conformity with the standards of 

conventional society as a matter of disorganization.” (Hannerz 1980: 56)

Toch blijft hun werk volgens Hannerz ondanks wijzigende culturele opvat-
tingen relevant. Daarom stelt hij voor om de inzichten van de Chicago School 
om deze reden niet af te schrijven, maar eerder in een ander daglicht te lezen. 
Hierbij volgt hij Matza (1969: 48) die stelt, “they conceived disorganization 
when they described diversity.”

Later wijdden in Frankrijk Isaac Joseph en Yves Grafmeyer een volledige pu-
blicatie (1979/2004) aan de herinterpretatie en Franse vertaling van de belang-
rijkste teksten van de Chicago School. Wanneer we het werk van de Chicago 
School doorheen een hedendaagse bril bekijken, dan ontdekken we vaak ook 
een heel andere ondertoon in hun teksten, zoals bijvoorbeeld hieronder in hun 
definitie van de stad:

“La ville est ce milieu particulier qui, loin de contraindre les individus à s’y 

adapter, suscite les excentricités, les ‘récompense’, dit Park, leur ‘accorde 

une prime’, dit Wirth. C’est qu’elle multiplie ses liens non organiques de pe-

tits groupes ou de régions morales à la totalité de la ville, véritables isolats 

moraux d’amateurs d’opéras ou de passionnés de courses de chevaux. Elle 

multiplie des milieu qui l’ignorent et qui s’ignorent entre eux.” (Grafmeyer & 

Joseph 1979/2004: 14)
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De stad verschijnt hier als multiplicatie van diverse milieus, die mee mogelijk 
maakt dat zeer diverse stedelingen hier een plek kunnen vinden.

Ook William H. Whyte (1943/1993), die deel uitmaakte van de tweede gene-
ratie van de Chicago School, hanteerde al een ander perspectief op ‘sociale 
disorganisatie’. In zijn studie, ‘Street corner. Street Corner Society: The Social 
Structure of an Italian Slum’, toont hij aan hoe slums een sociale organisatie op 
zichzelf hadden. Daarnaast maakte Herbert Gans in zijn boek ‘The Urban Vil-
lagers’ (1962), komaf met de idee van ‘sociale disorganisatie’, en stelde dat ook 
binnen stedelijke omgevingen een (weliswaar) andere vorm van gemeenschap 
kon bestaan. 

Intern exoticisme

In de Europese context plaatste onder meer de antropoloog Marc Augé, antro-
poloog, vraagtekens bij de manier waarop in het verleden het merendeel van 
de etnografen had teruggegrepen naar het bestuderen van gewoontes, tradi-
ties, etc. afkomstig uit het rurale leven en de manier waarop dit zich vertaalde 
binnen de stad, waarmee zij een soort internal exotism tentoonspreiden (Augé 
1998: 122). Binnen de antropologie kadert deze kritiek binnen een ruimere con-
text, waarbij vanaf eind jaren 90, begin 2000, een aantal antropologen zich de 
vraag stellen waarom bepaald onderzoek vanuit de discipline als ‘meer antro-
pologisch’ wordt gezien dan ander, en de manier waarop dit samenhangt met 
de graad van Otherness (Soenen 2009: 13-14). Zo blijkt de dominante strekking 
voor de keuze van antropologisch veldwerk te zijn dat verder afgelegen plek-
ken in plaats van het nabije thuis, en een voorliefde voor sociale en ruimtelijke 
inkapseling (het getto, de etnische enclave, de arbeiderswijk,...), de duidelijke 
voorkeur hebben (Soenen 2009: 16-17). 

Naast veranderende opvattingen over de ontwikkeling van sociale relaties, iden-
titeit, multiculturaliteit en diversiteit, brengt deze kritische introspectie binnen 
de discipline van de antropologie ook een ander begrip van ruimte met zich 
mee. Bij het plaatsgebonden concept van cultuur dat het uitgangspunt vormde 
bij de Chicago School, worden verschillende vraagtekens geplaatst. Als gevolg, 
wordt bij het veldwerk van antropologen meer en meer gekozen voor multiple 
settings, en komt de nadruk ook te liggen op de transnationale circulatie van 
mensen, praktijken en objecten (Soenen 2009: 18). Dat heeft ook een impact 
op de werkwijze. Antropoloog Ruth Soenen beschrijft hoe veldwerk een mo-
biele aangelegenheid kan zijn (Soenen 2009: 18): “Niet enkel wordt er ter plekke 
stilgestaan, maar ook de sporen van mensen worden gevolgd.” Dit hoeft niet te 
betekenen dat het onderzoek helemaal los komt te staan van sociale en culturele 
kenmerken, en ook niet van bepaalde plekken. Onderzochte fenomenen kunnen 
hieraan gekoppeld worden, zonder ze hier helemaal toe te herleiden. 
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Anders kijken naar diversiteit

De indeling van stedelingen in sociale groepen heeft tot op vandaag een ster-
ke impact op stedelijk beleid en de bijhorende planningspraktijk. De Chicago 
School introduceerde social survey methodes, mappingtechnieken en beschrij-
vende statistieken om stedelijke wijken in beeld te brengen. Ook in de Europese 
context worden census data systematisch ingezet als methode voor de analyse 
van de geografische verspreiding van sociale groepen. Wijkgebonden indica-
toren dienen als graadmeter om sociale achterstand te meten en laten toe om 
investeringen te prioritiseren in die wijken waar de urgenties het hoogst zijn. 

Tegelijkertijd zijn ook de nadelen en risico’s van deze werkwijze algemeen 
bekend. De focus op infrastructurele en maatschappelijke kenmerken die in 
negatieve zin afwijken van wat als de standaard wordt beschouwd, blijkt in de 
praktijk mee bij te dragen tot de stigmatisering van bepaalde wijken en hun 
inwoners. De wisselende Nederlandse terminologie waarmee deze wijken de 
afgelopen decennia zijn benoemd, is in die zin veelzeggend: van probleem- en 
achterstandswijken, over Vogelaarwijken, tot pracht- of kansenwijken.

Deze lezing en analyse van de stad heeft onmiskenbaar een stempel gedrukt op 
de manier waarop we vandaag naar stedenbouw kijken en erover spreken. Van-
daar dat er ook echo’s van de eerder beschreven sociale kritieken op de steden-
bouw in doorklinken. Wanneer bepaalde waarden en normen als uitgangspunt 
worden genomen, en al wat hier niet aan beantwoordt als afwijkend of onaan-
gepast wordt beschouwd, ontstaat er een risico op een normatieve stedenbouw. 
Dat manifesteert zich bijvoorbeeld in stadsvernieuwingsoperaties die neerko-
men op saneringen van wat aanwezig is. Zonder rekening te houden met lokale 
dynamieken of stedelijke milieus die in de loop van de tijd ontstaan zijn, wordt 
overgegaan tot een ‘tabula rasa’ aanpak. Wanneer dit leidt tot een hegemonie 
van de stedenbouw die eenzijdig gericht is op het conformeren van stedelijke 
omgevingen volgens de dominante standaarden en normen in de samenleving, 
dreigt een veel diverser perspectief op hoe stedelijke omgevingen zich ook van 
onderuit ontwikkelen uit het oog te worden verloren.

In het empirisch luik van deze doctoraatsthesis wil ik deze spanning zicht-
baar maken tussen enerzijds een stedenbouw die sterk gekleurd is door 
een normatieve, eenzijdige blik waarbij gebruikers gereduceerd worden tot 
‘doelgroepen’ die vanuit één richting in een bepaald plaatje worden gepast; 
en anderzijds andere, meer diverse vormen van stad maken die niet louter als 
afwijkend, maar als andere vormen van stedelijke organisatie kunnen worden 
beschouwd. Daarom is er in het empirische luik voor gekozen om dit onder-
zoek op te hangen aan de plek van nieuwkomers in de stad, meer bepaald 
die van arbeidsmigranten. Net met de bedoeling om de beperkingen van een 
categoriale beleidsbenadering ten aanzien van deze groepen zichtbaar te ma-
ken. Maar ook om, de Chicago School indachtig, meer inzicht te ontwikkelen 
in de waarde van (niet-geplande) verstedelijkingsprocessen. Dat begint bij het 
leren kijken naar de gelijktijdige aanwezigheid van diverse, heterogene, soci-
aal-ruimtelijke milieus.
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Migranten nemen in de stad een onduidelijke plaats in. Ze horen er wel thuis, 
maar worden tegelijk niet als vol aanzien. Deze groep is bijgevolg onderwor-
pen aan een moeilijk spel van in- en uitsluiting. De plaats die ze krijgen toege-
wezen is vaak een drempelruimte, een wachtzaal voor een volwaardige opna-
me in de stad: niet langer als ‘arbeidsmigrant’, maar als stadsbewoner zonder 
meer. De specifieke keuze voor arbeidsmigranten is dan mee ingegeven door 
het feit dat op die manier naast het migratiebeleid, ook het woon- en tewerk-
stellingsbeleid en hun bijhorende ruimtelijke manifestatie, als cruciale factoren 
van verstedelijkingsprocessen kunnen worden meegenomen.

De plek van migranten in de stad vormt de uitkomst van een complexe even-
wichtingsoefening. Aan de ene kant krijgen migranten een plaats toegewezen 
via stedelijk (of ander) beleid, bijvoorbeeld door bepaalde voorwaarden op te 
leggen rond huisvesting of tewerkstelling. Aan de andere kant liggen speci-
fieke plekken in de stad als het ware voor het grijpen. Dit wankele evenwicht 
tussen beregeling en vacatie bepaalt een ruimtelijke structuur waarin het com-
plexe spel van in- en uitsluiting, repressie en tolerantie, formeel en informeel, 
voorgrond en achtergrond wordt gespeeld, een spel dat in belangrijke mate 
bepaalt hoe open de stad uiteindelijk voor die ander is. Uit de kritieken op het 
sociaal en ruimtelijk determinisme van de Chicago School, hebben we geleerd 
dat de ruimte waar we migranten aantreffen in de stad niet alles bepalend is 
voor de sociale relaties die er zich kunnen ontwikkelen. Wel zijn deze dyna-
mische, voortdurend in transitie zijnde milieus veelzeggend voor de verstede-
lijkingsprocessen en het stedelijke leven die hier gedurende bepaalde periodes 
kunnen plaatsvinden. 
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De zone in transitie  
als leidmotief

De concentrische zone theorie:  
een ander licht op stedelijke groei

Burgess is de bedenker van het bekende concentric zone model. Met een bijho-
rend schema bracht Burgess de geografische ontwikkeling van verstedelijking 
in beeld als opeenvolgende, naar buiten toe groter wordende cirkels die geka-
rakteriseerd worden door een verschillend landgebruik en bijhorende bewo-
nersgroepen, en die zich radiaal ontwikkelen vanuit het commerciële centrum. 
Wat daarbij opvalt is hoe de tweede cirkel, de zogenaamde zone in transition, 
een soort overgangs- of tussengebied markeert. 

“The second circle contained a ‘zone in transition’, which was being invaded 

from the center by business and light industry. This made it unattractive to 

most inhabitants who therefore escaped to the residential areas of the more 

peripheral zones. But the zones in transition still contained artists’ colonies, 

immigrant neighborhoods, and rooming-house areas. They would only move 

on as they could afford to reject their deteriorated environment or as the af-

fluent center forced them further out by its growth. Economic processes thus 

created ‘natural areas’, as the Chicago school put it – neighborhoods which 

had not been consciously designed but just grew.” (Burgess 1925/1967: 50)

De natuurlijke gebieden die hier op het einde worden genoemd, en die niet be-
wust gepland of ontworpen zijn, trekken hier de aandacht. Eigen aan Burgess’ 
benadering is dat hij op deze manier verstedelijkingsprocessen loskoppelt van 
groei in de letterlijke betekenis, namelijk meer vierkante meters stad. Verste-
delijking gaat volgens Burgess samen met specifieke vormen van stedelijke 
organisatie. Die stedelijke organisatie wordt niet bewust ontworpen, maar mee 
veroorzaakt door ruimere ecologische processen, met name competitie voor 
marktposities en gebieden in de stad, die in functie van dominantiestructuren 
worden beslecht. Daarbij nemen de zogenaamde transition zones een bijzon-
dere rol op. Het zijn de plekken waar de groei van de stad zich in zijn meest 
uitgesproken vorm laat observeren en beschrijven. Deze plekken zijn gelegen 
middenin de stad, maar vallen tegelijk buiten het centrum. Ze zijn per definitie 
in transitie, en ze vormen de thuisbasis van zowel nieuwkomers als de (achter-
blijvende) zittende bewoners. Het gaat met andere woorden om omgevingen 
die en-en zijn: ze zijn tegelijk fluïde én vast. Ook in de analyses op micro-
schaal die door vertegenwoordigers van de Chicago School, vaak bijgestaan 
door hun studenten werden uitgevoerd, kregen de specifieke stedelijke milieus 
in deze transition zones bijzondere aandacht. 
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Het concentrische 
zonemodel
Met dit model bracht 
Burgess de geografi-
sche ontwikkeling van 
verstedelijking in beeld 
als opeenvolgende, 
naar buiten toe groter 
wordende cirkels die 
gekarakteriseerd worden 
door een verschillend 
landgebruik en bijhoren-
de bewonersgroepen. 
Wat daarbij opvalt is 
hoe de tweede cirkel, 
de zogenaamde zone 
in transition, een soort 
overgangs- of tussen- 
gebied markeert.

Bron: Park & Burgess 
(1925: 55)
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Voorbij een territoriale en universele lezing

Er zijn twee fundamentele kritieken op de concentric zone theory. Zo kunnen er 
bij een te letterlijke lezing vraagtekens worden geplaatst bij een strikt territo-
riale interpretatie van de verschillende zones. Daarnaast is het zo dat deze the-
orie gebaseerd was op empirisch onderzoek in Chicago, maar dat hij door de 
Chicago School wel toepasbaar werd geacht voor elke industriële stad, en zelfs 
voor andere type steden, terwijl veel praktijkvoorbeelden dit tegenspreken. 

Anders kijken naar transitie

Deze plekken van geleidelijke transitie binnen de stad vormen vaak een blinde 
vlek in de stedenbouw. Stedenbouw richt zich namelijk traditioneel op plotse 
sanering (denk aan de slum clearance die de 20ste eeuwse stedenbouw domi-
neerde); op de plekken van uitbreiding; of op de meest representatieve plekken 
zoals het stadscentrum. Ook de cyclische benadering van de stedelijke ruimte 
als een proces van voortdurende regeneratie, zoals de Chicago School naar voor 
schuift, is relevant vanuit stedenbouwkundig perspectief. Stadsontwikkeling is 
geen lineair proces met een duidelijk af te bakenen begin- en eindpunt, maar 
een voortdurende metamorfose. Op het idee van ‘transitplekken’ komen we 
later nog terug, maar we stappen af van de strikt ruimtelijk afgebakende zones. 
We zien dit eerder als een veel ruimer gamma van plekken die in de slipstream 
van verstedelijkingsprocessen marge bieden voor allerhande vormen van tran-
sitie. Ook het dynamische karakter van transitieplekken komt nog meer uitge-
breid aan bod, meer bepaald het feit dat ze sterk fluctueren doorheen de tijd. 
Meer bepaald de inzichten van Kesteloot en Van Criekingen (2016) op basis 
van empirisch onderzoek in Brussel zijn in dat opzicht relevant. In reactie op 
de sociaal-ecologische analyse van de stad door Burgess, benadrukken zij het 
ambivalent karakter van dergelijke gebieden en stellen zij dat zones in transitie 
tegelijkertijd ook zones van consolidatie kunnen zijn, wat een positieve in-
vloed kan hebben op sociaal-economische integratieprocessen van migranten. 
In de cases in deze doctoraatsthesis zal ik nog uitgebreid stilstaan bij de wijze 
waarop dergelijke plekken kunnen ontstaan, zich uitbreiden, ontwikkelen, 
verplaatsen, of zelfs helemaal verdwijnen.
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De sociale kritiek op de stedenbouw maakt duidelijk dat vele sociale en econo-
mische processen, zowel op macro- als microschaal, het vermogen van de ste-
denbouw overstijgen. De conclusie zou kunnen zijn dat veranderingsprocessen 
te groot, te complex, of te onvoorspelbaar zijn, waardoor ze onvermijdelijk 
aan stedenbouwkundigen ontsnappen. En dat het daarom logisch is om er zich 
van terug te trekken. Er zijn twee terugkerende redeneringen, die worden aan-
gehaald om deze visie te legitimeren. 

Ten eerste zijn er de afgelopen decennia diverse alternatieve historiografieën 
opgemaakt die op een kritische manier terugblikken op de maatschappelijke 
impact van bepaalde stedenbouwkundige projecten of planningsprocessen. 
Hierin wordt stilgestaan bij de gefaalde pogingen van de stedenbouw als soci-
aal project, of erger, bij de sociale drama’s die mee door toedoen van de ste-
denbouw zijn gecreëerd. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is James 
Scott’s ‘Seeing like a state’ (1998). In dit boek neemt hij een reeks ambitieuze 
projecten onder de loep, waarbij overheden planning actief inzetten om sa-
menlevingen in een gewenste richting te sturen. Scott geeft hiermee de grenzen 
van de maakbare samenleving aan. Voorbeelden als Brasìlia of de gedwongen 
herhuisvesting van mensen naar dorpen in Tanzania passeren de revue, als 
illustratie van de schade of zelfs catastrofale gevolgen die deze vorm van social 
engineering kan hebben op de samenleving, maar ook op natuurlijke omgevin-
gen. Daarnaast komt in diverse postkoloniale kritieken de rol van stedenbouw 
op een niet zo fraaie manier aan bod, onder meer als instrument om de machts-
relaties van dominante groepen in de samenleving in stand te houden (zie on-
der meer Çelik 1993, Bhabha 1994, Dovey 1999, Yiftachel 2003, Kusno 2000). 

Daarnaast zijn er diverse auteurs die stedelijkheid net zien als de afwezigheid 
van geplande stedenbouw. In dit discours worden de kwaliteiten van ongeplan-
de stedelijkheid benadrukt en vaak beschouwd als iets wat haaks staat op de 
interventies van planners en stedenbouwkundigen. In de lijn van Rudofsky’s 
‘Architecture without architects’ (1964/1987), ontstaat er een gelijkaardig vertoog 
waarbij de nadruk komt te liggen op het informele, het spontane, of het organi-
sche karakter van bottom-up stadsontwikkelingsprocessen. Het meest bekend 
is de literatuur rond ‘informele steden’, ‘tactische’ of ‘tijdelijke stedenbouw’ (zie 
onder meer Petcou & Petrescu 2005; Franck & Stevens 2006; Bishop & Williams 
2012; Mitchell 2013; de Smet 2013; Dovey 2016; Oswalt, Overmeyer & Misselwitz 
2013). Hierbij ligt de nadruk op doe-het-zelf, burgerparticipatie, toe-eigening en 
tijdelijkheid als tegenreactie op een normatieve top-down stedenbouwbenade-
ring die eenzijdig vanuit de markt of de overheid wordt geïnnitieerd.

Beide visies hebben gemeen dat ze het potentieel van stedenbouw sterk veren-
gen en bijgevolg beschouwen als gedoemd tot falen als sociaal project. Een 
door de overheid gestuurde of marktgedreven stedenbouw zou om allerlei re-
denen eerder negatieve sociale effecten hebben. Enkel stadsontwikkeling van 
onderaf, waarbij stedelingen zelf het heft in eigen handen nemen zou hierop 
een antwoord kunnen zijn.

In deze doctoraatsthesis neem ik doelbewust afstand van beide vertrekposities 
die eerder argwanend staan tegenover de rol die stedenbouw als discipline bin-
nen de samenleving zou kunnen spelen. Als noodzakelijke introspectie blijft 
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deze kritische lezing van wat stedenbouw wel en niet vermag zonder meer 
waardevol. Maar om tot een constructief project voor stedenbouw te komen, 
moeten we ook opnieuw durven zien en geloven dat het ook anders kan. In 
plaats van stedenbouw op te sluiten binnen óf de overheid, óf de markt, óf de 
civil society, bezit ze net een verbindend vermogen om tussen de bijhorende 
drie modi van integratie (respectievelijk redistributie, vermarkting en recipro-
citeit) te bemiddelen (Polanyi 1944, Loeckx & Vervloesem 2012). Hoe kunnen 
we stedenbouw inzetten om een ‘trialoog’ op te zetten tussen de fysieke (ge-
bouwde en ontworpen) ruimte, de maatschappelijke (economische en sociale) 
ruimte en de bestuurlijke ruimte (Loeckx & Vervloesem 2012: 14)?

“[We moeten] meer werk [...] maken van de ‘kansenstad’. Problemen bestrij-

den met kansen, uitsluiting met participatie. De gebouwde ruimte verschijnt 

op een andere manier in het gezichtsveld: kan zij gestalte geven aan de ‘kan-

senstad’ en tegelijk antwoord bieden aan maatschappelijke noden? Kan ste-

delijke infrastructuur tegelijk investerend en herverdelend werken? Kan een 

herwaardeerde publieke ruimte tegelijk welvaart en integratie stimuleren? Kan 

zeer goede architectuur nieuwe stedelijke identiteit aanmaken? Kan het tech-

nocratisch en bureaucratische plannings- en realisatieproces opengebroken 

worden voor relevante sociale kennis en voor inspraak die ter zake doet? Kan 

de ontwikkelaar bijdragen tot inclusieve stedelijkheid? Kan een dualiserende 

stedelijke ontwikkeling plaatsmaken voor een stedelijkheid van synthese en 

bemiddeling? Is een nieuw stedelijk pact mogelijk tussen Polanyi’s hoofdrol-

spelers – de overheid, de civiele maatschappij en de markt – waar elkeen zijn 

voordeel mee doet? Kan dergelijk pact bijdragen tot duurzame stedelijkheid?” 

(Loeckx & Vervloesem 2012: 14)

Stedenbouw heeft met architectuur gemeen dat het een ontwerpdiscipline is, 
die bestaat bij gratie van de werkelijkheid waarvan ze deel uitmaakt. Daar 
zitten ook kansen. Ik sluit me aan bij Jeremy Till’s observatie in ‘Architecture 
Depends’ (2009), dat momenteel een groot deel van de ruimtelijk ontwerpers 
(zowel architecten als stedenbouwkundigen) moeizaam lijken te kunnen om-
gaan met wat buiten hun controle valt. En dat terwijl architectuur en steden-
bouw bij uitstek wordt gedefinieerd door contingentie en de onzekerheid van 
externe factoren zoals mensen, omstandigheden en gebeurtenissen. In plaats 
van te vechten tegen deze afhankelijkheid en te streven naar autonomie en val-
se perfectie, waarbij ontwerpers tegelijk hun eigen positie in de samenleving 
marginaliseren, stelt Till (2009: 1-2) voor om haar te omarmen en als een kans 
te zien voor de discipline om zich opnieuw actief tot deze contingente werke-
lijkheid te verhouden.

Dit derde luik van het theoretisch kader staat in het teken van de zoektocht 
naar de manier waarop stedenbouw een positief sociaal project is en kan zijn, 
om zo een actieve en constructieve rol te spelen binnen de samenleving. De 
eerste tussenstop bij de Chicago School bracht ons al een stap dichter bij de 
studie van de stad als een sociale ecologie, waarbij we naast door de overheid 
of markt gestuurde planningsprocessen, ook aandachtiger hebben leren kijken 
naar de grote diversiteit aan stedelijke organisatievormen die zich ontwikkelen 
in de alledaagse realiteit. In dit luik zet ik een volgende stap, en reik ik drie 
denkpistes aan die in eerste instantie worden gestoffeerd en onderbouwd aan 



105Startpunt: de sociale kritiek op de stedenbouw, enkele perspectieven vanuit de literatuur

de hand van bestaande literatuur. Deze inzichten vormen dan vervolgens de 
opstap naar het empirische luik, waarin ik deze pistes aan de hand van de case-
studies verder zal verkennen en onderzoeken.

In de eerste denkpiste verken ik welke rol de ruimte kan spelen in sociale ver-
anderingsprocessen. Sociale wetenschappers, zowel sociale geografen als so-
ciologen en antropologen zijn er sinds de zogeheten spatial turn van overtuigd 
dat de ruimte ertoe doet. Hoe bepaalt de ruimte mee ons handelingsvermogen? 
Hoe kunnen we de ruimte niet enkel als materieel artefact bekijken, maar ook 
haar ruimere sociale, culturele en economische betekenis mee in rekening 
brengen? Hoe kunnen we oog hebben voor een veel ruimere groep van stads- 
makers, naast architecten en stedenbouwkundigen? Wat maakt dat ruimte kan 
bijdragen tot sociale verandering? Gaat het enkel over toegang tot de ruimte of 
het ‘recht op de stad’? Of kunnen ook alledaagse praktijken en rituelen hiertoe 
bijdragen? En tot slot, hoe kan de verbeeldingskracht van stedenbouwkundigen 
mee worden ingezet om al bestaande sociale dynamieken te versterken of zo 
nodig bij te sturen?

In de tweede denkpiste ligt de focus op de omgang met diversiteit. Willen we 
de kritiek op de stedenbouw als een elitaire praktijk die vooral de belangen 
dient van dominante groepen in de samenleving ernstig nemen, dan is het van 
belang om oog te hebben voor meer diverse stedelijke narratieven. Hoe kun-
nen we de inzichten uit de gender en postkoloniale studies in praktijk brengen 
door te streven naar meer inclusieve narratieven rond stad en stedelijkheid? 
Maar ook, hoe vermijden we de valkuil van een volledig cultureel relativisme, 
wat elke vorm van collectieve organisatie en dus ook stedenbouw overbodig 
zou maken? Wat kunnen stedenbouwkundigen leren van andere, meer inclusie-
ve vormen van storytelling over de stad en verstedelijking, zowel in het verle-
den, vandaag als in de toekomst? 

De laatste denkpiste staat in het teken van transitieplekken of de tussenruimte. 
De inzichten die de Chicago School ontwikkelde rond het belang van transitie-
plekken voor de stad en verstedelijkingsprocessen blijken bij een actuele en 
kritische herlezing tot op vandaag relevant. Hoe maken we dat stedenbouw 
zich niet uitsluitend richt op in de tijd en ruimte afgebakende projecten die 
eenzijdig gericht zijn op groei, uitbreiding en vernieuwing, maar genereren 
we meer aandacht voor de transities die voortdurend plaatsvinden in de mazen 
en poriën van de al bestaande stad en de aan de gang zijnde verstedelijkings-
processen? Hoe kunnen we de waarde die ontstaat in deze tussenruimtes beter 
leren zien en (h)erkennen? Hoe kan stedenbouw meer open leren staan voor al 
wat als afwijkend ten aanzien van gangbare opinies, standaarden en normen 
wordt beschouwd?
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De ruimte doet ertoe!
De ruimte als product én producent 
van sociale relaties

We keren opnieuw even terug naar Lefebvre. Om de ontwikkeling van Navar-
renx te beschrijven, de stad die Lefebvre als zijn Heimat beschouwt, gebruikt 
hij de metafoor van de zeeschelp. Lefebvre ziet de zeeschelp als het product 
van een levend wezen, die toont hoe de ‘habitat’ enerzijds flexibel genoeg is 
om groei toe te laten, en anderzijds voldoende responsief is ten aanzien van 
“the laws of its species”. De groei van een dier heeft een bepaald functioneel 
doel. Maar het belangrijke onderscheid tussen een mens en een dier is volgens 
Lefebvre, dat de mens zijn leven op een bewuste manier vorm geeft (Lefebvre 
in Merrifield 2006: 65-66): “self-consiously, making us special, gifted animals, 
different from seashells – smarter, right? We’re beings who should know what is 
good for us.” 

De mate waarin de ‘habitat’ van de mens responsief is ten aanzien van “the laws 
of its species”, roept opnieuw herinneringen op aan de sterk door de op Darwin 
geïnspireerde Chicago School, maar is tegelijk een thema dat binnen de culture-
le studies uitgebreid is bestudeerd. Gaandeweg ontwikkelde Lefebvre een meer 
complexe woordenschat om over deze ruimte voor habiter te spreken. In ‘The 
Production of Space’ (1974/1991) maakt hij het onderscheid tussen representati-
ons of space, spaces of representation, en spatial practices. 

Onder representations of space begrijpt Lefebvre de ruimte zoals die bedacht 
wordt door professionals. Dit is per definitie een conceived space: doorgaans 
schemeren bepaalde vormen van ideologie, macht en kennis door in de ma-
nier waarop deze ruimte wordt gerepresenteerd. Representatie houdt sowieso 
een zekere mate van abstractie in, het is de ruimte zoals die vorm krijgt in 
ons hoofd. 

Daar tegenover staan spaces of representation voor Lefebvre gelijk aan lived 
spaces, het is de ruimte van onze dagdagelijkse ervaring. Spaces of represen-
tation laten zich niet controleren en volgen geen regels, maar krijgen gestalte 
door onze persoonlijke beleving. Deze ruimte ontstaat niet vanuit ons hoofd, 
maar vanuit ons lichaam.

“It speaks. It has an affective kernel or center: Ego, bed, bedroom, dwelling, 

house; or, square, church, graveyard. It embraces the loci of passion, of acti-

on and of lived situations, and thus immediately implies time. Consequently, 

it may be qualified in various ways: it may be directional, fluid and dynamic.” 

(Lefebvre in Merrifield 2006: 110)



107Startpunt: de sociale kritiek op de stedenbouw, enkele perspectieven vanuit de literatuur

Spatial practices tot slot, zijn praktijken die voortdurend mediëren tussen con-
ceived en lived space in een voortdurende dialectische interactie. Spatial practi-
ces leunen dicht aan bij perceived space, de manier waarop mensen hun wereld 
percipiëren, in het bijzonder in haar alledaagse gewoonheid. Volgens Lefebvre 
omarmen spatial practices productie en reproductie, conceptie en uitvoering, 
de conceived en de lived, en garanderen zij op een of andere manier sociale 
samenhang, continuïteit en wat Lefebvre benoemt als ‘ruimtelijke competentie’. 

Binnen de culturele studies, heeft Setha Low, antropologe, dit abstracte denk-
kader van Lefebvre vertaalt naar een raamwerk om processen van culturele 
betekenisgeving en de rol die de ruimte hierbij speelt, zichtbaar te maken. In 
haar onderzoek naar de publieke ruimte van Costa Rica maakt ze, voortbou-
wend op Lefebvre, een onderscheid tussen de ‘sociale productie’ en de ‘sociale 
constructie’ van de ruimte: 

“In my analysis, the social production of space includes all those factors — so-

cial, economic, ideological, and technological — that result, or seek to result, 

in the physical creation of the material setting. The materialist emphasis of 

the term social production is useful in defining the historical emergence and 

political/economic formation of urban space. The term social construction 

then can be reserved for the phenomenological and symbolic experience 

of space as mediated by social processes such as exchange, conflict, and 

control. Thus, the social construction of space is the actual transformation of 

space – through peoples’ social exchanges, memories, images, and daily use 

of the material setting – into scenes and actions that convey symbolic mean-

ing. Both processes are social in the sense that both the production and the 

construction of space is contested and fought over for economic and ideolog-

ical reasons, and understanding them can help us see how local conflicts over 

space can be used to uncover and illuminate larger issues.” (Low 1999: 125)

Low’s aandacht voor de betekenis van ruimte en plekken, maakt deel uit van een 
ruimere beweging binnen de antropologie waarbij vanaf de jaren 90 een her-
nieuwde interesse ontstaat in de ruimtelijke dimensie van sociale processen.11 
Een andere belangrijke vertegenwoordiger van de spatial turn in de sociale 
wetenschappen is de geograaf Doreen Massey. In haar publicatie ‘For Space’ 
(2005) legt ze door middel van historische en actuele, theoretische en alledaagse 
voorbeelden, uit hoe de manier waarop we ons de ruimte verbeelden bepalend 
is voor heel veel zaken. Zo drukt de manier waarop we naar de ruimte kijken 
niet alleen een stempel op ons alledaagse doen en laten, er zijn ook politieke 
consequenties aan verbonden, het beïnvloedt hoe we naar steden en verstedelij-
king kijken, maar ook hoe we processen van globalisering begrijpen. 
Omwille van het feit dat er zoveel gelijktijdige uitdagingen in samenkomen 
roept Massey op om deze ruimte te ‘her-verbeelden’. In de inleiding van ‘For 
Space’ stelt ze: 

11 Zie in dit kader het werk van antropoloog Margaret Rodman, die uitlegt hoe de aandacht voor de ruimtelijke 
dimensie in de sociale wetenschappen samenhangt met onderzoek in andere disciplines, waaronder de 
sociale geografie, en die een pleidooi voert om vanuit de antropologie aandachtiger te zijn voor de inzichten 
die hier ontwikkeld zijn rond plaats en ruimte (Rodman 1992: 706): “Places in anthropological writing have 
been equated with ethnographic locales. As such, they could be taken for granted. [...] Insufficient attention 
has been paid to conceptualizing place in anthropology as something other than a physical setting or a pas-
sive target for primordial sentiments of attachment. [...] Places are politicized, culturally relative, historically 
specific, local and multiple constructions.”
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“This book makes the case for an alternative approach to space. [...] It is 

easiest to begin by boiling it down to a few propositions. [...] First, that we rec-

ognise space as the product of interrelations; as constituted through interac-

tions, from the immensity of the global to the intimately tiny [...]. Second, that 

we understand space as the sphere of the possibility of the existence of mul-

tiplicity in the sense of contemporaneous plurality; as the sphere in which dis-

tinct trajectories coexist; as the sphere therefore of coexisting heterogeneity. 

Without space, no multiplicity; without multiplicity, no space. [...] Third, that we 

recognise space as always under construction. Precisely because space on 

this reading is a product of relations-between, relations which are necessarily 

embedded material practices which have to be carried out, it is always in the 

process of being made. It is never finished; never closed. Perhaps we could 

imagine space as a simultaneity of stories-so-far”. (Massey 2005: 9)

Het potentieel van gelijktijdige heterogeniteit en de mogelijkheid tot verrassing 
beschouwt Massey als een van de belangrijkste productieve kenmerken van de 
materiële ruimte: 

“[O]ne of the truly productive characteristics of material spatiality … [is] its po-

tential for the happenstance juxtaposition of previously unrelated trajectories, 

the business of walking around a corner and bumping into alterity, of having 

(somehow, and well or badly) to get on with neighbours who have got ‘here’ … 

by different routes from you; your being here together is, in that sense, quite 

uncoordinated. This is an aspect of the productiveness of spatiality which may 

enable ‘something new’ to happen.” (Massey 2005: 94)

Daarnaast gaat Massey dieper in op de ‘tijd-ruimte compressie’. Dit is een 
fenomeen dat deel uitmaakt van een ruimere discussie die vanaf de jaren 90 
(opnieuw) ontstaat over de maatschappelijke impact van globalisering, meer 
bepaald de sterk toenemende mobiliteit van mensen en de vele ontwikkelingen 
binnen informatie- en communicatietechnologie. Massey (1994: 154) beschrijft 
hoe deze maatschappelijke veranderingen een sterke invloed uitoefenen op de 
geografie van sociale relaties: “In many cases such relations, each full of power 
and with internal structures of domination and subordination, are stretched out 
over the planet at every different level, from the household to the local area to the 
international.” Dit betekent volgens Massey niet dat ruimte, of plaatsen min-
der van belang zouden zijn. Wel stelt ze dat een andere interpretatie van plaats 
noodzakelijk is: 

“[...] what gives a place its specificity is not some long internalized history but 

the face that it is constructed out of a particular constellation of social rela-

tions, meeting and weaving together at a particular locus. [...] Instead then, of 

thinking of places as areas with boundaries around, they can be imagined as 

articulated moments in networks of social relations and understandings, but 

where a larger proportion of those relations, experiences and understandings 

are constructed on a far larger scale than what we happen to define for that 

moment as the place itself, whether that be a street, or a region or even a 

continent. And this in turn allows a sense of place which is extroverted, which 

includes a consciousness of its links with the wider world, which integrates in 

a positive way the global and the local.” (Massey 1994: 154-155)
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Met andere woorden, Massey plaatst de ruimte en de totstandkomingsproces-
sen van plaatsen, middenin het globale netwerk van (economische, politieke 
en culturele) relaties, maar niet zonder het belang van het lokale als locus waar 
dit op een heel specifieke, en eigen manier samenkomt te blijven benadrukken. 
Om tot een ‘progressief concept van ruimte’ te komen, schuift zij de volgende 
aandachtspunten voor. In eerste instantie komt het erop aan om oog te hebben 
voor de gelijktijdige aanwezigheid van multiple places op één plaats. Plaatsen 
hebben geen enkelvoudige of unieke identiteit: diverse gebruikers kennen er 
verschillende betekenissen aan toe en gebruiken een plaats op uiteenlopen-
de manieren, wat onvermijdelijk ook interne conflicten met zich meebrengt. 
Daarnaast benadrukt Massey dat plaatsen niet statisch zijn. Een sense of place 
is voortdurend in ontwikkeling (Massey 1994: 155) “places are processes”. Ver-
volgens stelt ze dat plaatsen geen afgebakende grenzen hebben. Massey (1994: 
155) merkt hierbij op dat het bestaan van grenzen uiteraard soms noodzakelijk 
is, maar dat grenzen niet noodzakelijk zijn voor de conceptualisering van de 
ruimte. En tot slot zegt Massey (1994: 155) dat plaatsen op een meerschalige 
manier worden ge(re)produceerd. De specificiteit van plekken komt niet voort 
uit hun geïnternaliseerde geschiedenissen, maar is mee afhankelijk van de 
relaties tot de buitenwereld en de processen die hier plaatsvinden. Zo legt Mas-
sey (1994: 156) opnieuw de link met structurele processen van ongelijkheid en 
wijst ze op de geografisch gedifferentieerde relaties op globale schaal: “the 
globalization of social relations is yet another source of (the reproduction of) 
geographical uneven development”.

In ‘For Space’ vat Massey (2005) dit alles samen als throwntogetherness, en 
benoemt zo in een klap wat zij als het belangrijkste potentieel van de ruimte 
beschouwt: 

“What is special about place is not some romance of a pre-given collective 

identity or the eternity of the hills. Rather, what is special about place is pre-

cisely that throwntogetherness, the unavoidable challenge of negotiating a 

here-and-now (itself drawing on a history and geography of then and theres); 

and a negotiation which must take place within and between both human and 

nonhuman.” (Massey 2005: 140)

Hints voor een andere stedenbouw, of wat we kunnen 
leren van de spatial turn in de sociale wetenschappen

Via deze korte schets van de spatial turn in de sociale wetenschappen, worden 
ons een aantal zaken duidelijk met betrekking tot onze centrale vraag welke 
rol de ruimte, en bij uitbreiding ook stedenbouw, kan spelen in sociale veran-
deringsprocessen. Zo krijgen we dankzij deze analyses zicht op de vele regis-
ters waarin de ruimte kan meespelen: als onderhandelingsruimte voor het recht 
en de toegang tot beslissingsprocessen, als plek van alledaagse routines en 
rituelen, als economische hulpbron, als voedingsbodem voor gedeelde narra-
tieven, als ruimte voor politieke contestatie, en zoveel meer. Hoe stedenbouw 
al die verschillende registers kan bespelen, is een zoektocht op zich. Maar vast 
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staat dat het een wereld van nieuwe mogelijkheden opent, die veel ruimer is 
dan louter esthetiek, vorm of functionaliteit, zaken waar sommige architecten 
of stedenbouwkundigen zich vandaag door laten leiden. 

Daarnaast is ook het pleidooi van deze auteurs om de ruimte op een dynami-
sche en relationele manier te benaderen, potentieel relevant om de mogelijke 
rol van stedenbouw te herijken. Het is ondertussen gangbaar in de stedenbouw-
praktijk om geen kant-en-klare masterplannen na te streven. Maar wanneer 
we het intrinsiek dynamische karakter van verstedelijkingsprocessen radicaal 
doorvertalen, dan betekent dit dat stedenbouwkundige interventies niet meer 
zijn dan een tijdelijke tussenstop in iets wat nooit af zal zijn. Dat impliceert niet 
alleen een open after-life, maar ook een veel sterker bewustzijn van de voor-
kant, of wat aan stedenbouwkundige interventies is vooraf gegaan. De gelijktij-
dige heterogeniteit die eigen is aan de ruimte, het omgaan met plekken waar het 
lokale en het globale, consensus en conflict samenkomen, vraagt op zijn beurt 
om een stedenbouwpraktijk die in staat is om die complexiteit en contingentie 
te omarmen, in plaats van uit de weg te gaan. Hier liggen kansen voor de creati-
viteit van ontwerpers om nieuwe verbanden te zien en het potentieel hiervan te 
maximaliseren, om zo veranderingsprocessen mee aan te zwengelen.

Tot slot benadrukken deze auteurs expliciet de actieve, productieve kant van 
de ruimte in sociale transitieprocessen. Of zoals Soja het kort en krachtig sa-
menvat (2003: 271): “Space is both product and producer of social life.” Vanuit 
de sociale wetenschap klinkt dan ook de terugkerende oproep naar het (her)
verbeelden van de ruimte en de mogelijkheden die erin besloten liggen. Waar 
de sociaal-geografen eerder de grootste criticasters waren, horen we ook daar 
steeds meer stemmen die een appel doen op onze verbeeldingskracht. De ar-
chitect wordt niet langer als de vijand aanzien, maar als een figuur die in meta-
forische zin symbool staat voor ons vermogen om andere toekomsten voor te 
stellen en deze concreet vorm te geven door middel van de ruimte.

Zo publiceert Harvey rond de eeuwwisseling zijn boek met de veelzeggende 
titel ‘Spaces of Hope’ (2000). Hierin gaat Harvey op zoek naar een alternatieve 
benadering, die hij omschrijft als dialectial utopianism. Harvey voert hierbij 
een pleidooi voor de kracht van de verbeelding. Verrassend genoeg krijgt de 
‘figuur’ van de architect plots niet alleen een hoofd, maar ook een heldenrol. 
Harvey benadrukt het feit dat hij verwijst naar de ‘figuur’ van de architect, dus 
niet louter naar de architect als professional. Hij haalt twee redenen aan waar-
om hij voor de totstandkoming van de spaces of hope een centrale rol ziet weg-
gelegd voor de architect. Ten eerste heeft de architect doorheen de geschiede-
nis de meeste ervaring met het produceren en najagen van utopische idealen, 
en heeft hij daarbij vooral (maar niet alleen) vorm aan gegeven via de ruimte. 

“The architect shapes spaces so as to give them social utility as well as hu-

man and aesthetic/symbolic meanings. The architect shapes and preserves 

longterm social memories and strives to give material form to the longings and 

desires of individuals and collectivities. The architect struggles to open spaces 

for new possibilities, for future forms of social life. For all of these reasons, as 

Karatani (1995, XXXV) points out, the ‘will to architecture’ understood as ‘the 

will to create‘ is ‘the foundation of Western thought’.” (Harvey 2000: 200)
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De tweede reden heeft te maken met het feit dat de figuur van de architect voor 
Harvey symbool komt te staan voor de agency die in ieder van ons aanwezig is. 

“But the other reason I insist on the figure of the architect is because there is a 

sense in which we can all equally well see ourselves as architects of a sort. To 

construe ourselves as ‘architects of our own fates and fortunes’ is to adopt the 

figure of the architect as a metaphor for our own agency as we go about our 

daily practices and through them effectively preserve, construct, and re-con-

struct our life-world.” (Harvey 2000: 200)

Meer nog dan door wie de verbeeldingskracht dient te worden aangewend, blijft 
de hamvraag hoe verbeelding kan worden ingezet. Om verder op deze vraag door 
te redeneren, vinden we aanknopingspunten in Merrifield’s ‘The New Urban 
Question’, bedoeld als hedendaagse opvolger van Castells’ bekende werk (2014). 
Ook Merrifield toont zich als een overtuigd believer in de verbeeldingskracht: 

“The magic formula [...] is nothing less than the complexity of people’s imagi-

nation, the hopeful and contingent capacity to imagine something else, which 

we do all the time. It may be trivial; it may not imagine great social transforma-

tions or systems of government or entire new forms of life. Yet we do imagine 

nonetheless. We imagine that we’re going to be somewhere else tomorrow or 

next week, that we’re going to build something new, going to do something 

that didn’t exist two days ago, or yesterday. That’s imagination, that’s our ca-

pacity to act upon imagination, the magic people possess, making us different 

from animals. We can consciously construct things in our imagination before 

we build them in reality. That’s our collective promise, of what we can do pro-

grammatically and prospectively. We’ve done this from time immemorial. Hu-

mans destroy all the time, have an inbuilt predilection to wreak havoc on each 

other. But we also build amazing structures and strange things happen in the 

meanwhile, and in the aftermath of the meanwhile. [...].” (Merrifield 2014: 131)

Vervolgens reikt Merrifield ons enkele constructieve voorstellen aan om, vanuit 
een Marxistisch perspectief, te komen tot nieuwe denkpistes en actievormen om 
sociale verandering te bewerkstelligen. Voortbouwend op Castell’s concept ‘col-
lectieve consumptie’, maakt Merrifield (2014: 110) het onderscheid tussen ‘pa-
rasitaire’ en ‘generatieve’ vormen van collectieve consumptie. De ecologische 
beeldspraak maakt opnieuw een comeback, en dat is niet toevallig. Merrifield 
verwijst hiermee naar het onderscheid dat ontwikkelingseconoom Bert Hoselitz 
(1960), lid van de Chicago School of Economics12, maakte tussen ‘parasitaire’ en 
‘generatieve’ steden. In het eerste geval wordt het stedelijk systeem en het eer-
der opgebouwde geaccumuleerde kapitaal letterlijk leeggezogen, zoals we dat 
nu zien gebeuren door de talrijke disruptive economies. 

12 Hoselitz bleek een buitenbeentje te zijn op de Chicago School of Economics die vooral bekend staat voor 
het ontwikkelen van modellen van winstmaximalisatie. Hij bestudeerde de rol van culturele en sociologi-
sche factoren in het destijds nieuwe veld van de ‘ontwikkelingseconomie’. 
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“Generative cities, said Hoselitz, have a favorable impact on economic growth; 

parasitic cities produce the opposite, negative effect, siphoning off econom-

ic resources for the enrichment of privileged urban classes who render no 

real productive services in return. Generative cities reallocate the bulk of its 

surplus and accumulated wealth, giving it back in the form of investment that 

benefits production and people, public infrastructure and human capital.  

Parasitic cities, conversely, have their wealth squandered by a non-working yet 

all-consuming elite; a parasitic form of urbanization, reflective of the parasitic 

nature of this urbanized elite, thereby ensues.” (Merrifield 2014: 110)

Met ‘generatieve’ vormen van collectieve consumptie verwijst Merrifield naar 
vormen die maatschappelijke meerwaarde opleveren en die waarde ook op 
een sociaal rechtvaardige manier verdelen.13 In het streven naar generatieve 
vormen van collectieve consumptie, ontwaart Dehaene (2015) een waardevol 
stedenbouwkundig project. Hij stelt vast dat er twee sporen doorheen de ste-
denbouwgeschiedenis te volgen zijn. Ten eerste is er voor stedenbouw altijd 
een rol weggelegd geweest in de accommodatie van kapitaalaccumulatie en het 
vermijden van crisissen. 

“In een dergelijk verhaal is de stad eerder het probleem dan de oplossing. 

Dichtheid, menging en clustering geven aanleiding tot economisch verlies, tot 

inefficiëntie, tot congestie, tot juridisch conflict, tot vervuiling en onveiligheid: 

alle kwalen waardoor de geïndustrialiseerde samenleving vanaf het eind van 

de negentiende eeuw in toenemende mate geplaagd wordt. Planning is het 

antwoord, erop gericht om de negatieve externaliteit van de ontwikkeling in te 

dijken.” (Dehaene 2015: 302)

Maar daar tegenover staat dat stedenbouw in het verleden even goed is ingezet 
geweest in het voordeel van een ‘generatieve’ stad, en dat hier in de toekomst 
opnieuw mogelijkheden liggen. 

“[Er] is ook een antwoord mogelijk dat zich aan de andere kant van de crisis 

bevindt. Daarin wordt gekozen voor de investering in een collectief platform 

dat verdere ontwikkeling moet toelaten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het 

collectiviseren van het huisvestingsvraagstuk, het inbrengen van de nodige 

mobiliteitsinfrastructuur en riolering, het inrichten van een goed onderhouden, 

veilig en toegankelijk publiek domein. Een dergelijk project kiest niet voor 

rampbestrijding, maar voor het wederzijds voordeel, de positieve meerwaarde 

die aan dit maatschappelijk bod ontleend kan worden. Deze optie veronder-

stelt ontwerp, veronderstelt complexiteit en het vermogen met het sluimerend 

conflict dat eigen is aan het stedelijk vraagstuk, om te gaan. Hier vinden we 

niet de planning en het rationaliseringsproject, maar de stedenbouw, met het 

verstedelijkingsproject dat eraan ten grondslag ligt.” (Dehaene 2015: 302)

13 Zie in deze context ook de recente opkomst van onderzoek rond de commons, onder meer: Bauwens 
(2013) en Kuhk, Holemans en Van den Broeck (2018).
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Een epistemologie van 
meervoudigheid
Oog voor diverse stedelijke 
narratieven: naar een meer 
inclusieve storytelling rond 
stad en stedelijkheid

In de periode van de jaren 80 en 90, binnen de context van een ruimere post-
moderne beweging, kwam uit diverse hoeken (onder meer vanuit de filosofie, 
genderstudies, culturele studies en postkoloniale studies) kritische commen-
taar op de eenzijdige focus op politiek-economische factoren om de in- en 
uitsluitingsdynamieken van verstedelijkingsprocessen te begrijpen. Verschil-
lende andere vormen van uitsluiting, onderdrukking en discriminatie die zich 
eerder in de sociale en culturele arena bevinden, worden aan de kaak gesteld. 
Identiteitskenmerken als gender, ras, en sexualiteit worden op dezelfde hoogte 
geplaatst als klasse. Het essentialistisch perspectief van het Marxisme, waarbij 
de klassestrijd centraal staat en andere vormen van ongelijkheid en onderdruk-
king minder aandacht krijgen, wordt verlaten om een alternatieve benadering 
te formuleren.

Deze omslag kadert binnen een ruimere epistemologische verschuiving rond 
het denken over identiteit, diversiteit en sociale in- en uitsluiting. Er bleken 
namelijk weerhaken te zitten aan de idee van ‘absolute gelijkheid’, die het uit-
gangspunt vormde van het universalisme dat met de Verlichting zijn intrede 
deed in de Westerse wereld.14 Gelijkheid werd gekoppeld aan de meerderheids-
gedachte, of in het Engels het majoritarianism: wat goed is voor een meerder-
heid is goed voor iedereen. In de praktijk komt het erop neer dat de stem van 
de meerderheid die het zogenaamde ‘publieke belang’ vertegenwoordigt, vaak 
vertolkt wordt door de cultureel dominante meerderheid. Al wie of wat niet tot 
de meerderheid of het centrum behoort, wordt al snel weggezet als ‘probleem’. 

14 Voor meer achtergrond bij (en een eigenzinnige blik op) de opkomst van het universalisme en de impact 
op de sociale wetenschappen, zie de publicatie ‘De Ander’ van de legendarische reisjournalist Ryszard Ka-
puściński, die een bloemlezing bevat van zes lezingen. Hierin gaat hij onder meer in op de manier waarop 
er de afgelopen eeuwen vanuit het Westen naar de Ander is gekeken. In die lange geschiedenis beschrijft 
hij hoe na een lange periode van veroveren, koloniseren, onderwerpen en afhankelijk maken, Europa met 
de Verlichting tot de ontdekking kwam dat een niet-blanke, een niet-christen, een wilde, een monsterlijke 
en volstrekt niet op ons lijkende Ander ook een mens is. Deze ontdekking ging gepaard met een revolutie 
in de wetenschappen, waarbij vanaf ongeveer halfweg de 18de eeuw, een ongekende ontwikkeling plaats-
vond op het vlak van cartografie en wetenschappelijke expedities om de Ander en zijn leefwereld in kaart 
te brengen, te documenteren, en te categoriseren. Om zijn punt te illustreren citeert Kapuściński (2006: 
27-28) von Haller, een Zwitserse bioloog en filosoof, die actief was tijdens de periode van het universalisme 
(2006: 27-28): “Niets zal beter de vooroordelen doen verdwijnen dan de kennis van vele volken, hun andere 
gebruiken, rechten en opvattingen – een andersheid die als we even moeite nemen, ons leert de onderlin-
ge verschillen tussen mensen te verwerpen en datgene wat als natuurlijk te beschouwen wat alle volken 
gemeen hebben; de primaire natuurwetten gelden immers voor alle volken. Niemand beledigen, eenieder 
geven wat hem toekomt […].”
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Daarnaast paste deze universalistische visie binnen het streven naar moderniteit 
in het Westen, wat gepaard ging met een grootschalig beschavingsproject. Filo-
soof Michel Foucault (1961/2006) beschrijft hoe tijdens deze periode een proces 
van de ‘Great Confinement’ plaatsvindt, waarbij de culturele constructie van de 
‘geesteszieke’, de ‘ongezonde’ en de ‘abnormale’ tot stand komt. Dit vertaalde 
zich onder meer in de creatie van allerlei nieuwe geïnstitutionaliseerde vormen 
van confinement, namelijk instellingen en plekken van opsluiting om al wat als 
niet normaal werd beschouwd te disciplineren, door te controleren en corrige-
ren. De panopticon is hiervan het meest bekende voorbeeld (Foucault 1977).

Zowel het eenzijdig politiek-economisch perspectief op ongelijkheid en on-
derdrukking, als de overheersende meerderheidsgedachte hadden kwalijke 
neveneffecten. Een van de meest opmerkelijke kritieken in dit opzicht, werd 
geformuleerd door de filosofe Iris Marion Young (2004). In haar ‘Five Faces of 
Oppression’ of de ‘Vijf Gezichten van Onderdrukking’ legt zij de diverse soci-
ale ongelijkheids- en machtsstructuren bloot. Naast exploitatie onderscheidt 
zij ook marginalisatie, machteloosheid, cultureel imperialisme en geweld.15 Dit 
resulteerde in een veel bredere kijk op in- en uitsluitingsprocessen. 

De marginalisering van bepaalde groepen in de samenleving hangt in veel ge-
vallen samen met ras of etniciteit. Toch benadrukt Young ook dat er een groot 
deel van de bevolking gemarginaliseerd wordt los van afkomst. In de Euro-
pese context is het niet ver zoeken naar voorbeelden: ouderen die niet langer 
meekunnen met de nieuwste digitale en technologische ontwikkelingen en 
daarom ontslagen worden, alleenstaande moeders met kinderen die op weinig 
ondersteuning kunnen rekenen, mensen met een fysieke of mentale handicap 
die minder toegang hebben tot allerlei publieke en private voorzieningen, 
holebi’s van wie het expliciet uiten van hun geaardheid in de publieke ruimte 
niet wordt getolereerd, migranten afkomstig uit zogenaamde ‘moslimlanden’ 
die extra gecontroleerd worden bij politie- en veiligheidstoezicht, enz. Al wie 
wordt beschouwd als afwijkend van de norm, ondervindt hiervan hinder bij de 
deelname aan het dagelijkse leven, en wordt daardoor zowel materieel, poli-
tiek, als sociaal benadeeld.

Cultureel imperialisme gaat over een vorm van marginalisering die gebaseerd is 
op culturele waarden. Vandaar dat deze vorm van onderdrukking zich meestal 
uit in ofwel stereotypering, ofwel in het onzichtbaar maken van bepaalde groe-
pen. Deze stereotypes bepalen vervolgens in belangrijke mate de handelings-
vrijheid van deze groepen. Denk bijvoorbeeld aan het recente voorval waarbij 
een asielzoeker beschuldigd werd van ongewenste seksuele toenadering tot een 
meisje in het zwembad, waarop de betreffende burgemeester besliste om de 
toegang tot het zwembad voor alle asielzoekers te verbieden. 

15 Onder marginalisering begrijpt Young (2004: 2): “The act of relegating or confining a group of people to a 
lower social standing or outer limit or edge of society.” Cultureel imperialisme gaat voor haar over “taking 
the culture of the ruling class and establishing it as the norm. The groups that have power in society control 
how the people in that society interpret and communicate. Therefore, the beliefs of that society are the most 
widely disseminated and express the experience, values, goals and achievements of these groups”.
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“[…] these same stereotypes turn these people into a mass of Others that lack 

separate identities. The White male can have a distinct identity and be an in-

dividual because he holds the most power. All other groups are just ‘groups’ of 

Others.” (Young 2004: 4) 

Een bekende vorm van cultureel imperialisme is ‘orientalisme’, een term die 
werd bedacht door Edward Said (1979) om de dominante Westerse opvattingen 
over de Oriënt, en de stereotype culturele representaties van de ‘Oosterse An-
der’ aan te klagen. Via deze weg, kon Said aantonen hoe verschillende strate-
gieën van ‘Othering’, werden en nog steeds worden ingezet om bepaalde kolo-
niale en imperialistische agenda’s vanuit het Westen te legitimeren.

De aandacht voor de verschillende dimensies van in- en uitsluiting creëerden 
een groter bewustzijn ten aanzien van sociale ongelijkheid en onrechtvaar-
digheid. Deze veranderende ideeën over diversiteit doen vele nieuwe vragen 
rijzen: vragen over identiteit, burgerschap, maar ook over de stedelijke sa-
menleving. De inzichten die vanuit een Marxistische benadering ontwikkeld 
zijn rond spatial justice worden in een ruimer perspectief geplaatst. Tegelijk 
creëert dit nieuwe uitdagingen om deze ideeën te vertalen naar de praktijk, wat 
geen evidentie blijkt te zijn. In de Nederlandse context luiden recent auteurs 
als Gloria Wekker (2016) en Anousha Nzume (2017) de alarmbel, en wijzen zij 
op diepgewortelde uitsluitingsmechanismes die tot op vandaag zowel structu-
reel als in het alledaagse leven aanwezig zijn, en die systematisch bijdragen tot 
de benadeling van diverse groepen in de samenleving. 

Tegelijk is er ook hoop en blijken de inzichten van denkers als Iris Young 
(1990, 2004), Chantal Mouffe (1992, 1994, 2000) en Nancy Fraser (1992) op 
diverse manieren hun weg te vinden naar verschillende (praktijk)werelden. Hun 
ideeën worden (tot op zekere hoogte) opgepikt in de politiek, in de culturele 
wereld, maar ook in de wereld van de architectuur, planning en stedenbouw. 
Dat laatste maakt het ook in de context van deze doctoraatsthesis relevant om 
even stil te staan bij een selectie van hun meest relevante ideeën.

Chantal Mouffe, politiek filosofe en post-Marxistische denker, benadrukt in 
haar ideeën over identiteit, het belang van de constitutive outside. Voortbou-
wend op Derrida, stelt ze (1994: 105-113): “Any identity is always relational and 
it is always defined in terms of difference”. Volgens Mouffe bestaat er niet zo-
iets als een ‘natuurlijke’ of ‘originele’ identiteit, maar is elke identiteit een wor-
dingsproces of constituting process. De opvatting dat identiteit een relationeel 
en dynamisch gegeven is, deelt Mouffe met vele andere kritische, feministische 
denkers. Maar wat Mouffe bijzonder maakt is dat zij de klemtoon legt op het 
feit dat identiteit als proces gekenmerkt wordt door ‘hybridrisering’ en ‘noma-
disering’. Hiermee wijst zij op het feit dat de ‘ander’ niet simpelweg beschouwd 
kan worden als verschillend, maar bovendien als iemand die ‘mijn’ identiteit 
kan afwijzen of ‘mijn’ bestaan kan bedreigen. Mouffe stelt in haar identiteitsvi-
sie conflict en contestatie mee centraal.

Hierop verder denkend, ontwikkelt Mouffe een visie op politieke identiteit 
die ze zelf omschrijft als ‘agonistisch pluralisme’. Hoe kan een meer sociaal 
rechtvaardige samenleving gedacht worden binnen een context van diversiteit, 
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waarbij gelijkwaardigheid en individuele vrijheid niet mekaars tegenpolen hoe-
ven te zijn, maar mekaar net kunnen versterken? Met haar pleidooi voor een 
‘agonistisch pluralisme’ wil Mouffe de afstand overbruggen tussen enerzijds 
een liberaal perspectief, waarbij het geloof in het individu voorop staat en ie-
der voor zich kan beslissen, en anderzijds een communitaristisch perspectief16, 
dat uitgaat van een absoluut geloof in commonality en gelijkheid. 

“My main thesis is that we need a new conception of the citizen that is differ-

ent from both the republican/communitarian and the liberal ones, which are 

at the moment the only existing alternatives. I believe the terms of the debate 

today are far too restricted. [...] I think that the problem that we are facing can 

be formulated in this way: How are we to conceive the political community 

under modern democratic conditions? Or also: How are we to conceptualize 

our identities as individuals and as citizens in a way that does not sacrifice one 

to the other? The question at stake is to make the fact that we belong to differ-

ent communities of values, language, culture, and others compatible with our 

common belonging to a political community whose rules we have to accept. 

As against conceptions that stress commonality at the expense of plurality 

and respect of differences or that deny any form of commonality in the name 

of plurality and difference, what we need is to envisage a form of commonality 

that respects diversity and makes room for different forms of individuality. I 

believe that the crux of the problem lies in the way that we conceptualize the 

political community and the way in which we belong to the political community, 

i.e. citizenship.” (Mouffe 1992: 29-30)

Tegenover een politiek van vijandschap of ‘antagonisme’, plaatst Mouffe een 
‘agonistisch pluralisme’, of een politiek op basis van een eigen project, met de 
erkenning dat andere strekkingen legitieme tegenstrevers zijn. 

“In a pluralist democracy, divisions and conflicts are not to be seen as distur-

bances that unfortunately cannot be eliminated or as empirical impediments 

that render impossible the full realization of a good constituted by a harmony 

that we cannot reach because we will never be completely able to coincide 

with our rational universal self. In a democratic polity, conflicts and confronta-

tions, far from being signs of imperfection, are the guarantee that democracy 

is alive and inhabited by pluralism.” (Mouffe 2000: 149)

Mouffe beklemtoont dat de constructie van een ‘wij’ nog steeds belangrijk is. 
Maar het gaat niet om een ‘wij’ waarbij verschillen onzichtbaar worden ge-
maakt of een ‘wij’ die gericht is op het algemene, publieke belang. Het gaat 
hierbij wel om een ‘wij’ waarbij er zowel ruimte is voor gemeenschappelijkheid 
als voor diverse vormen van individualiteit. Of zoals Mouffe het zelf formu-
leert, het gaat om een nieuwe vorm van politieke gemeenschap.

16 Volgens Wikipedia staat communitarisme voor “een stroming in de politieke en sociale filosofie, die kritisch 
staat tegenover het moderne kapitalisme en liberalisme en die omstreeks 1980 ging reageren op de 
politieke filosofie van John Rawls. [...] Communitaristen zijn van mening dat alleen een in een gemeenschap 
ingebedde mens in staat is, zich een oordeel te vormen over de grondslagen van wat gerechtigheid is: 
alleen waar een gemeenschap of gemeenschappen bestaan, kunnen zich voorstellingen van gedeelde 
waarden en normen ontwikkelen, concepties van wat goed en kwaad is en alleen daar kan daarover ook in 
politieke zin zinvol onderhandeld worden. Communitaristen beklemtonen de afhankelijkheid van de mens 
van de gemeenschap, wat in scherpe tegenstelling staat met de liberalistische opvatting, voor zover die het 
primaat eenzijdig legt bij het onafhankelijke individu.”
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“This modern form of political community is held together not by a substantive 

idea of the common good but by a common bond, a public concern. It is there-

fore a community without a definite shape and in continuous re-enactment. 

Such a conception is clearly different from the premodern idea of the political 

community [...], but is also different from the liberal idea of the political associ-

ation. For liberalism also sees the political association as a form of purposive 

association, of enterprise, except that in its case the aim is an instrumental 

one: the promotion of common interest.” (Mouffe 1993: 67) 

Opmerkelijk is dat Mouffe in haar pleidooi voor een ‘agonistisch pluralisme’ 
het belang van passie beklemtoont. Zij plaatst dit tegenover de heersende ratio-
nalistische benadering in de politiek die stoelt op cijfers en consensus, en pleit 
voor het aanspreken van mensen op hun gevoelens, verlangens en fantasieën, 
opdat ze zich zouden herkennen in en identificeren met een gedeeld, maar plu-
ralistisch project. 

“[...] the prime task of democratic politics is not to eliminate passions or to 

relegate them to the private sphere in order to establish a rational consensus 

in the public sphere. Rather, it is to ‘tame’ those passions by mobilizing them 

towards democratic designs.” (Mouffe 2000: 149) 

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat Mouffe hiermee niet wil zeggen dat 
elke rationele argumentatie onbelangrijk is. Wel kunnen we dit lezen als een 
oproep om op een aansprekende, overtuigende en constructieve manier vorm 
te geven aan een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit en de 
daarmee onlosmakelijk verbonden conflicten.

Een andere belangrijke discussie die wordt teweeggebracht door deze verande-
rende inzichten over diversiteit, burgerschap, politiek en machtsrelaties gaat 
over ‘de publieke sfeer’. Zo werden in deze periode ook vraagtekens geplaatst 
bij het ideaal van de Habermasiaanse (bourgeois) publieke sfeer als dé ultieme 
plek waar rationele discussies, vrij van dwingende machten kunnen worden 
gevoerd (naar het model van de gesprekken die plaatsvonden in de 18de-eeuw-
se koffiehuizen en filosofische salons), om zo tot een vorm van deliberatieve 
democratie te komen. Een van de cruciale stemmen binnen deze kritische be-
weging is Fraser, politiek filosofe, die wijst op de potentiële uitsluitingsmecha-
nismes die vervat zitten in het denken vanuit een ‘algemeen belang’, of vanuit 
‘de’ burgers. Fraser illustreert dit met het volgende voorbeeld: 

“If wife battering, for example, is labelled a ‘personal’ or ‘domestic’ matter and 

if public discourse about it is channelled into specialized institutions associat-

ed with, say, family law, social work and the sociology and psychology of ‘de-

viance’, then this serves to reproduce gender dominance and subordination.” 

(Fraser 1992: 132)

Fraser benadrukt, net als Mouffe en andere kritische theoretici, het bestaan 
van een veelheid aan verschillende, vaak concurrerende ‘publieken’. Wanneer 
dit niet of onvoldoende erkend wordt, leidt dat tot situaties waarbij enkel de 
belangen van een geprivilegieerde groep worden gehoord, terwijl de vele ande-
re publieke sferen van minderheden genegeerd, gemarginaliseerd of miskend 
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worden. Daarnaast wijst zij op de ambivalentie van het onderscheid tussen pu-
bliek en privaat (Fraser 1992: 73): “In political discourse they are powerful terms 
that are frequently deployed to delegitimate some interests, views, and topics 
and to valorize others.” Kort gezegd, de instandhouding van dominante narra-
tieven draagt rechtstreeks bij tot (de reproductie) van ongelijkheid.

Verder stelt Fraser dat in de meeste gevallen de term ‘publiek’ gebruikt wordt om 
te refereren naar een dominante groep in de samenleving, of om een mythe van 
eenheid, gelijkheid, homogeniteit of harmonie te creëren, door de onderliggen-
de conflicten en contestaties onzichtbaar te maken. In reactie hierop stelt Fraser 
voor om ook wat zij noemt de subaltern counterpublics een stem te geven: 

“[...] members of subordinated groups – women, workers, people of colour, 

and gays and lesbians – have repeatedly found it advantageous to constitute 

alternative publics. I propose to call these subaltern counterpublics in order to 

signal that they are parallel discursive arenas where members of subordinated 

social groups invent and circulate counterdiscourses to formulate opposition-

al interpretations of their identities, interests and needs.” (Fraser 1992: 123)

Hints voor een andere stedenbouw, of hoe de 
diversiteitsbril ons anders naar de ruimte kan 
laten kijken 

Deze ideeën rond diversiteit vinden vervolgens ook hun weg naar de plannings-
wereld. Bijvoorbeeld Leonie Sandercock, stadsplanner, refereert expliciet naar 
het diversiteitsdiscours en ontwikkelt verschillende denkpistes om te vertalen 
naar de planningswereld, met publicaties als ‘Towards Cosmopolis. Planning 
for Multicultural Cities’ (1997) en ‘Making the Invisible Visible’ (1998). Sander- 
cock is ervan overtuigd dat wat zich afspeelt in de marge niet kan begrepen 
worden, wanneer louter in tegenstellingen tussen wij en de Ander wordt ge-
dacht. Zij voert een pleidooi om verschil niet langer te zien als absolute other-
ness, als iets dat wordt gedefinieerd als een afwijking ten opzichte van een 
vooropgezette norm (Sandercock 1998). Als alternatief schuift ze een radicaal 
andere zienswijze, namelijk een epistemology of multiplicity naar voor (San-
dercock 1998, 2010). Om dit vervolgens te vertalen in de praktijk, stelt zij een 
veel inclusievere benadering voor van de kennisvormen die we in rekening 
brengen binnen de wetenschap (maar ook elders), om zo mee gehoor te geven 
aan wat zij de ‘stemmen vanuit de grensgebieden’ noemt:

“They [the voices from the borderlands, authors and activists] refuse the crit-

ical distance of enlightenment epistemology, the split between subject and 

object, the very notion of knowledge without a knowing subject. They argue 

that theory is always embodied and embedded. They stress the importance 

of contextualizing knowledge, rather then abstracting it. […] They accept the 

necessity of living with uncertainty, living without universals, without the pan-

aceas of revolution or progress. But they do not live without hope or meaning. 

They embrace uncertainty as a potential space of radical openness which 
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nourishes the vision of a more experimental culture, a more tolerant and mul-

tifocal one. They accept the challenge of continually crossing boundaries, 

travelling between classes, races, and cultures. They reject the notion of a 

static and frozen identity in search of a safe place, a homogenous community, 

a clearly defined border between ‘us’ and ‘them’, a space that is ‘yours only’. 

They talk of our (individual) multiple identities and the need to understand and 

accommodate the resulting tensions and conflicts.” (Sandercock 1998: 110-111)

Goed om weten is dat Sandercock dit spoor zelf verder ontwikkeld heeft bin-
nen haar eigen praktijk. Met als achterliggende doel om onzichtbare stemmen, 
zichtbaar en hoorbaar te maken, is ze films gaan maken over de segregatie van 
de Indigenous peoples and settlers van Canada. Vervolgens zijn hier opnieuw 
reflecties uit ontstaan over het belang van storytelling, film als actieonderzoek 
en therapeutic planning (Sandercock 2003, 2014). In haar paper ‘Out of the 
Closet: The Importance of Stories and Storytelling in Planning Practice’, stelt 
Sandercock (2003: 11): “Planning is performed through story, in a myriad of 
ways.” Via een analyse van de manier waarop we verhalen inzetten in beleid, in 
processen, in de pedagogie, in kritiekvorming, in de zoektocht naar de roots of 
identiteit, en als katalysator voor verandering komt Sandercock tot een beter 
begrip van hoe verhalen ons kunnen helpen om betere stedenbouwkundigen of 
ruimtelijke planners te worden. 

Om ons te tonen hoe verhalen kunnen worden ingezet als katalysator voor ver-
andering verwijst Sandercock naar de impact van het vertellen van inspirerende 
voorbeelden in andere, maar gelijkaardige contexten. 

“When people are immersed in local battles, they are often so locally focused 

that they have no idea what’s happening elsewhere. To discover that some 

other neighborhood or social movement in your city or country has won some 

similar battle can be inspiring and galvanizing, and I have found myself in the 

role of relating such stories and becoming a galvanizing agent. As the world 

gets smaller, being the teller of stories of how people elsewhere have faced 

similar or even more dire adversity, and triumphed, is a role I increasingly and 

sometimes surprisingly find myself playing.” (Sandercock 2003: 18)

Met andere woorden, het doorgeven van dergelijke herkenbare verhalen kan 
werken als eye-opener. Verder kunnen goed geconstrueerde verhalen helpen 
om de status quo te doorbreken en mee vorm te geven aan de verbeelding van 
nieuwe alternatieven. Tot slot, stelt Sandercock dat het vertellen van verhalen 
een manier is om dominante percepties te doorbreken. 

“In multicultural contexts, there is usually a dominant culture whose version of 

events, of behavior, and practices, are the implicit norm. It is also usually the 

case that those engaged in planning, as a state-directed activity, are mem-

bers of the dominant culture, and therefore less likely to recognize, let alone 

question, dominant cultural norms and practices. For a society to be function-

ally as well as formally multicultural, those norms occasionally have to be held 

up to the light and examined and challenged. One effective way to do that is 

through story.” (Sandercock 2003: 19)
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Sandercock onderscheidt drie manieren waarop een meer inclusieve vorm van 
storytelling kan bijdragen aan stedenbouw, namelijk (2003: 11): “by expanding 
our practical tools, by sharpening our critical judgment and by widening the 
circle of democratic discourse”. Hiermee bedoelt Sandercock dat het vertellen 
van verhalen ons kan helpen om te komen tot meer overtuigende voorstellen, 
plannen en beleidsdocumenten; dat we door meer alert te zijn voor verschillen-
de vertelperspectieven lopende beleids- en planningsprocessen kritischer leren 
beoordelen; en dat we ook andere betrokkenen in planningsprocessen bewust 
kunnen maken van hun geprivilegieerde posities om zo meer receptief te zijn 
voor andere, minder zichtbare perspectieven. Tegelijk benadrukt Sandercock 
dat we waakzaam moeten blijven, net omwille van de kracht van het vertellen 
van verhalen en het intrinsiek politieke karakter ervan:

“I am advocating both a creative and a critical approach to stories and story-

telling. I have talked about the need to deconstruct the ‘official story’ in rela-

tion to planning history. Using stories in planning practice must be open to the 

same process of critique, including an alertness to the ways in which power 

shapes which stories get told, get heard and carry weight. Critical judgment 

will always be necessary in deciding what weight to give to different stories, as 

well as what stories are appropriate in what circumstances. The telling of sto-

ries is nothing less than a profoundly political act.” (Sandercock 2003: 26)

Ook Susan Fainstein, ruimtelijk planner, en bekend van haar boek ‘The Just 
City’ (2011), adopteert ideeën uit het diversiteitsdiscours. Zij benadrukt het 
belang van de ideeën van Young voor ruimtelijke planners: 

“[She] is one of the few political philosophers to have linked theoretical argu-

ments about the nature of justice to urban and regional examples. Her con-

cern with urban institutions, along with her insights into the politics of differen-

ce, has made her work of special importance to scholars investigating social 

space.” (Fainstein 2007: 382)

Zo gaat Fainstein onder meer in op een passage uit ‘Justice and the Politics of 
Difference’ waarin Young (1990) de link legt tussen haar theoretische ideeën en 
de manier waarop een goede, levendige stedelijke ruimte is georganiseerd: 

“‘In the good city one crosses from one distinct neighborhood to another 

without knowing precisely where one ended and the other began’ (p. 239). 

Young attacks the ideal of community, asserting that it is inherently exclu-

sionary. At the same time she does not propose a city where ethnic groups 

are distributed across areas proportionate to their representation in the total 

population, which is the implicit norm of the many social science studies 

that use indices of dissimilarity to characterize cities. Instead she sanctions 

self-segregation as long as borders are permeable. Out of this approach 

comes her definition of a good urban politics: ‘Politics must be conceived as 

a relation of strangers who do not understand one another in a subjective and 

immediate sense, relating across time and distance’ (p. 234). In other words 

we must deal with difference through the political process rather than oblite-

rate it.” (Fainstein 2007: 383)
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Nog zo een brugfiguur tussen de diversiteitstheorie en de ruimtelijke wereld 
is Massey, die al eerder aan bod kwam en die in haar werk veelvuldig refe-
reert naar de feministische inzichten rond diversiteit. In één van haar vroege 
publicaties, ‘Spatial Divisions of Labour’ (1984), benadrukt zij dat een puur 
economisch deterministische benadering onvoldoende is om de ontwikkeling 
van ongelijke regionale geografieën te verklaren, en vraagt zij aandacht voor 
de dynamische ontwikkelingsprocessen en de specifieke culturen van bepaalde 
plekken. Maar vooral via de bundeling van essays in ‘Space, Place, and Gender’ 
(1994) brengt zij de feministische perspectieven in verband met theorievorming 
rond ruimte, plaatsen, en mensen binnen de ruimere context van globalisering. 
Net als Sandercock, onderstreept Massey hoe anders denken (en vertellen) over 
de ruimte mee kan bijdragen aan sociale veranderingsprocessen. 

“[It is] not just that the spatial is political (which, after many years and much 

writing thereupon, can be taken as a given), but rather that thinking the spatial 

in a particular way can shake up the manner in which certain political questions 

are formulated, can contribute to political arguments already under way, and – 

most deeply – can be an essential element in the imaginative structure which 

enables in the first place an opening up to the very sphere of the political.” 

(Massey 2005: 9)

Massey verwijst in haar publicaties met regelmaat naar de ideeën van Chantal 
Mouffe en Ernesto Laclau,17 en het is opvallend hoe haar eigen inzichten rond 
“a sense of place” de feministische ideeën rond ‘meervoudige identiteiten’ 
weerspiegelen. Bij Massey levert dit een positieve blik op, waarbij ze vooral 
het potentieel van de ruimte in de verf zet om met al die verschillende gelijktij-
dige, dynamische en meervoudige identiteiten om te gaan.

Zo schrijft Massey bijvoorbeeld in haar essay ‘A Global Sense of Place’ (1994) 
over Kilburn, gelegen in Noord-West Londen, waar ze een tijdlang gewoond 
heeft: 

“[...] while Kilburn may have a character of its own, it is absolutely not a seam-

less, coherent identity, a single sense of place which everyone shares. It could 

hardly be less so. People’s routes through the place, their favourite haunts 

within it, the connections they make (physically, or by phone or post, or in mem-

ory and imagination) between here and the rest of the world vary enormously. 

If it is now recognized that people have multiple identities then the same point 

can be made in relation to places. Moreover, such multiple identities can either 

be a source of richness or a source of conflict, or both.” (Massey 1994: 153)

Ook Jane Jacobs laat zich inspireren door de diversiteitstheorie en schrijft 
samen met Ruth Fincher, stadsgeograaf, decennia na het verschijnen van het 
bekende ‘The Death and Life of Great American Cities’ (1961), een nieuw boek 

17 Naar aanleiding van Massey’s overlijden, schreef David Featherstone een herdenkingstekst die ge-
publiceerd werd in The Guardian op zondag, 27 maart 2016. Zo komen we iets meer te weten over de 
persoonlijke achtergrond van Massey en haar vriendschapsrelatie met Chantal Mouffe en Ernesto Laclau: 
“Her [Massey’s] involvement in support groups during the 1984-85 miners’ strike shaped her appreciation 
of the way gender, sexuality and race could reconfigure understandings of class. Discussions in the early 
80s with her friends Stuart Hall, Chantal Mouffe and Ernesto Laclau informed the inventive political analysis 
associated with Marxism Today. In 1995 she co-founded the journal Soundings with Hall and Michael Rustin 
to develop this open left intellectual position.”
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met de sprekende titel ‘Cities of Difference’ (1998). Hierin grijpen ze de herop-
leving van de aandacht voor diversiteit en de toegenomen gevoeligheid voor de 
manier waarop identiteit gevormd en onderhandeld wordt aan om de denkka-
ders rond stadsontwikkeling en verstedelijkingsprocessen opnieuw in vraag te 
stellen. Op die manier willen ze een aanvulling bieden op de ‘metanarratieven’ 
of de analyse van de maatschappelijke en politieke intenties die schuilgingen 
achter ruimtelijke planningsprocessen (zie onder meer Hall 1988, Scott 1998), 
waarbij de ‘normatieve modellen van steden’ werden blootgelegd. 

In hun inleiding zijn Jacobs en Fincher de kritiek al voor (1998: 2): “Taking 
difference seriously does not simply mean joyously indulging in urban diversity. 
Nor does it automatically cast one into a form of depoliticized urbanism.” In 
hun boek vestigen ze de aandacht op de complexe relaties en sterke verwe-
venheid tussen identiteit, macht en ruimte, om zo te komen tot een “located 
politics of difference”.

Jacobs en Fincher zien de diversiteitsbril ook als een kans om voorbij de struc-
tuur-agency dichotomie18 te denken: 

“The complex processes that produce the arrangements of privilege and 

marginalization so evident in urban spaces come into sharp focus when con-

ceptualized by way of a located politics of difference. Not least, reductive 

economistic models for explaining the distribution of ‘haves’ and ’have nots’ 

are productively complicated. The lens of difference does not ignore the way 

in which persistent power structures can unevenly shape urban lives. But it 

does highlight the ways in which such structures are, in turn, shaped by the 

contingent circumstances of specific people in specific settings. Emphasizing 

difference then does not simply mean charting new, more nuanced, uneven 

geographies of the city. It also means attending the various ways that specifci- 

ty – both social and spatial – can transform structures of power and privilege; 

the ways oppressed groups can, through a politics of identity and a politics of 

place, reclaim rights, resist, and subvert.” (Jacobs & Fincher 1998: 2)

Jacobs en Fincher merken op dat het discours over diversiteit in belangrijke 
mate overheerst wordt door een focus op naming of het benoemen, waarbij 
veel aandacht gaat naar de manier waarop identiteiten op een discursieve ma-
nier tot stand komen. De manier waarop identiteiten potentieel mee beïnvloed 
worden door de ruimtelijke context, of de plaats waarin identiteiten tot ontwik-
keling komen, blijft dan een blinde vlek. 

“Is identity so easily stitched into place? Do city dwellers simply succumb to 

the way society sees them?” 

18 Zie in dit kader het structuur-agency debat in de sociale wetenschappen. Dit is een methodologische dis-
cussie rond de vraag of sociale structuren, dan wel het menselijk handelen centraal gesteld moet worden.
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Vervolgens wijzen ze naar Kay Anderson die stelt dat: 

“urban dwellers are neither fully determined by (say) structures of racializa-

tion, class, colonialism, or bureaucracy nor fully outside these processes. They 

constitute what she calls, taking from Teresa de Lauretis (1987: 25), ‘in-be-

tween-spaces’ in which it is possible to negotiate the categorizations  

by which they have come to be known.” (Jacobs & Fincher 1998: 8)

In lijn met de discussies rond embodiment19 en performativity20 in de filosofie, 
stellen Jacobs en Fincher dat identiteit zich niet enkel discursief ontwikkelt, 
maar ook op een fysieke (in relatie tot de materiële plekken waar identiteits-
ontwikkeling plaats vindt), sensuele, emotionele en affectieve manier (Long-
hurst & Johnston 2014: 272). Zo schetsen Jacobs en Fincher hoe het denken 
over diversiteit, identiteit en ruimte ons niet enkel doet stilstaan bij (het in 
stand houden van) machtsrelaties, maar ook welke mogelijkheden dit potenti-
eel biedt om van onderuit transformatieprocessen op gang te brengen. Daarom 
willen zij komen tot “a reformulation of identity around not only the notion of 
interlocking matrices of power relations [...] but also the provisional and contin-
gent performativity of subjectivity” (Jacobs & Fincher 1998: 9). 

Dit laatste punt vormt de crux van hun betoog en legt het potentieel bloot van 
een benadering waarbij de diversiteitsblik wordt aangegrepen om via een “lo-
cated politics of difference” na te gaan hoe ruimte ook op een positieve manier 
mee kan worden ingezet om uiting te geven aan processen van representatie, 
betekenisvorming en performativiteit, en zo fundamenteel kan bijdragen tot 
de totstandkoming en articulatie van diverse soorten sociale relaties en iden-
titeiten. Tegelijk slagen Jacobs en Fincher er zo ook in om de scope te verrui-
men. Waar het vertoog van Sandercock en Massey de diversiteitsdiscussie in 
hoofdzaak koppelt aan machtsrelaties, burgerrechten en toegang tot stedelijke 
hulpbronnen, breken Jacobs en Fincher dit verder open tot een ruimer debat 
waarbij ook meer alledaagse wordingsprocessen van sociale relaties en identi-
teitsvorming een plek krijgen. 

19 De term embodiment is volgens Jackson (2010): “used for both describing and surmounting the mind-body 
dualism, [it] is at the core of theories of cultural, social, personal, and psychological dimensions of identity – 
especially for issues about body politics.” 

20 Performativiteit is een sleutelterm die Judith Butler, filosoof en feminist, introduceerde om aan te duiden dat 
gender een sociale constructie is. Zij stelt dat onze (gender) identiteit zich voortdurend ontwikkelt, door de 
manier waarop we hier via onze acties, gedrag en niet-verbale communicatie gestalte aan geven (perform). 
Butler vat het zelf als volgt samen (1990: xv): “The view that gender is performative sought to show that 
what we take to be an internal essence of gender is manufactured through a sustained set of acts, posited 
through the gendered stylization of the body. In this way, it showed that what we take to be an ‘internal’ 
feature of ourselves is one that we anticipate and produce through certain bodily acts, at an extreme, an 
hallucinatory effect of naturalized gestures.”
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Van zone in transitie naar 
zone à faible legitimité
Over de stad als spons of poreuze 
stedelijkheid 

Het concentrische zonemodel is één van de bekendste uitkomsten van het werk 
van de Chicago School. Iets minder bekend is het empirische onderzoek van 
Frederic M. Thrasher, lid van de Chicago School, dat zichtbaar maakt hoe de 
‘transitiezones’ binnen dit model in de praktijk functioneren. Thrasher be-
schrijft hoe in deze zones een ‘competitie voor ruimte’ plaatsvindt, naar ana-
logie met de Darwinistische principes die de theorievorming van de Chicago 
School typeerden. Hij stelt dat deze zones in de stad ruimte bieden voor ver-
schillende bevolkingsgroepen die hier, in interactie met opeenvolgende perio-
des van transitie, toekomen en weer verhuizen. Thrasher omschrijft deze dy-
namiek als een competitie tussen mensen voor de beste stedelijke ruimte, net 
zoals planten en dieren overleven in de natuur. In periodes van voorspelbare 
verandering in de stedelijke ruimte, bijvoorbeeld geplande stadsvernieuwing, 
zou dit verklaren waarom bepaalde wijken die (tijdelijk) als minder aantrekke-
lijk worden beschouwd door bepaalde groepen worden verlaten, om plaats te 
maken voor andere groepen. Dit soort in de ruimte en tijd af te bakenen tran-
sitiezones maken volgens Thrasher intrinsiek deel uit van het stedelijke evo-
lutieproces. Deze transitiezones worden door de Chicago School systematisch 
geportretteerd als probleemgebieden of slums, als plekken die worden geken-
merkt door armoede, een minderwaardige omgevingskwaliteit, en bevolkings-
groepen die worden geassocieerd met sociale disorganisatie. Thrasher’s meest 
bekende werk (1927) gaat over de studie van maar liefst 1.313 ‘gangs’ in dit soort 
van stedelijke transitiezones. Het is duidelijk dat Thrasher de aanwezigheid van 
deze groep koppelt aan een specifieke ruimtelijke ‘habitat’: 

“The characteristic habitat of Chicago’s numerous gangs is that broad twilight 

zone of railroads and factories, of deteriorating neighbourhoods and shifting 

populations, which borders the city’s central business district on the north, 

on the west, and on the south. The gangs dwell among the shadows of the 

slum. Yet, dreary and repellent as their external environment must seem to the 

casual observer, their life is to the initiated once vivid and fascinating. They live 

in a world distinctly their own - far removed from the humdrum existence of 

the average citizen.” (Thrasher 1927: 3)

Het is veelzeggend dat de Chicago School stedelijke transitiezones in eerste 
instantie associeert met plekken waar afwijkend gedrag, zoals dat van gangs, 
kan plaatsvinden. Maar binnen de Chicago School bestonden hierover al ver-
schillende interpretaties. Zo beschouwt Park de aanwezigheid van gangs in 
specifieke gebieden in de stad eenzijdig als een problematisch gegeven: 
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“[...] gangs must be studied in their peculiar habitat. They spring up spontane-

ously, but only under favoring conditions and in a definite milieu. The instincts 

and tendencies that find expression in any specific form of association are no 

doubt fundamentally human, but it is only under specific conditions that they 

assume the forms and exhibit the traits that are characteristic of any existing 

type. And this is true of gangs. It is this that makes them worth studying; it is 

this that assures us that they are not incorrigible and that they can be con-

trolled. It is not only true that the habitat makes gangs, but what is of more 

practical importance, it is the habitat which determines whether or not their 

activities shall assume those perverse forms in which they become a menace 

to the community. Village gangs, because they are less hemmed about the 

physical structures and social inhibitations of an urban environment, ordinarily 

do not become a social problem, certainly not a problem of the dimensions 

and significance of those which constitute so obvious and so obdurate a fea-

ture of city life.” (Park 1927: x-xi)

Thrasher daarentegen, haalt een genuanceerder beeld over de mogelijke rol 
van transitiezones in de stad naar boven, waar ik in deze doctoraatsthesis graag 
op wil verder bouwen. Zo ziet Thrasher in zijn analyse een aantal positieve 
aspecten van het gang fenomeen.21 Dat maakt zijn werk ook voor hedendaagse 
onderzoekers met interesse in interstitiële gebieden opnieuw relevant (onder 
meer Remy & Voyé 1981; Remy 1986; Tonnelat 2003, 2008; Lévesque 2013; 
Mubi Brighenti 2013). Thrasher stelt bijvoorbeeld vast dat de gangleden, die 
destijds trouwens hoofdzakelijk uit kleine groepjes jongeren bestonden, in 
staat waren om zelf op een constructieve manier, een eigen soort samenleving 
te creëren bij gebrek aan voorzieningen die op een adequate manier konden 
inspelen op hun noden en behoeften. Met andere woorden, zij ontwikkelden 
organisatievormen waarmee ze net weerstand boden aan hun positie van ‘dis-
simulatie’22 en ‘degradatie’ (Lévesque: 26). Daarnaast neemt Thrasher ook het 
jeugdige aspect mee op in zijn analyse, en duidt hij dit expliciet ook als een in-
terstitiële periode, tussen kind en volwassenheid (Lévesque: 25). Hij schrijft al 
in zijn inleiding dat er een verschil is tussen hoe “the casual observer” en “the 
initiated” naar deze jongeren en hun plek in de stad kijken, en beschrijft later 
hoe plekken die door buitenstaanders als verwaarloosd worden beschouwd, 
net omwille van het feit ze wat afgelegen en verborgen liggen, en dat er achter-
gelaten objecten of verlaten gebouwen te vinden zijn, een aantrekkingskracht 
uitoefenen op deze jongeren. Ze vormen speel- en hangplekken en avontuurlij-
ke ‘prairies’ waar ze hun verbeelding de vrije loop kunnen laten en ook nieuwe 
ervaringen kunnen opdoen (Thrasher 1927: 68). 

21 Deze analyse is gebaseerd op de lezing van Tonnelat (2003), Lévesque (2013) en een eigen herlezing van 
Thrasher’s ‘The Gang’ (1927).

22 Dissimulatie staat tegenover culturele assimilatie, wat in de tijd van de Chicago School nog werd be-
schouwd als een na te streven doel. In Wikipedia, wordt assimilatie gedefinieerd als “het socialisatieproces 
van acculturatie waarbij leden van een niet-dominante groep zich mengen met de dominante groep en daar 
de cultuur van overnemen, terwijl de eigen cultuur wordt losgelaten en contact met de andere leden van 
de eigen groep niet wordt nagestreefd op basis van afkomst. Er is dus een hoge graad van participatie met 
en aanpassing aan de andere groep (outgroup), maar nauwelijks van cultuurbehoud en geen opzettelijke 
participatie met de eigen groep (ingroup). Er wordt ook wel gesproken over een smeltkroes.”
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Naast een kritische herlezing van de Chicago School op grote lijnen, blijkt ook 
hoe een meer gedetailleerde en selectieve herlezing van bepaalde werken nog 
steeds relevant is voor hedendaagse stadsonderzoekers. Een kleine eeuw later, 
kunnen we vaststellen dat wat betreft het werk van de Chicago School dat in 
de academische wereld lange tijd als verouderd en achterhaald is beschouwd, 
Thrasher’s analyses een stuk genuanceerder zijn dan het beleid en het media-
vertoog dat vandaag wordt gevoerd rond de zogeheten ‘hangjongeren’.

Vanuit ruimtelijk oogpunt is de meest relevante passage in Thrasher’s studie 
zijn definiëring van het concept interstice:

“Probably the most significant concept of the study is the term interstitial – 

that is, pertaining to spaces that intervene between one thing and another. In 

nature foreign matter tends to collect and cake in every crack, crevice, and 

cranny – interstices. There are also fissures and breaks in the structure of so-

cial organization. The gang may be regarded as an interstitial element in the 

framework of society, and gangland as an interstitial region in the layout of the 

city.” (Thrasher 1927: 22)

De metafoor van de kieren, gaten en mazen die tussenruimtes creëren die noch 
bij het ene noch bij het andere horen, maar die tegelijkertijd een aantrekkings-
kracht uitoefenen op al wie of wat geen vaste plek heeft gevonden, opent nieu-
we mogelijkheden om vanuit een diversiteitsperspectief naar verstedelijkings-
processen te kijken. 

Deze passage inspireerde later ook Maurice Halbwachs, die bekend staat als 
degene die de Chicago School naar Frankrijk bracht (Grafmeyer & Joseph 
1979/2004).23 Halbwachs introduceert zelf de ‘spons’ als metafoor om te visua-
liseren hoe de Chicago School naar de stad keek: 

23 Nog bekender is Halbwachs omwille van zijn werk rond het collectief geheugen, dat hij vanaf de jaren 80 
ontwikkelde.

Fragment uit de 
kaart van Chicago’s 
Gangland, door F.M. 
Thrasher (1927)
Kaart waarop 
F.M. Thrasher de 
verschillende gangs 
in Chicago aanduidt; 
waarbij op de ruimte-
lijke onderlegger naast 
parken, boulevards, en 
begraafplaatsen, ook 
industriële terreinen en 
spoorweggebieden zijn 
aangegeven. Thrasher 
stelt onder meer vast dat 
deze gangs vaak te vin-
den zijn in de nabijheid 
van wat hij ‘interstitiële 
gebieden’ noemt. 

Bron: Thrasher (1926)
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“La ville, à moitié, n’est pas construite, […] on y a enfermé des espaces vides, 

des usines, des lignes de chemin de fer, des ‘zones interstitielles’, où l’on est 

dans la ville sans y être réellement, sans se confondre encore avec sa chair et 

son sang: tels ces organismes simples, tout en cavités, qui, bien qu’internes, 

baignent dans le milieu et le liquide extérieur.” (Halbwachs 1932: 328)

Deze andere manier om over de stad, stedelijke organisatie en verstedelijking 
te denken en te spreken is cruciaal in twee opzichten. Thrasher en Halbwachs 
beschouwen de interstitiële ruimte niet als iets accidenteels of als een plotse 
breuk, maar als een structureel onderdeel van de stedelijke ecologie. Hun as-
sociatie met de poriën, aderen, mazen of scheuren, zoals die ook in de natuur 
zijn aan te treffen, maakt duidelijk dat zij afstappen van de strikte centrum-pe-
riferie logica die het discours (tot op vandaag) domineert, en zo tot op zekere 
hoogte aansluiten bij Park’s idee van de stad als mozaïek. Zij het dat in Park’s 
stedelijke mozaïek de nadruk eerder lag op de verschillende, maar ook ge-
scheiden sociale werelden. In de Franstalige context pikken later ook de Bel-
gische stadssociologen Jean Remy en Liliane Voyé dit idee van de interstitiële 
ruimte verder op. In ‘Ville, ordre et violence’ (1981) linken zij dit aan de notie 
van ‘secondariteit’. Remy en Voyé benadrukken de dialectische relatie tussen 
ordre en désordre, tussen primarité en secondarité, wanneer zij over de stad en 
verstedelijkingsprocessen schrijven. ‘Primariteit verwijst naar de geordende, 
eenduidige aspecten van het dagelijkse leven, terwijl ‘secondariteit’ gaat over 
de niet gecodeerde, onzekere, meervoudige en vloeibare aspecten van de reali-
teit (1981: 93-94). In de dialectiek tussen ruimte van de ‘eerste orde’ en ruimte 
van de ‘tweede orde’ speelt de interstice een cruciale rol. 

Wanneer er in steden enkel oog is voor de ‘eerste orde’, en er enkel aandacht is 
voor het efficiënt zijn op functioneel gebied (bv. een goede ruimtelijke struc-
turering van de belangrijkste activiteiten), zullen er volgens Remy en Voyé 
problemen ontstaan op sociaal-affectief gebied. Sociaal verwijst hierbij naar 
hoe we met elkaar omgaan, affectiviteit verwijst naar hoe we omgaan met ge-
voelens. Wanneer het op dit vlak fout loopt, stellen Remy en Voyé dat er sprake 
is van ‘stedelijke decompositie’, waardoor er onvoldoende relatie is tussen het 
functionele en het symbolische, tussen primariteit en secondariteit, tussen het 
private en het publieke. Of anders gezegd, er ontstaan problemen wanneer de 
‘interstitiële ruimte’ onvoldoende zijn werk kan doen. Dan ontstaat er een dis-
crepantie, die volgens Remy en Voyé een gevoel van fragiliteit en onzekerheid 
met zich meebrengt, wat kan resulteren in een versterkte perceptie van agres-
sie, of de violence waarvan sprake is in de titel. 

Remy en Voyé (1981) wijzen in hun werk regelmatig op de ambivalente status 
van de stad en stellen haar verondersteld emanciperend vermogen in vraag 
door de stad te beschrijven als een ‘plek van de niet-keuze’ of lieu de non-
choix. Hierin klinkt het vertoog door van de sociaal geografen die wijzen op 
het feit dat stedelijke omgevingen worden gekenmerkt door een ongelijke dis-
tributie van kansen, waardoor voor sommige groepen, de stad meer open is 
dan voor andere. Ter illustratie verwijzen Remy en Voyé naar de lange wacht-
lijsten op de woningmarkt en andere aanschuifsystemen die de toegankelijk-
heid van de stedelijke infrastructuur ernstig beperken, vooral voor nieuwko-
mers in de stad. Maar in aanvulling op het sociaal-geografische perspectief 
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benadrukken Remy en Voyé (1981) dat ondanks het feit dat de stad altijd een 
weerspiegeling is van een gegeven sociale constellatie (die voortkomt uit het 
samenspel tussen gevestigde en afwijkende belangen), de stad tegelijkertijd 
ook altijd over openingen en manieren beschikt om over deze ongelijkheid 
te onderhandelen en finaal te overwinnen. Waar die diverse gradaties van 
weerbarstigheid van het stedelijk systeem hem dan precies in zitten, blijft een 
fascinerende vraag. De dynamische processen en de voortdurende onderhan-
delingen door de vele ruimtemakers in en met de stedelijke ruimte die we eer-
der beschreven, vinden niet overal met hetzelfde gemak plaats. Er lijken wel 
verschillen te zijn van plek tot plek, waardoor sommige plekken gedurende 
bepaalde periodes meer open staan dan andere, wat betreft de accommodatie 
van veranderingsprocessen. Maar er precies de vinger op leggen met wat dit 
te maken heeft, blijft een moeilijke zaak. Zeker als we niet in de val van het 
ruimtelijk determinisme van de Chicago School willen trappen.

Een term die toelaat om deze specifieke conditie van de stedelijke ruimte be-
spreekbaar te maken, is wat Remy en Voyé (1981) benoemen als zone à faible 
legitimité of ‘zwak beregelde ruimtes’. In deze context verwijzen ze ook naar 
secondarité of ruimte van de ‘tweede orde’. Deze zwak beregelde ruimtes of 
ruimtes van de ‘tweede orde’, waarover Remy en Voyé spreken, creëren moge-
lijkheden voor creatieve ontsnappingsmogelijkheden, ze vormen het tegendeel 
van de genormaliseerde ruimtes of ruimtes van de ‘eerste orde’. Hierbij gaat het 
in geen geval om een verzameling van statische, vaste eigenschappen die aan 
dit soort van ruimtes kunnen worden toegeschreven, maar wordt vanuit een dy-
namisch perspectief gedacht over bepaalde kwaliteiten of vrijheidsmarges die 
aan de ruimte kunnen worden toegekend, en die al dan niet geactiveerd kunnen 
worden door de relaties tussen diverse actoren en gebruikers die bij het maak-
proces van deze ruimte betrokken zijn. In een paper over het werk van Remy 
en Voyé, maakt Dehaene de koppeling met het concept ‘porositeit’. Voortbou-
wend op de inzichten van Remy en Voyé, gaat Dehaene (2008) dieper in op wat 
dit concept zou kunnen betekenen voor stedenbouw en de manier waarop we 
steden maken: 

“One of the appealing aspects of the metaphor porosity, is that it both ap-

peals to the extent to which a city has the capacity to absorb within one and 

the same structure different realities but also links this absorptive capacity 

to an idea of transience and transformability. Porosity is an indication of the 

margin that exists within an urban system, an indication of a sense of struc-

tural openness which allows an urban milieu to function differently at different 

times of the day but also to evolve over time. In combining these meanings 

the metaphor porosity establishes a latent link between a purely interpretative 

understanding of the city and the search for techniques and modes of urban 

transformation. Porosity for that matter belongs to an understanding of urban-

ism in its double meaning of the characterization of the urban way of life and 

the science of city making.” (Dehaene 2008: 2)

De mate waarin ruimte poreus is, net als een spons beschikt over doordring-
bare of vloeibare grenzen en zo (onder)handelingsmarges creëert, zegt dus 
iets over de mate waarin ruimte mogelijkheden biedt om deel te nemen aan 
de samenleving. Dit is een fundamenteel andere, complexere zienswijze dan 
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kant-en-klare succesrecepten, zoals bijvoorbeeld de huidige idee van sociale 
mix als instrument voor een meer rechtvaardige samenleving. Deze poreuze 
stedelijkheid roept nieuwe vragen op. Hoe kunnen we, in plaats van te streven 
naar een meer gelijkmatige verspreiding van bevolkingsgroepen, aandachti-
ger zijn voor de vele drempels en grenzen, die ingebouwd zitten in de sociale 
constructie en productie van de ruimte, en die een impact hebben op de toe-
gang tot hulpbronnen, de beslissingsprocessen, de wordingsprocessen van 
identiteiten, de narratieven over de ruimte en het sociale leven dat hier plaats-
vindt. Hoe zou stedenbouw, als sociaal project, mee kunnen bijdragen aan 
een poreuze stedelijkheid, waarin al wat anders, verschillend of nieuw is, niet 
wordt afgeblokt of verhinderd, maar waarbij de ruimte een voldoende rijk 
geschakeerd pallet van mogelijkheden kan bieden aan diverse stadsmakers 
om in een proces van voortdurende transformatie aan de stad te bouwen?

Jean Remy met drie 
praktijkvoorbeelden  
van de tussenruimte
Over de vele manieren waarop 
tussenruimtes mediëren tussen 
interieur en exterieur, waardoor 
hetzelfde en het andere kunnen 
co-existeren op dezelfde plek

Het Land van Herve
Voor Jean Remy is het 
Land van Herve en de 
abdij van Val Dieu een 
voorbeeld van een ‘inter-
ne tussenruimte’.

Bron: https://nl.liegetou-
risme.be (geraadpleegd 
op 6 mei 2019)
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In de tekst ‘La limite et l’interstice: la structuration spatiale comme ressource 
sociale’ (1986) gaat Remy nog dieper in op het potentieel van de interstitiële 
ruimte, aansluitend bij het eerder genoemde concept van de ‘zwak beregelde 
ruimtes’.24 Deze tekst bevat een aantal denkpistes die Remy ontwikkelde, 
voortbouwend op het werk van Pierre Pellegrino en het onderzoeksteam van 
het CRAAL25. Het onderzoek van het CRAAL is er op gericht om de ‘operati-
onele’ ruimte op een andere manier te situeren ten opzichte van de ‘geleefde’ 
ruimte. Wat dit werk volgens Remy interessant maakt, is dat zij de functio-
nele ruimte, die de basis vormt voor de ontwikkeling van activiteiten, en die 
doorgaans de focus vormt van stedenbouwkundigen, tegenover de ‘ruimte 
van communicatie’ plaatsen.

“[The] space of communication [is] composed on the basis of the tension 

between centration and decentration, spaces of belongings and of references. 

The space that serves to construct collective identities thus introduces a 

better understanding of local and regional dynamics.” (Remy 1993: 272)

Deze andere manier om naar de ruimte te kijken, volgt in grote lijnen ook het 
onderscheid dat Lefebvre maakt tussen representations of space of de ruimte 
zoals die wordt bedacht door professionals, en de space of representation (1974) 
of de ruimte zoals we die dagdagelijks ervaren en beleven, later door Low 
(1999) vertaald als de ‘sociale productie’ en ‘sociale constructie’ van de ruimte.26

Waar in het werk van het CRAAL vanuit grenzen wordt gedacht, wil Remy de 
grens in termen van de tussenruimte analyseren, vandaar ook de titel van de tekst. 

“In dit geval wordt het interstitiële territorium niet enkel gedefinieerd door 

exterioriteit en uitsluiting. Het is ook niet simpelweg een kruising. Het is een 

territorium met een eigen identiteit, die functioneert als een plek van commu-

nicatie, terwijl het tegelijkertijd ook om een ruimtelijke procedure van afstand 

nemen gaat.” (Remy 1986)

Remy maakt in deze tekst (1986) een onderscheid tussen drie soorten tussen-
ruimte: l’interstice interne (de interne tussenruimte), l’interstice externe (de 
externe tussenruimte) en la marge (de marge). Hij benadrukt hierbij dat het hem 
te doen is om het steeds wisselende spel van uitwisseling tussen het interieur 
en het exterieur.

In de ‘interne tussenruimte’ doet de ruimte zich voor als een bron die in dienst 
staat van actoren om problemen op te lossen van actie en communicatie. Als voor-
beeld van een ‘interne tussenruimte’ haalt Remy het Belgische ‘land van Herve’ 
aan. Eerst legt Remy uit waarom het land van Herve als geheel functioneert als 

24 Omwille van het feit dat deze Franstalige tekst zeer weinig bekend is, zich moeilijk laat samenvatten en 
bijzonder relevant is in het kader van deze doctoraatsthesis, kies ik er in dit deel voor om meer uitgebreide 
passages te citeren uit de oorspronkelijke tekstversie, die ik zelf naar het Nederlands heb vertaald.

25 CRAAL staat voor het Centre de Recherche en Architecture et Architecturologie en is gevestigd in de 
Universiteit van Genève, Zwitserland.

26 In een latere tekst maakt Pierre Pellegrino (2005) ook expliciet de link tussen de ideeën van Henri Lefebvre 
en Jean Remy.
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tussenruimte, om vervolgens in te zoomen op de haut lieu27 die hier aanwezig is. 
Concreet gaat het om een kleine vallei, gelegen in het midden van het plateau, 
waar sinds de 12de eeuw een cisterciënzer abdij aanwezig is, maar waar tegelijk 
ook aan landbouwontginning werd gedaan. Remy beschrijft waarom hier sprake is 
van een ‘interne tussenruimte’. 

“Het gaat om een afzonderlijke site, die weinig zichtbaar is ten opzichte van het 

gehele landschap. Dit is niet zonder belang voor de aanvaarding ervan. Deze 

vallei wordt beschouwd als een integraal onderdeel van bij ons, van het binnen, 

het interieur, maar waar het geaccepteerd wordt dat er verschillende heteroge-

ne dingen gebeuren. Bijvoorbeeld, in de afgelopen decennia, heeft het land van 

Herve toeristische infiltratie geweigerd; van zodra er projecten ontstonden voor 

vakantiedorpen, mobiliseerden de mensen zich ertegen. Maar daar tegenover 

staat dat in deze vallei wel een zekere toeristische ontwikkeling getolereerd 

wordt, vooral rond de abdij, die op die manier verschillende vormen aanneemt, 

van een plek waar toerisme en cultuur verweven wordt met het religieuze. Bo-

vendien is het zo dat wanneer de inwoners van de regio zich willen ontspannen, 

ze hier te vinden zijn en zich vermengen met de ‘vreemden’. Er gaat zelfs een 

zekere trots uit van het spreken over Val Dieu en wat daar gebeurt. Belangrijk 

om weten is dat deze plek sinds eeuwen een occasioneel bedevaartsoord is, 

waar je terecht kan voor de raadgevingen van de monniken. Het is daar dat een 

interne interstice toelaat om heterogene elementen in te voegen, terwijl ze op 

afstand worden gehouden en niet vermengd worden met het dagelijkse leven. 

Dit spel, erbinnen, erbuiten, laat toe om op een sociale manier om te gaan 

met marginaliteit, die op zo’n manier plaatsvindt dat ze als positief wordt be-

schouwd, omdat men haar een hoge legitimiteit heeft gegeven – zonder tussen-

komst van het brutale mechanisme van uitsluiting. De interne interstice wordt 

hier nog extra versterkt door haar zwakke zichtbaarheid.” (Remy 1986)

In tegenstelling tot de ‘interne tussenruimte’ wordt de ‘externe tussenruimte’ 
gekenmerkt door het feit dat exterioriteit en verschil dominant aanwezig zijn. 
Hier verwijst Remy (1986) naar de analogie met de rand: “In de ruimte van de 
rand, is men niet langer in het bos, noch in het veld, maar in een hybride ruim-
te, die omwille van die reden, een andere, eigen productiviteit kan hebben.” Als 
voorbeeld van een externe tussenruimte haalt Remy de boulevards van de klei-
ne ring in Brussel aan, en verwijst hij meer bepaald naar het gebied rond het 
Zuidstation, ter plaatse van de Hallepoort, dat grenst aan de wijk de Marollen 
aan de ene kant en de Parvis Saint-Gilles aan de andere kant. Via een uitgebrei-
de beschrijving legt Remy ons uit waarom hij dit gebied als een externe tussen-
ruimte beschouwt. 

“De sloop van de stadswallen liet een lege, niet-bezette, niet-geoccuppeerde 

ruimte achter, waar zich stedelijke functies geïnfiltreerd hebben die zeer wei-

nig banden hebben met de aangrenzende buurten. De boulevard is geen sterk 

knooppunt die een gecombineerde entiteit zou kunnen creëren wat zou leiden 

tot de eenmaking van de twee wijken. Echter, op sommige plekken van de 

27 Remy maakt een onderscheid tussen een haut lieu en een klassieke centraliteit. Een centraliteit impliceert 
volgens Remy een plaats waar het functionele belang wordt geïntensiveerd door een symbolische bete-
kenis die drager is van een collectieve geschiedenis. Een haut lieu heeft daarentegen de capaciteit om de 
verbeelding te stimuleren, hetzij als espace fondateur, hetzij als geschikt om een alternatief of overschot 
te induceren.
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boulevard, tonen deze twee wijken een in scène gezet stedelijk schouwspel. 

Enkele fragmenten van de boulevard zijn toege-eigend door brasserieën die 

aan de ene kant gebruikt worden door mensen van de Marollen en aan de an-

dere kant, door de mensen van Saint-Gilles. Verder is er het probleem van het 

gebruik van het park. Dit is interstitieel. Het is een soort neutraal terrein waar 

men noch bij de ene noch bij de andere is. Bovendien, op bepaalde momen-

ten van de dag of van de week, moet het worden gedeeld met de gebruikers 

van de stedelijke functies. Op de middag zijn het deze laatsten die overheer-

sen. In de late namiddag of vroege avond is het een plek die gezamenlijk door 

de kinderen van beide buurten wordt gebruikt. Dit is een externe interstice die 

toelaat om vanop een afstand te communiceren en die dienst doet als een 

occasionele ruimte van ontmoeting en conflict, waaraan de bemiddeling van 

stedelijke functies wordt toegevoegd die op die manier een beetje het effect 

hebben van een inbegrepen derde.” (Remy 1986)

Tot slot verwijst Remy ook naar de Oost-kantons, de Duitstalige regio in 
België, als voorbeeld van een ‘marge’: 

“Dit grensgebied is een dynamische ruimte van transitie en transpositie, die 

de verbinding vormt tussen België en Duitsland. Dit grenseffect ontstaat niet 

automatisch   langs alle grenzen. Het vereist dus de combinatie van een aantal 

factoren. [...] De bevolking van de Oost-kantons houden eraan om, een beetje 

zoals de Elzassers, niet verward te worden met de Duitsers. Dit heeft vooral 

te maken met de herinnering aan de tweede wereldoorlog en de tekorten 

waaraan de lokale bevolking is onderworpen die nog voor een groot deel erg 

levendig zijn, wat bij velen een zeer nationalistische reflex heeft uitgelokt. Bo-

vendien zijn ze erg trots op hun linguïstische identiteit en eisen ze het recht 

op om Duits te spreken, wat hun regionale cultuur nog versterkt. Hun dialect is 

hetzelfde als dat van de hele omgeving die de regio Aix-la-Chapelle omvat [...]. 

Ziehier een interstitiële regio omwille van zijn verschillende lidmaatschappen, 

die zoekt om de sterke punten en middelen van een grensregio te valoriseren, 

terwijl ze functioneert als een ‘marge’, omdat ze zich bovendien ook nog eens 

bevindt op de grote verbindingsassen met Duitsland, de autowegen en spoor-

wegen (Keulen - Luik). Dit vormt een zeer belangrijke transportroute, die wordt 

gewaardeerd omwille van de tweetaligheid wat contact mogelijk maakt tussen 

het Duitse en Waalse bedrijfsleven. Deze assen bezitten dus een potentieel 

om bilaterale transfers te stimuleren. Dit gebied is uitgegroeid tot een gebied 

van economische en culturele ontwikkeling, die allemaal steunen op een klei-

ne stad die een dynamische rol heeft. Deze transitsituatie komt tot uiting in 

het gedrag van de Belgen ‘van binnenin’ (om een uitdrukking te gebruiken uit 

de Elzas). Wanneer je aankomt in deze regio, voelt het altijd al als ergens an-

ders ook al ben je nog bij jou (in België).” (Remy 1986)

Met deze drie praktijkvoorbeelden van mogelijke tussenruimtes, laat Remy de 
gelaagde werking zien van ruimtelijke structuren: niet enkel als functionele 
plekken, of ‘plekken van de eerste orde’, die omwille van de aanwezigheid van 
bepaalde voorzieningen en ruimtelijke organisatievormen een bijdrage leveren 
aan de stad of regio waarvan ze deel uitmaken, maar die tegelijk meervoudige 
sociaal-affectieve betekenissen kunnen genereren voor de diverse soorten ge-
bruikers van deze ruimtes en het samenleven dat hier plaatsvindt. 
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Remy benadrukt hierbij het dynamische, gebricolleerde, efemere, en open  
karakter van deze tussenruimtes: 

“De in verschuiving, in verandering zijnde ruimtes zijn niet zonder dynamisme, 

ze zijn de bron van transposities, transfers en transformaties, met alles wat 

dat aan interpretatie en onjuiste weergaves met zich meebrengt. Onder deze 

ruimtes, de marge. Hier zouden we de positie kunnen innemen om de ont-

heemde of wat we niet kunnen plaatsen te vervangen. Maar in de plaats hier-

van zouden we het ook zo kunnen bekijken dat het marginale zich niet verbindt 

met een betekenis die wordt opgelegd door een context, eens en voor altijd, 

maar met een betekenis die wordt gegeven of geëxposeerd, een betekenis 

gebricolleerd in het efemere, een re-assemblage van overblijfselen en residu-

en, in een diversiteit die niet de neiging heeft om een globaliteit te produce-

ren, maar een autonomie die in spanning staat met allonomie; het marginale 

kan enkel bestaan in verhouding tot datgene waarvan het afstand neemt, het 

is niet anomisch28.” (Remy 1986)

De belangrijkste kwaliteiten van deze tussenruimtes, benoemt Remy als volgt: 

“Deze ruimten hoeven niet te voldoen aan voorafgemaakte vooronderstellingen, 

noch zijn ze belast met de druk van onmiddellijke integratie. Ze hebben genoeg 

ruimte voor onbepaaldheid en laten de toekomst in het ongewisse, regelen ver-

schuivingen op afstand, een afstand die eerder symbolisch dan metrisch is; in 

de marge zijn het annotatieve ruimtes waar de verschuiving en de toevoeging 

naast elkaar kunnen bestaan   zonder dat dit een hercompositie van het geheel 

vraagt; aan de buitenzijde gaat het om connotatieve ruimtes, manieren om te 

presenteren waarbij niet alle condensaties van de expressievorm worden uit-

gerold; in de tussenruimte zijn het de intervallen waar de verschillen met elkaar 

worden geconfronteerd, in de holtes binnen het complementaire.” (Remy 1986)

Vervolgens wijdt Remy nog een extra passage aan les espaces en décalage: 

“Ruimtes die niet op hun plaats of verschoven zijn (‘les espaces en décalage’), 

door de conjuncties die hier plaatsvinden, de specificiteit dat in tegenstelling 

tot plekken waar hetzelfde telkens iets anders wordt, dat hetzelfde en het 

andere op dezelfde plek kan co-existeren.” Dat komt volgens Remy, omdat: 

“Zij [...] het potentieel [hebben] om flou en onzeker te zijn in de marge, aan 

de rand, in de periferie van hun vorming, zodat de substantie van hun inhoud 

meervoudig en ambigu is; en ze gaan in tegen een inrichtingsbeleid dat erop 

gericht is om de verschillende gebieden van interventie met elkaar te vereni-

gen, door ze op te delen op een monofunctionele en eenduige manier en om 

alles te bepalen zonder ‘maagdelijke’ of vage ruimte te laten, onaangetast, 

niet ontworpen plekken waar niet conform gedrag is toegestaan, en waar rela-

ties zich kunnen ontwikkelen zonder gevolgen, minder rationeel.” (Remy 1986)

Tegelijk verwijst Remy naast de terrain vague van hierboven, ook naar tussen-
ruimtes die zich actiever en/of tijdelijk verhouden tot de primariteit of de func-
tionele ruimte: 

28 Anomie gaat over gebrek aan regels, structuur en organisatie.
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“Maar ze kunnen ook een uitgebreide metriek hebben, ze kunnen zich instal-

leren in intervallen die van seriële aard zijn, vormgekregen volgens betekenis-

volle hoeken en plooien, krommingen en verbuigingen hebben, die beladen 

zijn met betekenis en dus ook deelnemen in de vorm van hun expressie, de 

ruimtes die niet in verandering zijn; zij zijn niettemin losgekomen in de zin dat 

ze nooit enkel indicatief of denontatief, maar ook annotatief of connotatief zijn, 

omdat er altijd ruimtes van secondariteit zijn, die afhankelijk zijn van wat reeds 

bestaat, zelfs al is dat beperkt of liggen ze ver weg, van de ruimtes die niet in 

verandering zijn die vooral op een functionele manier gearticuleerd worden 

door een ondubbelzinnige inhoud.” (Remy 1986)

Met deze analyse van de interstice heeft Remy (1986) als doel “om beter te be-
grijpen hoe de ruimte een bron is die wordt toegeëigend om met een aantal pro-
blemen om te gaan die samenhangen met de ontwikkeling van sociale structuren: 
marginaliteit, samenleven in afstand, transfer - transit - vertaling - transposi-
tie”. Een beter begrip van het complexe samenspel tussen de ruimte en het soci-
ale leven dat hier plaatsvindt blijft tot op vandaag erg relevant. In deze context, 
verwijst Remy meer concreet naar de migratiekwestie in het voorbeeld van 
Brussel. De analyse van de tussenruimte is voor hem een manier “om Brussel te 
analyseren als een kosmopolitische stad of als de co-existentie van ruimtelijke 
heterogeniteiten, [...] dat [...] erg belangrijk is voor de toekomst van onze steden, 
vooral wanneer er zich immigranten vestigen.”
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Kanttekeningen 
in de marge
Over de vele valkuilen in de marge: 
romantisering, onzichtbaarheid en 
het risico op recuperatie

Stedenbouw als sociaal project vertrekt van de link tussen sociale organisatie-
vormen, de ruimte, en stedelijke dynamieken. De kritiek op de Chicago School 
heeft als gevolg gehad dat ruimtelijke analyse gedurende een lange periode 
afwezig of zeer beperkt was bij de interpretatie van sociale dynamieken. Met 
de spatial turn in de sociale wetenschappen en de ideeën van Lefebvre, Remy 
en anderen is daar een kentering in gekomen. Maar het blijft een complexe 
zoektocht naar hoe sociale en ruimtelijke logica’s precies op mekaar aanhaken. 
Remy waarschuwt voor een te simplistische benadering: 

“[...] one must distance oneself from a quasi-deterministic reading in which 

a spatial composition has a quasi-automatic social effect. The already con-

stituted space is, for the actor, a resource among others of which the mode 

of appropriation determines the possibilities of action. It is thus important to 

distinguish and join the logic of appropriation and the logic of production. A 

given social space, therefore, can have opposite effects by reinforcing one 

actor and discouraging another.” (Remy 1993: 270)

De doorgedreven sociaal-ruimtelijke analyse van de stedelijke tussenruimte, de 
interstitiële ruimte of wat Remy en Voyé (1981) benoemen als de zone à faible 
legitimité, vormt een belangrijke opstap om dit spoor verder te verkennen. Ik 
kies ervoor om eerder met de bril van Thrasher dan met die van Park naar deze 
tussenruimte te kijken. Hiermee bedoel ik dat ik in eerste instantie geïnteres-
seerd ben in de constructieve dynamieken, en meer bepaald in de sociaal-ruim-
telijke veranderingsprocessen die hier plaatsvinden (en deze tussenruimte niet 
bij voorbaat reduceer tot een verzamelplek van sociale pathologieën). 

De afgelopen decennia, sinds de jaren 90, is er binnen het veld van de Urban 
Studies, vanuit verschillende hoeken relevant onderzoek gebeurd rond de the-
matiek van de marge.29 Binnen de context van deze doctoraatsthesis is het niet 
mogelijk om hier een extensief overzicht van te bieden, wel sta ik graag stil bij 
een aantal terugkerende proposities die in deze analyses aan bod komen, en 
die vaak via empirisch onderzoek zijn onderbouwd. Een algemene observatie 
die van toepassing is voor al deze studies, is dat de marge, of wat wij de tus-

29 Rond het thema van de stedelijke marge, zijn al verschillende (lemma’s in) overzichtswerken gepubliceerd. 
Zie onder meer: Chapette, Freitag & Lafi (2017); Davidoff, LeGates & Stout (2003); Low (1999); Gieseking, 
Mangold, Katz, Low & Saegert (2014); Mubi Brighenti (2013).
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senruimte noemen, een delicaat onderzoeksonderwerp is en blijft. Dat heeft te 
maken met de moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds romantisering en 
anderzijds marginalisering van de marge.30 Ik lijst hieronder de belangrijkste 
valkuilen van het centraal stellen van de marge op.

Romantisering van de marge

Een eerste valkuil gaat over het risico op een al te sterke romantisering van de 
marge. Auteurs als Don Mitchell (2013), een stadsgeograaf die het fenomeen 
van de ‘Tent Cities’ in de US onderzocht, en Stéphane Tonnelat (2008) die in 
de Franse context onderzoek heeft gedaan naar de werking van stedelijke in-
terstices benadrukken beiden dat het belangrijk is om waakzaam te blijven de 
marge niet al te sterk te gaan romantiseren. Ook de marge kan, net omwille 
van het feit dat ze inherent gekenmerkt wordt door kwetsbaarheid en fragili-
teit, exclusief, hiërarchisch en autoritair zijn. Wanneer de gedecentreerde strijd 
of de decentered struggle al te sterk wordt verheerlijkt, en dit verder wordt 
doorgetrokken naar een pleidooi om de civil society en de burger een grotere 
verantwoordelijkheid in de samenleving te geven, dan is het van belang om 
voldoende alert te blijven voor mogelijke verborgen agenda’s. Zo wijst bijvoor-
beeld Stijn Oosterlynck (2015), socioloog, erop dat sociale innovatie (die in 
veel gevallen in de marge ontstaat), meer bepaald de vernieuwende woonprak-
tijken die recent zijn ontwikkeld aan de onderkant van de huisvestingsmarkt, 
niet als een alternatief moeten worden gezien voor de reguliere taakstelling 
van de welvaartstaat, maar als een toevoeging, een duw in de richting van een 
complexer en rijker systeem. Ook Michel Bauwens (2013) waarschuwt in zijn 
boek over de peer-to-peer economie, dat de alternatieve economische systemen 
die vandaag in de marge van de kapitalistische samenleving ontstaan weliswaar 
enorm veel potentieel hebben, maar niet als een verkapt excuus mogen dienen 
om de welvaartsstaat verder te ontmantelen, zoals bijvoorbeeld in Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk het geval is met respectievelijk het beleid rond de 
‘participatiesamenleving’ en de Big Society.

De onzichtbaarheid van de marge

Een tweede valkuil die al aan bod kwam in Remy’s beschrijving van de inter-
stice, en waar ook Mitchell (2013) en Tonnelat (2008) op wijzen heeft te maken 
met het typisch onzichtbare aspect van marges. Deze onzichtbaarheid werkt in 
twee richtingen. Gebruikmakend van de inzichten van de Canadese socioloog 

30 Voor de kritiek van Teresa Caldeira op de marginalisering van de marge, zoals zij dit aantreft in Wacquant 
(2008), zie: Caldeira (2009): “The urban peripheries of Brazil – like many other metropolises of Latin America 
and the developing world – are spaces inscribed with contradictory experiences of transformation, autocon-
structed growth, class formation, status ambition, modern consumption, land conflict, residential illegality, 
violence, citizenship mobilization and constant recreation of their own representation. To reduce these 
complex processes to a condition of marginality is to miss the strength of their inventiveness and the signs 
of emergent articulations that take them (and us) beyond the entrapments of ‘advanced marginality’.”
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Ervin Goffman (1963, 1974) omtrent de sociale organisatie van de ruimte en de 
organisatie van ervaringen, laat Tonnelat (2008) op micro-niveau zien welke 
tactieken daklozen toepassen om hun plaats op te eisen in de stedelijke marge. 
Deels door zichzelf onzichtbaar te maken – namelijk door ofwel de indruk te 
geven op doortocht te zijn of just passing, of door out of frame activiteiten te 
ondernemen – slagen deze personen erin om aan het ‘frame’ dat door dominan-
te en gelegitimeerde groepen wordt opgelegd aan bepaalde plekken, te ontsnap-
pen. Tegelijkertijd heeft deze onzichtbaarheid ook problematische gevolgen. 
Het draagt er evengoed toe bij dat sociaal onrechtvaardige systemen op vlak 
van tewerkstelling of huisvesting ook handig kunnen worden gecamoufleerd en 
verborgen. Op een gelijkaardige manier benadrukt de stadssocioloog Abdou-
Maliq Simone (2014) in zijn werk over Johannesburg hoe de ‘menselijke infra-
structuur’ die bijdraagt tot allerlei vormen van economische samenwerking tus-
sen bewoners, onzichtbaar is, deels omdat deze praktijken niet samenvallen met 
specifieke groepen of strikt af te bakenen territoria, wat mee bijdraagt tot de 
marginalisering ervan. Ook hij komt tot dezelfde conclusie dat de zichtbaarheid 
en onzichtbaarheid van de marge tegelijk een zegen en een vloek kan zijn: 

“In Johannesburg’s inner city, the heightened emphasis on visible identities 

and the converse need of actors to hide what they are actually doing gene-

rates a highly volatile mix. But it is in this play of the visible and invisible that 

limited resources can be put to work in many possible ways. Throughout urban 

Africa, residents experience new forms of solidarity through their participation 

in makeshift, ephemeral ways of being social. At the same time, these makes-

hift formations amplify the complexity of local terrain and social relationships 

by engaging the dynamics of a larger world within a coherent, if temporary, 

sense of place. Sometimes this sense of place coincides with a specific lo-

cality; other times, and with increasing frequency, it is dispersed across or in 

between discernible territories. In this economy of interpenetration, notions 

about what is possible and impossible are opened, and urban residents are 

ready to take up a variety of attitudes and positions.” (Simone 2014: 426)

De exotisering van de marge

Ten derde, is de marge en het bijzondere of ‘exotische’ karakter dat er aan 
wordt toegeschreven ook gevoelig voor (financiële, politieke en maatschappe-
lijke) recuperatie, wat finaal het risico op verdringing vergroot. Dat geldt niet 
alleen voor plekken of buurten die doorheen de tijd uitgegroeid zijn tot hetero-
gene, diverse en unieke omgevingen, die door de toenemende vermarkting van 
stedelijkheid en stedelijke cultuur (Zukin 1998) binnen de context van de we-
reldwijde competitie tussen steden en city-marketingstrategieën, hun eigenheid 
dreigen te verliezen en onderwerp worden van gentrificatie en sociale verdrin-
ging. Denk hierbij aan de ‘etnospektakels’ (Shaw, Bagwell & Karmowska 2004) 
die ondertussen gemeengoed zijn geworden in elke stad, en die via de promotie 
van de etnische keuken en de organisatie van multiculturele straatmarkten en 
festivals in de eerste plaats gericht zijn op de veel spenderende vrijetijdscon-
sumenten en toeristen. Dat geldt des te meer voor planningsprocessen waarbij 
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‘diversiteit’ dogmatisch als leidmotief naar voor wordt geschoven, zonder stil 
te staan bij het feit dat: (1) diversiteit heel moeilijk te plannen of te produceren 
valt, en (2) een groot deel van de aanbevelingen die door voorstanders van het 
diversiteitsdiscours naar voor worden geschoven makkelijk gekaapt kunnen 
worden door partijen met minder nobele, vooral commerciële doelstellingen. 
Of zoals Susan Fainstein, planningstheoreticus, het verwoordt: 

“Privileging diversity raises significant issues. Can planned environments 

produce diversity or only a “staged authenticity”? Does emphasizing diversity 

obscure the economic structure? Is there a connection between diversity and 

economic innovation? Does social diversity necessarily contribute to equity 

and a broadly satisfying public realm?” (Fainstein 2005: 3)

De centrale vraag blijft dus nog steeds wie of wat het meest gebaat is bij de 
zoektocht naar een grote gebruiksdiversiteit en de “Jacobsian nostrums such as 
active streetscapes” (Fainstein 2005: 9): de projectontwikkelaars of de stadsge-
bruikers, de marktwaarde of de gebruikswaarde?

De essentialisering van verschil

Tot slot, schuilt er een laatste gevaar in het essentialiseren van verschil. We gin-
gen al eerder uitgebreid in op de theorievorming rond diversiteit waar dit mee 
aan bod kwam. Maar ook in de praktijk, is het van belang om waakzaam te zijn 
wanneer goedbedoelde participatieprocessen worden opgezet om minderheids-
groepen mee op te nemen in planningsprocessen. Zoals Beebeejaun (2004), van 
der Horst en Ouwehand (2011) en anderen hebben aangetoond, bestaan er tal 
van risico’s wanneer vanuit een doelgroepenbenadering wordt gewerkt. De term 
‘doelgroep‘ op zich impliceert al dat over en niet met een ander wordt gespro-
ken, laat staan dat het de ander is die spreekt of handelt. Door de rol van etni-
sche identiteiten te sterk te benadrukken, worden bepaalde verschillen geëssen-
tialiseerd door het vastleggen van bepaalde groepskenmerken en -voorkeuren, 
wat leidt tot een verdere versterking van de bestaande etnische hiërarchieën. 

“We share with many social and political theorists of identity a suspicion of 

essentialist and affirmative forms of identity politics, where recognition is 

claimed on behalf of groups which are understood to be homogenous or 

self-contained. It is relatively easy to show that different identity groups are 

in fact internally differentiated, that they have unstable rather than immutable 

boundaries. Any individual is likely to ‘belong’ to many such groups, and the 

meaning of belonging is always far from settled.” (Jacobs & Fincher 1998: 91) 
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Naast allerlei valkuilen biedt een sociaal-ruimtelijke analyse van de stedelijke 
tussenruimte ook veel kansen. Voortbouwend op de redeneringen die we eer-
der uitgebreid hebben toegelicht, en aangevuld met de meest relevante inzich-
ten uit ander onderzoek waarin de marge centraal staat, zet ik ter afsluiting 
van dit theoretische hoofdstuk nog drie werkpremisses van de tussenruimte op 
een rijtje. Via de empirische casestudies zullen deze premisses later uitgebreid 
tegen het licht worden gehouden. Een beter begrip van de tussenruimte is niet 
alleen relevant op zich, omwille van het inzicht dat het ons kan bieden in de 
manier waarop interstitiële ruimtes een bijdrage leveren aan stedelijke veran-
deringsprocessen. Bijkomend ligt hier, wanneer we op betere en slimmere ma-
nier leren omspringen met het potentieel van de tussenruimte, een belangrijke 
sleutel voor stedenbouw als sociaal project. 

Van ruimtes van verval, 
naar ruimtes van klein  
en groot verzet

De aandacht voor diversiteit en voor de verschillende dimensies van in- en uit-
sluiting creëerde een groter bewustzijn ten aanzien van sociale ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid. In het discours van de Chicago School, en later ook bij een 
groot deel van de sociaal geografen ligt de nadruk in hoofdzaak op de proble-
matische kant van de marge, de marge als plek van degradatie, sociale disorga-
nisatie, verval, armoede, en achterstelling (o.a. Park 1936, Burgess 1925/1967, 
Harvey 1973, Castells 1977, Wacquant 2008). De kritiek op de Chicago School, 
waarbij al wat niet strookt met de gangbare normen en standaarden als afwij-
kend te beschouwen, kwam al eerder aan bod. Later riepen ook verschillende 
stemmen in het postkoloniale, post-structuralistische en feministische discours 
ook op om de marge en degenen die zich er bevinden, niet louter als passief 
maar ook als actief te presenteren. 

Zo schuift Bell Hooks (1989), feministe en sociaal activiste, het idee naar voor 
dat de marge ook constructief kan zijn en kan werken als een plek van verzet. 
Net omwille van het feit dat de marge vaak aan de aandacht ontsnapt, lijkt er 
meer te mogen en te kunnen dan elders. Begin jaren 90 is Hooks een van de 
belangrijkste stemmen in het minderhedendebat die de ambivalentie van mar-
ginaliteit zichtbaar maakt: 
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“I make a definite distinction between that marginality which is imposed by 

oppressive structures and that marginality one chooses as site of resistance 

– as location of radical openness and possibility. This site of resistance is 

continually formed in that segregated culture of opposition that is our critical 

response to domination.” (Hooks 1989: 35) 

Deze benadering staat ook centraal in het werk van Teresa Caldeira en James 
Holston, twee antropologen die voornamelijk in de Braziliaanse context actief 
zijn. Om een eenzijdige benadering van de marge als plekken van de ‘stedelijke 
catastrofe’ te doorbreken, benadrukken zij dat het nodig is om op een radicaal 
andere manier naar steden en verstedelijkingsprocessen te leren kijken: 

“[It] requires studying contemporary urban conditions through a combination 

of ethnography and history generally antithetical to the urban catastrophe 

genre, which thrives on the bird’s-eye view of history to aggrandize predic-

tions. As it hovers outside and above, this view cannot recognize ‘slums’ as 

places in which residents use their ingenuity to create daily a world of adapta-

tions, connections, and strategies with which to inhabit modern metropolises 

on better terms than those imposed by the powerful local and international 

forces that would have them segregated and servile. Such ingenuities can and 

occasionally do coalesce into insurgent movements that redefine the nature 

of social incorporation and the distribution of resources – movements, in 

short, of new urban citizenships.” (Caldeira & Holston 2008: 18)

Met andere woorden, net als Hooks voeren Caldeira en Holston een pleidooi 
om het potentieel van de marge te (h)erkennen, als plek van actief verzet en 
voedingsbodem voor insurgent citizenship (Holston 2008).

Ook Mubi Brighenti (2013: xv-xxiii), Lévesque (2013: 21-64), King en Dovey 
(2013: 183-202) betogen dat het van belang is om de marge of interstitiële ruim-
te niet als een passieve, blinde vlek in het stedelijke weefsel te zien, maar haar 
te beschouwen als een actieve component waar dynamieken samenkomen. Of 
zoals Mubi Brighenti (2013: xvi) het formuleert: “interstitial territorialities can 
only be appreciated by taking into account the dynamics of power and resistan-
ce, of fluidity and boundedness, of mobilities and moorings, of smoothness and 
striatedness that occur in the contemporary city”. Wat deze analyses aantonen 
is dat de interstice kan werken als een plek van verzet, omdat ze weerstand 
biedt aan dominante krachten gericht op sanering, uitsluiting, onderdrukking, 
enz. Eerder verwezen we al naar Jacobs en Fincher (1998), maar ook de prak-
tijkvoorbeelden van Remy (1986) toonden aan dat deze eigenschap zich niet 
beperkt tot praktijken van grote, politieke strijd; maar ook even goed gaat over 
meer alledaagse vormen van klein verzet. 
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Van ruimtes van de 
uitzondering, naar 
ruimtes die overal zijn

Via de ganglands in Chicago (Thrasher 1927), kwamen we uit bij de spons als 
metafoor voor de poriën van de stad (Halbwachs 1932). Dit beeld werd vervol-
gens bevestigd in de meer gedetailleerde analyse van Remy (1986), die duide-
lijk maakt dat de tussenruimte eerder een conditie is, dan dat ze over vaste 
eigenschappen beschikt, of samenvalt met de maat, vorm of schaal van be-
paalde ruimtes. Ook Mubi Brighenti (2013) doorbreekt het clichébeeld van de 
interstitiële ruimte als plek van de uitzondering. Het betreft zeker niet alleen 
de vage, unheimliche plekken die buiten de traditionele stadscentra gelegen 
zijn, zoals industriële gebieden of vervuilde wastelands. Integendeel, de stad 
bevat daarnaast nog een zeer divers gamma aan mogelijke interstices. In zijn 
beschrijving van ‘poreuze ecologieën’, geeft Dehaene een sprekende reeks 
voorbeelden, die de grote variëteit aan stedelijke plekken die dan in het vizier 
komen, concreet maken: 

“All cities contain spaces that fall outside of the matrix of well integrated public 

or private spaces. These can be the floodplains of the river that pass through 

the city, the slopes between the lower part and the higher part of the city which 

are too steep to be occupied, craters or rock formations that have found there 

place within the city but have in many ways remained outside of the process of 

urbanization. Next to such weakly integrated spaces we can trace a whole range 

of spaces which first of all exist as the side effect of the process of urbanization. 

Examples include the open space next to the on and off ramp of the highway, 

water tanks that in time have been put to ritual or recreational use, the spaces 

next to the railway tracks that have been colonized by allotment gardens. In this 

particular category we could also include such spaces like the attics and the 

basements of the 19th century apartment building. The attic in particular is a 

space that is there as the consequence of a particular type of roof construction 

and only subsequently where put to use.” (Dehaene 2008: 2-3)

Hierbij aansluitend en in lijn met Remy’s nadruk op het dynamische, efemere 
en open karakter van tussenruimtes, merkt Mubi Brighenti (2013: xx) op dat 
de interstice niet kan worden vastgepind op een vaste fysieke ruimte: “[…] 
interstices can be found or produced at any place and time.” Interstices on-
derscheiden zich tijdelijk van de rest van hun omgeving door “an expressive 
potential”, het gaat daarbij om een “reservoir that is inherent in certain zones” 
(Mubi Brighenti 2013: xx). Met andere woorden, sommige plekken beschik-
ken over een groter vermogen voor interstitialiteit dan andere, maar of deze 
interstitialiteit ook daadwerkelijk geactiveerd wordt, hangt in belangrijke 
mate af van de omstandigheden.
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Van ruimtes van een 
andere, naar ruimtes van 
een alternerende orde

De kritische herlezing van de Chicago School maakte komaf met de opvatting 
dat de ‘zone in transitie’ samenvalt met wat initieel als ‘sociale disorganisatie’ 
werd beschouwd. Remy maakte in zijn analyse van de tussenruimte duidelijk 
dat de werking van de interstice, als ruimte van de tweede orde niet los kan ge-
zien worden van de manier waarop ze samenhangt en samenwerkt met de ruim-
te van de eerste orde. In lijn met Remy (1996, 1981), nam ook Kevin Hethering-
ton (1997) afstand, van de (tot op vandaag) terugkerende opvatting over 
marginale ruimtes dat zij per definitie contra-hegemonische ruimtes zouden 
zijn (in positieve of negatieve zin), die een complexer en meer wanordelijk ka-
rakter hebben, en die zich afzetten tegen elke vorm van sociale orde. Daarom 
introduceert Hetherington de term space of an alternate order of ‘ruimtes van 
een alternerende orde’. Ook marginale ruimtes beschikken volgens Hethering-
ton over eigen codes, regels en symbolen en genereren hun eigen machtsrela-
ties, en kunnen dus nooit los gezien worden van een (weliswaar wisselende) 
vorm van sociale ordening. Eerder dan in binaire tegenstellingen te denken – 
tussen centrum en periferie, tussen transgressie en controle, tussen vrijheid en 
orde – presenteert Hetherington, maar eerder ook Remy deze ‘ruimtes van een 
alternerende orde’ of ‘zwak beregelde ruimtes’ als een soort van tussenruimtes 
die net in de wisselwerking met ‘het centrum’ alternatieve vormen van sociale 
ordening mogelijk maken.

Mubi Brighenti trekt dezelfde conclusie (2013: xix), maar maakt hierbij een 
interessant onderscheid tussen tussenruimtes die “more enclave-like” of “more 
treshold-like” zijn, waarbij de ene meer op zichzelf staat en de andere meer po-
reus is, en dat de eerste minder leefbaar zou zijn dan de andere. Hierin horen 
we ook de echo’s van het pleidooi dat Young (1990) en Fainstein (2007) voerden 
voor het belang van permeable borders of doorlaatbare grenzen. Dit raakt aan 
de fundamentele discussie rond het democratisch karakter van de ruimte. In 
deze context stelt Lefebvre: 

“[…] every society creates its own space. Exclusionary spatial organisation is in 

close relationship to social systems whose constitution is inherently built upon 

some form of social exclusionary processes. We know that all human societies 

have their own forms of social and spatial exclusion. So exclusionary process-

es per se are not the source of social fragmentation and disintegration. It is 

the absence of social integration which causes social exclusion, as individuals 

do not find the possibility and channels of participating in mainstream socie-

ty.” (Lefebvre zoals geciteerd in Madanipour 2004: 81)
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Via de praktijkvoorbeelden van Remy (1996) kregen we al een beter begrip 
van de manier waarop de ruimte kan worden ingezet als hulpbron, en welke 
rol de tussenruimte daarbij kan spelen. Als voorbeeld van een goed en even-
wichtig samenspel tussen een interne en externe interstice haalt Remy het 
Land van Herve aan, een ‘non-centraliteit’ die omwille van de aanwezigheid 
van innovatieve landbouw wel over een sterk aanwezige ‘centrering’ beschikt, 
en als volgt beschrijft: 

“[Het Land van Herve] bezit een hoge graad van centrering: de weigering om 

zich te laten definiëren door het exterieur als periferie; het feit dat verschillen-

de externe invloedszones onder de aandacht worden gebracht vernietigt de 

identiteit niet en het primaat van de definiëring van zichzelf te zijn door zich-

zelf. Dit is een externe interstice die een hoog niveau van centrering laat zien, 

die ook gepaard gaat met een duidelijk bewustzijn van zelf geen centrum te 

zijn in de zin van een plek die over dezelfde kwaliteiten beschikt als een sterke 

centraliteit. Het is dus deze situatie die men kan exploiteren als een specifieke 

hulpbron: de weigering om gedefinieerd te worden door het exterieur, maar 

zichzelf definiërend als in relatie staand tot het exterieur.” (Remy 1996: 119)

Remy spreekt over tussenruimten die over een zekere graad van competentie, 
bereidheid en beschikbaarheid beschikken tot overdracht en uitwisseling tus-
sen plekken van de ‘eerste’ en ‘tweede orde’. Omwille van de specifieke capaci-
teit op het vlak van overdracht en uitwisseling wordt de interstice vaak gekop-
peld aan ‘porositeit’ (Remy 1996, Dehaene 2008, Mubi Brighenti 2013). Mubi 
Brighenti formuleert het als volgt: 

“Interstitiality as porosity – literally ‘possibility of ways’ – may therefore suggest 

an approach to the city, that stresses the many spatial modes in which a plu-

rality of differences associate, as well as the ways in which they are allowed to 

associate or prevented from associating.” (Mubi Brighenti 2013: xix-xx)
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Tot slot

We zijn dit theoretische luik gestart bij Lefebvre en zijn beschouwingen over de 
spontane en de geplande stad. Aanvankelijk leken de spontane en de geplande 
stad mijlenver uit mekaar te liggen. Stedenbouw kreeg hierbij respectievelijk 
een marginale en verdachte rol toegedicht. Vervolgens hebben we een pad be-
wandeld langsheen de sociale kritieken vanuit de stadsgeografen aan de ene 
kant, en de aanhangers van het gebruikersperspectief aan de andere kant, om 
via een kleine tussenstop bij de Chicago School, een zoektocht te starten naar 
mogelijke aanknopingspunten om stedenbouw te herijken als sociaal project. 
Zo kwamen we terecht bij een aantal inzichten die de spatial turn in de sociale 
wetenschappen met zich meebracht en bij de diversiteitstheorieën die vanaf 
de jaren 90 opgang maakten en hun weg vonden naar het stadsonderzoek. 
Geleidelijk aan kwamen zo de spontane en de geplande stad al iets dichter bij 
mekaar. De ‘zones in transitie’ waar de Chicago School als eersten op wezen, 
kregen gaandeweg een nieuwe betekenis en namen een heel andere, meer gedi-
versifieerde gedaante aan. We koppelden theoretische ideeën rond diversiteit, 
collectiviteit en rechtvaardigheid aan denkpistes voorbij een louter functionele 
of operationele benadering van de stedelijke ruimte. We lieten feministische 
ideeën zoals het pleidooi voor een agonistisch pluralisme waarbij er zowel 
ruimte is voor gemeenschappelijkheid als voor diverse vormen van individua-
liteit, resoneren met een oproep om de stedelijke ruimte in te richten op collec-
tieve consumptie, niet enkel als rampbestrijding maar als iets waar de samen-
leving collectief voordeel aan kan ontlenen. Daarnaast kwamen ook zachte 
waarden voorbij, zoals de dagelijkse ervaring, de beleving, de betekenissen, de 
verlangens en gevoelens die we koesteren en die zich manifesteren in de stede-
lijke ruimte. Zo verschenen deze ‘transitiezones’ of plekken van verandering 
op de duur niet langer meer als strikt in de tijd en ruimte af te bakenen zones in 
de stad waar zich processen van degradatie en sociale disorganisatie afspelen, 
maar als plekken van sociale transformatie, waar een zeer divers pallet van 
dynamische en kriskras verspreide tussenruimtes de stad transformeren tot een 
spons, die haar een poreus karakter verlenen, waardoor er ruimte ontstaat voor 
positieve, constructieve, en (deels) gedeelde sociale dynamieken. Zo kwam 
een poreuze stedelijke ruimte tevoorschijn met plaats voor dubbelzinnigheid, 
meervoudigheid, andersheid, ambivalentie, onaangepastheid en onaangetast-
heid; waar creativiteit, fantasie, verbeelding en zingeving een plek krijgen; 
waar naast speelsheid, niet-conform gedrag en weerstand, ook klein en groot 
verzet mogelijk is; en waar irrationaliteit, conflict en tegenstrijdigheid niet per 
definitie een probleem vormen. 
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Stedenbouw is lang, te lang blind geweest voor het positieve (sociale) potenti-
eel van de tussenruimte die eigen is aan een poreuze stedelijkheid. Dat is onder 
meer te verklaren door een eenzijdige focus op groei, uitbreiding en vernieu-
wing; door het afstand nemen van wat als te complex of niet controleerbaar en 
beheersbaar wordt beschouwd; en door een dominantie van harde (functionele, 
organisatorische, rationele) waarden ten opzichte van zachte (symbolische, 
ervaringsgerichte, gevoelsmatige) waarden. 

In een eerste stap, is een andere lezing van de stad en verstedelijking noodza-
kelijk. Dat breng ik in praktijk via een reeks van empirische casestudies over 
Rotterdam. Via een mix van historisch onderzoek, etnografie en ruimtelijke 
analyse breng ik een breed pallet van tussenruimtes in beeld die de stad Rotter-
dam doorheen de geschiedenis mee hebben vorm gegeven, maar die we gaan-
deweg uit het oog zijn verloren of die zijn verdwenen. Het stedenbouwkundig 
perspectief wordt steeds meegenomen, zowel in de enge zin door stil te staan 
bij de visies en plannen van stadsplanners en andere ruimtelijke professionals, 
als in de ruime betekenis door aandachtig te zijn voor de veelsoortige proces-
sen van stad maken in de tussenruimte. 
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Intro

Aan het begin van de twintigste eeuw, was Rot-
terdam als havenstad dé plek binnen Europa 
waar scheepvaartbedrijven van over de hele we-
reld goedkope Chinese arbeidskrachten kon-
den rekruteren. Zo ontstond er op Katendrecht, 
een klein schiereiland middenin het havenge-
bied, een ‘open kamp’1 situatie. De Chinese 
zeelui en ondernemers werden weliswaar niet 
letterlijk opgesloten op Katendrecht, maar hun 
bewegingsvrijheid werd sterk ingeperkt door 
de tewerkstellingsvoorwaarden die ten dienste 
stonden van de Nederlandse en internationale 
scheepvaartindustrie.2 Na een periode van 30 
jaar, toen de scheepvaart massaal omschakelde 
van kolen naar olie, werden de Chinese zeelui 
niet langer als economisch nuttig beschouwd, 
omdat het merendeel van hen actief was als 
stoker of tremmer (kolensjouwer). Een 1000-
tal van de Chinezen die waren achtergebleven 
op Katendrecht, werden gedwongen gedepor-
teerd naar hun thuisland. De Nederlandse en 
lokale overheden coördineerden deze actie, 
mee gelegitimeerd door de economische crisis. 

1 De term ‘open kamp’ verwijst naar de opdeling die de orga-
nisatie Migreurop maakt tussen open en gesloten kampen. 
Migreurop omschrijft zichzelf als “een Europees en Afrikaans 
netwerk van activisten en onderzoekers dat als doel heeft 
om de veralgemening van de opsluiting van vreemdelingen 
zichtbaar te maken en te bestrijden”. Zij wijzen hierbij op “de 
bijhorende vermenigvuldiging van kampen als onderdeel 
van een externaliseringsbeleid van de Europese Unie”. Voor 
meer informatie, zie: http://www.migreurop.org. Aan de hand 
van cartografie documenteert Migreurop de impact van het 
gevoerde migratiebeleid op het terrein. Zie in dit kader ook 
Hailey (2009: 243), die naar Migreurop verwijst in het hoofd-
stuk over kampen gericht op controle: “In this classification 
[of Migreurop], open camps [...] limit movement by ‘adminis-
trative constraints’ and thus symbolize the ‘externalization of 
border’ — that is, nongeographic boundaries inscribed by each 
migrant’s limited choices, whether economically or politically 
driven.” De analytische kaarten van Migreurop tonen de impact 
van het Schengen akkoord (1985), waarbij de controle van de 
interne grenzen binnen de Europese Unie is afgeschaft, met 
als gevolg dat de controle van de buitengrenzen van Europa 
versterkt is. Niettegenstaande de andere historische en poli-
tieke context, vertoont Migreurop’s beschrijving van een ‘open 
kamp’, dat een gevolg is van ‘de externalisering van de grens’, 
parallellen met de situatie van de Chinese arbeidsmigranten 
op Katendrecht aan het begin van de 20ste eeuw.

2 Voor een beschrijving van de precieze tewerkstellingsvoor-
waarden, zie Zeven (1984: 25-29). 

Daarnaast speelden de opkomende xenofobe 
gevoelens in de jaren 30 mee een rol in de plot-
se verdwijning van de ‘Chineezenkolonie’3.

Deze tragische afloop had niemand de jaren 
voordien kunnen voorspellen. Decennialang 
vormde Katendrecht de thuisbasis van een 
soort vlottende Chinese arbeidsreserve.4 Bij 
hun aankomst, in de jaren 10 van de vorige 
eeuw, was de buurt vooral bekend vanwege 
de prostitutie. Naast de Schiedamsedijk, 
werd Katendrecht destijds beschouwd als de 
uitgaansbuurt voor internationale zeelui, 
die er af- en aanmonsterden. Slechts enkele 
decennia later zou deze geïsoleerde enclave, 
gelegen op een moeilijk bereikbaar schierei-
land, transformeren tot een populair uitgaans-
centrum voor een breed publiek, met Chinese 
restaurants, cafés en koffiehuizen, waarvoor 
vele Rotterdammers graag de oversteek waag-
den naar de linker Maasoever. 

De V.V.V.-week staat voor Vol Vertrouwen 
Voorwaarts, en was bedoeld als reactie op 
de crisis. Het initiatief kwam van de Vereni-
ging voor Vreemdelingenverkeer5 die voor 
de gelegenheid samenwerking zocht met de 
Chinese restauranthouders en winkeliers op 
Katendrecht. Deze publieke feestweek in 1935 
vormde een belangrijk kantelmoment. In de 
promotiecampagne met als titel ‘Welkom in 
Chinatown’, werd het Chinese karakter van 
Katendrecht voor het eerst uitgespeeld als 
troef en gingen duizenden Rotterdammers een 
kijkje nemen op het schiereiland. De V.V.V.-
week maakte de opmerkelijke transformatie 
zichtbaar die zich tijdens de aanwezigheid van 
de Chinezen voltrok in het gebruik, de inrich-
ting en vooral in de beeldvorming en beleving 
van de stedelijke ruimte op Katendrecht. 

3 Deze benaming werd destijds gebruikt in Nederlandse kranten 
en tijdschriften.

4 De meerderheid van de Chinese zeelieden die naar Nederland 
kwamen, waren afkomstig uit het Bo On district of de Guan-
dong provincie. Daarnaast waren er ook Chinese kooplui die 
vooral uit de Chekiang provincie kwamen. Bron: Stadsarchief 
Rotterdam (verder SAR), Gemeentepolitie Rotterdam, inv. nr. 
3165, Telling Chineezen, 25-26 januari 1937.

5 V.V.V. staat tegelijk ook voor de ‘Vereniging voor Vreemdelingen-
verkeer’. Dit is een organisatie in Nederland waarin plaatselijke 
of regionale recreatiebedrijven en -instanties samenwerken om 
het toerisme in de betreffende locatie te bevorderen.
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Rotterdam Zuid
Heliogravure (1904): 
dokken, spoorlijnen, 
groene boulevards en 
woonwijken gecombi-
neerd in een havenland-
schap.

Bron: van den Bout & 
Pasveer (1994: 85)
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De opkomst en neergang van de Chinese ar-
beidsmigranten op Katendrecht, en het levendi-
ge stedelijk milieu dat hier een tijdlang bestaan 
heeft, is een vergeten en verzwegen verhaal 
binnen de Nederlandse geschiedenis. De han-
del in Chinese stokers en tremmers viel samen 
met de periode dat de Rotterdamse haven in 
volle expansie was. Het feit dat Rotterdam dit 
soort activiteiten aantrok (naast andere grote 
Europese havensteden zoals Liverpool, Ham-
burg, Antwerpen en Amsterdam), kan worden 
gelinkt aan de vele internationale haventrans-
port routes die mekaar hier kruisten. Zonder 
goedkope Chinese arbeidskrachten zou de 
Nederlandse scheepvaart het hoofd niet boven 
water hebben kunnen houden (de Lange 2007). 
Niet alleen werden de Chinese zeelui bedui-
dend minder betaald dan hun Europese colle-
ga’s en ingezet voor het zwaarste en ongezond-
ste werk.6 Binnen een context van opkomende 
vakbonden zetten de scheepvaartbedrijven hen 
ook actief in als ‘stakingsbrekers’. Maar de 
nadruk op de economische en politieke agenda 
van de havenexpansie in de huidige geschied-
schrijving, maskeert zowel de betekenis en 
waarde van het stedelijk milieu voor de lokale 
betrokkenen, als het menselijk leed dat hier-
mee gepaard ging. Ook de deportatieacties die 
plaatsvonden aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog komen in de huidige geschied-
schrijving slechts zelden aan bod.7 Door stil 
te staan bij de schaduwkant, wordt duidelijk 
dat de rijkdom die de Rotterdamse haven heeft 
gebracht, niet zonder kostprijs was. 

De aanwezigheid van de Chinezen op Ka-
tendrecht viel samen met de opkomst van de 
welvaartstaat, begin 20ste eeuw. Enerzijds 
werd stedenbouw en in het bijzonder (volks)
huisvesting ingezet in functie van de collectie-

6 Zie Zeven (1984: 30): terwijl een Nederlandse stoker in de 
jaren 20-25 een loon van gemiddeld 140 gulden per maand 
ontving, verdiende een Chinese stoker gemiddeld tussen de 
80 en 100 gulden per maand. 

7 In overzichtswerken over de Nederlandse migratie (o.m. 
Lucassen 2018: 105-106) wordt expliciet vermeld dat gedu-
rende de periode van het Interbellum Chinezen samen met 
zigeuners en zogenaamde ‘Oostjoden’ afkomstig uit Polen 
en andere Oost-Europese staten behoorden tot de groep 
van ongewenste vreemdelingen: “Zij golden als exponenten 
van ‘oosterse’ volkeren die nooit in Nederland zouden kunnen 
aarden en daarom zoveel mogelijk buiten de deur moesten 
gehouden worden.” Maar de concrete gevolgen hiervan staan 
enkel beschreven in minder gekende studies (Zeven 1984; 
Wubben 1986).

ve organisatie van arbeid. Maar in het geval 
van Katendrecht werd er abstractie gemaakt 
van de informele, goedkope arbeidsreserve 
om dit systeem te laten functioneren. Ander-
zijds keek de overheid steeds strenger toe op 
de woonkwaliteit. Zo had de invoering van de 
Woningwet in 1901 als doel om strenger toe te 
zien op de bouw en bewoning van slechte en 
ongezonde woningen, en om de bouw van goe-
de woningen bevorderen (o.m. Keesom 2000, 
Beekers 2012). Maar ook op dit vlak werd er 
voor de huisvesting van buitenlandse arbeiders 
veel meer door de vingers gezien. 

G.J. de Jongh, Directeur Dienst Gemeentewer-
ken8, en verantwoordelijk voor de grootscha-
lige havenuitbreidingsplannen, zag de nieuwe 
woon- en werkwijken naar eigen zeggen als het 
tegendeel van een ‘Javanese dessa’ of ‘Turks 
dorp’, die volgens hem haaks zouden staan op 
de geplande, geordende en efficiënte stad die 
hij voor ogen had.9 Katendrecht is ontworpen 
als een langwerpig schiereiland te midden van 
de dokken, aan de buitenzijde afgeschermd 
van het zicht, door grote havenloodsen met 
blinde gevels, volledig omgeven door treinspo-
ren voor het goederentransport, en slechts aan 
de kortste zijde verbonden met het vasteland. 
Enkel aan de binnenzijde zijn er groepjes rij-
woningen voorzien, geschikt langs orthogona-
le straten, die eenmalig onderbroken worden 
door het Deliplein, dat net iets ruimer dan 
strikt noodzakelijk bemeten was. 

Paradoxaal genoeg, ontstond net hier, op Ka-
tendrecht, spontaan een plek voor de Chinese 
mankrachten die, opeengepakt in driedubbele 
stapelbedden, hun intrek namen in de tot boar-
ding houses omgevormde arbeiderswoningen. 
Maar na verloop van tijd, ontwikkelde zich 

8 G.J. de Jongh stond aan het hoofd van de gemeentelijke 
diensten in Rotterdam tussen 1879 en 1910. Voorheen was 
hij actief als oud-Génie officier. Deze periode valt samen met 
de sterkste groei die Rotterdam ooit gekend heeft, zowel in 
economische, demografische als fysieke zin. Elk jaar nam 
de bevolking toe met 10.000 personen. Het totale inwoners-
aantal zou gedurende deze periode verdrievoudigen van 
100.000 tot meer dan 300.000 personen. De hervorming 
van het gemeentelijk apparaat heeft er mee voor gezorgd 
dat G.J. de Jongh een bijzonder grote en directe invloed kon 
uitoefenen op de ontwikkeling van de stad. Bron: Van Stiphout 
(2005: 77-108).

9 Refererend naar een uitspraak van de Jongh in Nieuwenhuis 
(1955). 
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hier een ‘tussenruimte’ waar allerlei stedelijke 
dynamieken ontstonden, voorbij de commo-
dificering van arbeid. De aanwezigheid van de 
Chinese zeelui, shipping masters10 en boarding 
house masters11 in de wijk, genereerde een eigen 
ecologie die niet op zichzelf stond, maar waar-
binnen net zeer diverse groepen met mekaar 
samen leefden, en die bovendien in verbinding 
stond met ruimere economische netwerken op 
stedelijke, nationale en internationale schaal. 

Volgens Remy’s (1996) terminologie van de 
tussenruimte, waarbij hij drie types12 onder-
scheidt, valt Katendrecht onder de noemer van 
een ‘marge’. Remy (1996) omschrijft een marge 
namelijk als een grensgebied, een ruimte die 
dienst doet om de overgang van het ene naar 
het andere gebied te maken. Politiek-adminis-
tratieve grenzen liggen mee aan de basis van 
dit soort gebieden, ze vallen er niet strikt mee 
samen. De tewerkstelling van vreemdelingen in 
de zeescheepvaart, destijds vooral Chinese zee-
lui, werd vrijgesteld van een vergunningsplicht, 
waardoor deze groep binnen een eigen stelsel 
viel waarvoor andere regels en voorwaarden 
golden (de Lange 2007). Dit maakt hun tijdelijk 
verblijf in Nederland en de administratieve 
uitzonderingsmaatregelen die hieraan gekop-
peld werden, tot een vroeg voorbeeld van het 
externaliseren van grenzen. Verder worden dit 
soort gebieden volgens Remy (1996) vaak ge-
kenmerkt door meertaligheid en hebben ze een 
internationaal karakter. 

In deze case staat de interstitialiteit13 van Ka-
tendrecht als stedelijke marge centraal. Meer 
bepaald, wil ik onderzoeken op welke manier 
het vermogen van deze plek en de bijhorende 
grenseffecten zijn ingezet om diverse vormen 

10 De shipping master fungeerde als tussenpersoon tussen de 
rederij en de zeelieden. Hij werkte samen met de Number 
One, die samen met de zeelieden reisde. De shipping 
master, was de hoogste in de hiërarchie, en de Number One 
selecteerde de bemanning in overleg met de boarding house 
master. Voor meer gedetailleerde informatie, zie: Wubben 
(1986).

11 De Chinese boarding house masters beheerden de logemen-
ten op Katendrecht voor de Chinese zeelieden die aan wal 
bleven. Zij werkten nauw samen met de shipping masters.

12 Remy (1996) maakt een onderscheid tussen een interne 
tussenruimte, een externe tussenruimte en een marge. Voor 
de bijhorende uitleg, zie het theoretisch kader.

13 Het concept ‘interstitialiteit’ hangt nauw samen met de 
interstice of tussenruimte, en verwijst naar een staat van 
in-betweenness. 

van overdracht en uitwisseling met de buiten-
wereld (on)mogelijk te maken. Katendrecht 
vormt hierbij het decor van een theatraal 
schouwspel van zien en gezien worden, maar 
ook van verbergen en aan het zicht onttrekken. 
De stedelijke ruimte vormt de locus van pro-
cessen van representatie, betekenisvorming en 
performativiteit14. Via actief gebruik en toe-ei-
gening van de plek worden harde grenzen, op-
gelegde denkbeelden, en sociaal geconstrueer-
de rollenpatronen uitgedaagd, gemanipuleerd 
en genegotieerd. Ik focus daarbij zowel op de 
ruimte voor ontmoeting en wederzijdse uitwis-
seling die zo ontstaat in de alledaagse relaties 
tussen Nederlanders, Chinezen en andere groe-
pen, als op het imago en de nieuwe economi-
sche positie die de Chinezen voor zichzelf wis-
ten te creëren, met behulp van de V.V.V.-week. 
Daarnaast komt in deze analyse de fragiliteit 
van de tussenruimte en het abrupte einde mee 
aan bod. Ik besteed hierbij extra aandacht aan 
de rol die de ruimte in het algemeen en de ste-
denbouw in het bijzonder hebben gespeeld.

14 Judith Butler (1990) ontwikkelde de term ‘performativiteit’ om 
aan te geven dat genderidentiteiten niet statisch en strikt 
afgebakend zijn volgens harde grenzen, maar deels in en 
door ons handelen tot stand komen. Gender is volgens Butler 
geen natuurgegeven, en valt ook niet samen met de culturele 
betekenis die we eraan geven, het is een sociale constructie. 
Butler beschouwt gender als een belichaamde praktijk die in 
interactie gaat met de al bestaande normen. Ik gebruik perfor-
mativiteit hier in een ruimere zin dan gender, om ook andere 
wordingsprocessen van identiteit zichtbaar te maken. 
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De enclave
De vergeten geschiedenis 
van de tijdelijke ‘Chinese 
kolonie’ in Rotterdam

De Jongh’s plannen 
voor het zuidelijke 
stadsdeel
De Jongh ontwierp bij 
het plan voor de Maas-
haven meteen een com-
pleet nieuw stadsdeel: 
in totaal 650 ha met een 
capaciteit van 500.000 
inwoners. De grond van 
de Maashaven wordt 
gebruikt om terreinen en 
grote boulevards en plei-
nen op te hogen. Voor 
particuliere bouwonder-
nemers komt zo 500 
ha door de Gemeente 
uitgeruste bouwgrond 
beschikbaar.

Bron: de Klerk, van de 
Laar, & H. Moscoviter 
(2008: 115)
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De startbasis: een surrealistische 
microcosmos

Katendrecht is een kunstmatig schiereiland dat 
eind negentiende eeuw ontworpen werd op de 
tekentafel van G.J. de Jongh, de toenmalig Di-
recteur Dienst Gemeentewerken. De Jongh, die 
zijn carrière startte als ingenieur bij het leger, 
waar hij legerkampen en forten ontwierp, 
staat in de eerste plaats bekend als de man die 
Rotterdam succesvol doorheen de periode van 
grootschalige havenuitbreidingen loodste aan 
het einde van de negentiende eeuw. Geschied-
schrijvers als van Ravesteyn (1936) typeerden 
het werk van de Jongh als rigoureuze, utilitaire 
stedenbouw, eenzijdig gericht op de groei van 
de haven, sterk aangestuurd door economische 
belangen en gestoeld op een ‘platvloerse wo-
ningbouwpolitiek’. 

Deze kritische houding ten aanzien van de 
Jongh werd later bijgesteld door historici als 
van Stiphout (2005) en de Klerk et al. (2008). 
Naast de technische verdiensten van de Jongh 
wezen deze auteurs op de aandacht die de 
Jongh aan de dag legde voor de levenskwali-
teit van de arbeiders, waardoor hij regelmatig 
in aanvaring kwam met het college van bur-
gemeester en wethouders. De (slechts ten dele 
gerealiseerde) brede straten, parken en plei-
nen die centraal stonden in het uitbreidings-
plan voor de Linker Maasoever, illustreren de 
Jongh’s ambitie om ‘verpoozing en de frische 
lucht’ aan de arbeiders te bieden en hen de 
mogelijkheid te geven om in de nabijheid van 
hun woningen te kunnen wandelen (de Klerk 
2008: 114). Volgens de Jongh (zoals geciteerd 
in de Klerk 2008: 114) was dit met name op de 
Linker Maasoever van belang, omdat “arbei-
ders geen tijd hebben om naar een soms ver af-
gelegen centraal park te gaan, hetgeen meestal 
ook onkosten (tramgeld en veergeld) met zich 
mee zal brengen. Het is dan ook om die reden 
dat speciaal in het uitbreidingsplan voor den 
Linker Maasoever een vrij groot aantal ruime 
wegen zijn ontworpen.”

Vast staat dat de stadsontwikkelingsplannen 
van de Jongh een ambivalente houding tonen 
ten aanzien van de ontwikkeling van Rotterdam 
als havenstad. Dat spreekt bijvoorbeeld uit de 
interpretatie van Haussmann’s boulevards. Ge-
inspireerd door Parijs greep de Jongh elke gele-
genheid aan om grote, opgehoogde boulevards 
te tekenen (die slechts af en toe zijn gereali-
seerd). Maar in tegenstelling tot Parijs waar de 
boulevards naast een militaire functie, ook be-
doeld waren om te paraderen en te consumeren, 
werden de boulevards in Rotterdam gekoppeld 
aan infrastructuur voor goederenverkeer. De 
utilitaire herinterpretatie van het klassieke bou-
levardprincipe werd ingegeven door de Jongh’s 
idee dat Rotterdam (in tegenstelling tot steden 
als Den Haag of Parijs) steden waren waar men-
sen naar toe kwamen om te werken, en om geld 
te verdienen eerder dan om geld op te doen. 

Ook Katendrecht werd gekenmerkt door die 
dubbelheid. Enerzijds bezat Katendrecht 
een harde buitenkant: het schiereiland werd 
gedomineerd door een harde, industriële ste-
denbouw waarbij de mens van ondergeschikt 
belang was. De inlijving van het voormalige 
polderdorp in het havengebied verliep bijzon-
der rigoureus. De eerste stap was de onteige-
ning van het benodigde land. Om precies te 
zijn: 258 hectare, een oppervlakte gelijk aan de 
oppervlakte van de in 1940 verwoestte binnen-
stad. Dit land bevatte onder meer een compleet 
dorp van 650 woningen die moesten afgebro-
ken worden voor de bouw van de nieuwe ha-
ven. Drieduizend vijfhonderd mensen moesten 
verhuizen (Nieuwenhuis 1955). Naast enkele 
luxueuze buitenverblijven langs de rivieroe-
vers, bestond de meerderheid van de woningen 
uit eenvoudige, vrijstaande boerderijen, die een 
soort lintbebouwing vormde langs de polder-
dijken. De Jongh was erop gebrand deze wo-
ningen af te breken, omdat ze niet pasten in het 
beeld van de geplande, goed georganiseerde, 
efficiënte stad die hij voor ogen had. Het geld 
dat geïnvesteerd werd in de publieke infrastruc-
tuur werd teruggewonnen door bouwpercelen 
te verkopen op het ‘nieuwe Katendrecht’ aan 
private investeerders, vooral grote havenbedrij-
ven (met wie de Jongh op voorhand een deal 
had gemaakt) en kleine speculatieve bouwers.
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Particuliere grondexploitanten bouwen aan de stad
Overzicht van de vele stratenplannen die particuliere grondexploitanten en 
huizenbouwers tijdens het directoraat van de Jongh hebben uitgevoerd.

Bron: de Klerk, van de Laar, & Moscoviter (2008: 92)
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De aanleg van 
de Maashaven
Kaart van G.J. de Jongh 
(1900), met aanduiding 
van de Maashaven 
die overheen het 
polderlandschap en het 
dorp Katendrecht wordt 
ingetekend: wat rest 
vormt het schiereiland 
Katendrecht.

Bron: van Ravesteyn 
(1924/1933/1974)

Het Rotterdam van 
de Jongh
Kaart van Rotterdam (ca. 
1910).

Bron: Meyer (1996: 310) 
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Katendrecht voor  
de aanleg van de 
Maashaven
Kaart van Katendrecht 
(voor 1890) met de luxu-
euze buitenverblijven 
langs de Maasoever, en 
een soort lintbebouwing 
langsheen de polderdijk 
die het dorp Katendrecht 
vormden.

Bron: SAR 

Technische kaart van 
Rotterdam met de 
waterstanden
Kaart van Rotterdam  
(ca. 1876) met onder 
meer de aanduiding 
van de buitendijkse en 
binnendijkse gebieden.

Bron: SAR
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Katendrecht in 
ontwikkeling
Kaart van Katen 
drecht (1905-1915): 
de transportlijnen en 
havenstructuur zijn 
grotendeels aangelegd, 
de bouwblokken zijn op 
enkele percelen na be-
bouwd met particuliere 
woningen. 

Bron: SAR

Katendrecht: een harde 
buitenkant en weke 
binnenzijde
Kaart van Katendrecht 
(1927-1940): op de 
oevers van Katendrecht 
verschijnen grootscha-
lige loodsen van onder 
meer de Nederland-
sch-Amerikaansche 
Stoomvaart-Maatschap-
pij, aan de binnenzijde 
bevindt zich de woonwijk 
en de uitgaansbuurt met 
het driehoekige plein 
aan de Delistraat als 
centrum. 

Bron: SAR
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Katendrecht was een afgezonderde, moeilijk 
bereikbare enclave. De bijzondere vorm van de 
uitgegraven Maashaven (bedoeld voor laden en 
lossen op stroom), de loop van de spoorlijnen 
voor goederenverkeer en de randen die werden 
volgebouwd met grootschalige pakhuizen en 
loodsen, maakten van Katendrecht een eiland 
op een schiereiland. Op Katendrecht waren de 
straten eerder smal, met uitzondering van de 
centraal gelegen Delistraat. Deze straat was 
ruim bemeten en vormt een driehoekige, open 
ruimte tussen de woonhuizen met handelsge-
lijkvloers aan de ene zijde, en de blinde façades 
van de pakhuizen aan de rivierzijde. De trech-
tervormige ruimte is noch plein, noch straat, 
maar iets tussenin. Het feit dat Katendrecht vol-
ledig omsloten werd door infrastructuur, maak-
te het stadsdeel zeer toegankelijk voor allerlei 
vormen van transport, maar des te moeilijker 
bereikbaar voor bewoners en andere bezoe-
kers. De enige twee opties om vanaf de Linker 
Maasoever het stadscentrum te bereiken waren 
een hefbrug met onvoorspelbare, onregelmati-
ge openingsuren en een kleine, gammele over-
zetboot. Maar aan de binnenzijde van die harde 
buitenkant school een weke binnenkant. 

Katendrecht bestond uit twee delen. Het wes-
telijk gedeelte werd eerst ontwikkeld voor de 
oorspronkelijke bewoners van het oude Ka-
tendrecht. Het oostelijk gedeelte was gericht 
op nieuwkomers, meer bepaald op haven- en 

zeevaartarbeiders. Maar dat liep niet helemaal 
zoals gepland, van Ravesteyn (1936: 116): “[...] 
toen in de eerste behoefte aan woonruimte voor 
de verdreven dorpsbewoners was voorzien, stop-
te hier al spoedig de lust tot bouwen - althans 
van woonhuizen).” Het feit dat Katendrecht 
minder in trek was, had te maken de grote hoe-
veelheid nieuwe woningen die in deze periode 
werden gebouwd, zowel op de Rechter als op 
de Linker Maasoever. Daarnaast maakte de 
slechte verbinding tussen de Linker Maasoever 
en het stadscentrum, gecombineerd met een 
gebrek aan stedelijke voorzieningen zoals win-
kels en scholen, dat arbeidersgezinnen destijds 
een uitgesproken voorkeur voor de Rechteroe-
ver hadden (van Ravesteyn 1936: 116). 

De Delistraat op Katendrecht
Het plein aan de Delistraat (1925), met links het Chinees restaurant Chong 
Kok Low.

Bron: Stichting Historisch Katendrecht

De Sumatraweg op 
Katendrecht
De woonwijk op Katend-
recht (z.d.), met op de 
achtergrond de loods 
van de Nederland-
sch-Amerikaansche 
Stoomvaart-Maat-
schappij.

Bron: Stichting Ons 
Rotterdam
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De aankomst:  
een oogje dichtknijpen

Kort na de ontwikkeling van de Maashaven en 
Katendrecht, zetten de eerste Chinese zeelui 
voet aan wal in Rotterdam. En ook gedurende 
de volgende jaren, vooral vanaf de eerste we-
reldoorlog, zouden veel landgenoten hun voor-
beeld volgen.

De Chinese migratie in Nederland startte begin 
20ste eeuw en kan worden beschouwd als de 
nasleep van de Chinese Diaspora die rond 1850 
in Amerika en Groot-Brittannië begon. Tij-
dens deze periode werden in de grote Chinese 
havensteden miljoenen Chinezen uit de land-
bouwgebieden geronseld door scheepvaart-
maatschappijen en scheepsagenten (Benton & 
Vermeulen 1987, Minghuan 2006). Als goedko-
pe arbeidskrachten maakten ze deel uit van het 
wereldwijd vertakte ‘koeliesysteem’, dat in de 
plaats kwam voor de afgeschafte Afrikaanse 
slavenhandel. Eind negentiende eeuw werd 
deze Chinese arbeidsmigratie drastisch terug-
gedrongen doordat de Amerikaanse en Britse 
overheid het toelatingsbeleid voor migranten 
verscherpten, niet alleen om deze uitbuitings-
praktijken terug te dringen, maar vooral om de 

binnenlandse werkgelegenheid te beschermen. 
In Amerika werd in 1882 de Chinese Exclusion 
Act van kracht; in Engeland werd in 1914 de 
Aliens Restriction Act ingesteld. Vanaf 1919 
werd deze wetgeving in Engeland, onder druk 
van de Britse vakbonden, effectief toegepast 
om het toenemend aantal Chinese zeelui in te 
perken. De Engelse regering zou druk hebben 
uitgeoefend op de Britse reders om Chinezen te 
ontslaan. Als tegemoetkoming werd afgespro-
ken dat de reders wel met Chinese zeelui moch-
ten varen, maar dat ze elders moesten worden 
af- en aangemonsterd. Als gevolg weken veel 
Chinezen uit naar nabijgelegen havensteden als 
Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.15 

Een paar jaar voordien, in 1911, waren deze 
goedkope, flexibele en ongeschoolde Chinese 
zeelui door Nederlandse scheepvaartmaatschap-
pijen al eens ingezet als stakingsbrekers om de 
toenemende macht van de lokale vakbonden 
tegen te gaan. Meestal ging het om ongehuwde 
mannen, die als stokers en kolentremmers op 
de schepen het vuile en zware werk deden. Met 
de herziening van de Engelse vreemdelingen-
wetgeving kwam de werving van Chinese zeelui 

15 Het feit dat een groot aandeel Chinezen op Katendrecht uit 
Engeland kwam blijkt verder uit eigen onderzoek in het Vreem-
delingenregister, Stadsarchief Rotterdam (SAR).

Katendrecht vanuit  
de lucht
Een woonenclave 
omringd door haven- 
activiteiten.

Bron: Stichting Ons 
Rotterdam



170 Stedenbouw en Sociale Verandering

in een stroomversnelling. De rederijen werkten 
graag met Chinezen en spoedig zouden ze als 
een soort permanente goedkope arbeidsreserve 
een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van de 
Rotterdamse zeevaartindustrie.16

Vanaf het begin, hanteerde de overheid een 
ambivalent beleid ten aanzien van de Chinese 
zeelui. Aan de ene kant, waren er de Chine-
zen die in dienst waren van de Koninklijke 
Rotterdamsche Lloyd. De rederij huisvestte 
een 400-tal Chinese zeelui in een loods in de 
binnenstad of op de schepen in de stadshaven 
(Wubben 1986). Hoewel deze Chinese arbei-
ders aanzienlijk minder verdienden, werden 
ze aangenomen volgens de bepalingen van de 
Nederlandse wetgeving. Dat wil zeggen zon-
der de tussenkomst van onderaannemers of 
andere tussenpersonen. 

Aan de andere kant waren er alle andere Chine-
zen die voor internationale zeevaartbedrijven 
werkten, die al gauw de meerderheid zouden 
vormen. Hoewel in Nederland het ‘slaapba-
zensysteem’ in 1913 was afgeschaft, besloot de 
overheid om in het geval van de Chinezen een 

16 Voor meer info, zie: Meeuwse (2000: 62-63). Zij beschrijft hoe 
de Chinezen een beslissende rol kregen in het breken van de 
havenstakingen van 1911. Zowel de rederijen als de overheid 
hadden er alle belang bij om in tijden van nood ervaren stokers 
en kolentremmers te vinden die de Nederlandse schepen in 
moeilijke tijden in de vaart hielden. De rederijen werkten graag 
met Chinezen omwille van hun deskundigheid en de ervaring 
die ze hadden opgedaan tijdens de lange, slopende reizen naar 
Azië. De overheid wilde een goede verbinding met haar koloniën 
in stand te houden, ook hiervoor kwamen de Chinese zeelui 
in aanmerking. Als reactie op de stakingen van de zeelieden 
begonnen verschillende rederijen in de zomer van 1911 met 
Chinese stokers te varen. Kort nadien gaven de stakers zich ge-
wonnen. Ook na de staking zou de aanwezigheid van Chinese 
zeelui belangrijk blijven voor de Nederlandse zeevaartindustrie.

oogje dicht te knijpen. Deze Chinese zeelui 
waren in dienst van Chinese shipping masters: 
een soort koppelbazen die in hun plaats onder-
handelden met de scheepvaartmaatschappijen 
en tegelijkertijd zorgden voor huisvesting. 
De zeelieden die aan wal bleven, woonden in 
logementen op Katendrecht die ofwel door de 
shipping master zelf, ofwel door een boarding 
house master werden beheerd. De shipping 
master ontving hiervoor een vergoeding die 
naar ruwe schatting negentig procent van het 
loon van de zeelieden bedroeg (Wubben 1986). 
Door deze gedwongen koppelpraktijken kwam 
het welzijn van de stokers en tremmers vrijwel 
volledig in handen van de shipping masters te 
liggen. Wanneer zeelui ergens zelfstandig een 
kamer wilden huren, werden ze beschouwd als 
onbemiddelbaar en kregen ze geen werk meer 
aangeboden (Meeuwse 2000: 109). Andersom 
leidde dit soort cliëntelisme tot voorspraak en 
allerhande omkooppraktijken. De machtspo-
sitie van de shipping masters als bemiddelaars 
en de hiermee samenhangende afhankelijkheid 
van de Chinese zeelui is een van de verklarin-
gen voor het feit dat de Chinezen zo geconcen-
treerd samenleefden op Katendrecht. 

Het gedoogbeleid ten aanzien van deze praktij-
ken had te maken met de economische voorde-
len. De aanwezigheid van de zogenaamde ‘Chi-
neezendepot’17 op Katendrecht, zorgde voor 
een soort van expansievat van gegarandeerde 
goedkope arbeidsreserves. Daar had niet enkel 
de Gemeente baat bij (stijgende havenrechten), 
ook voor de rederijen en de gerelateerde ha-
venbedrijven leverde dit hogere winsten op.18

17 Deze term werd gebruikt door de Rotterdamse politiecommis-
saris Louis Einthoven. 

18 Voor meer info, zie: de Lange (2007: 54). In haar proefschrift 
over de regulering van arbeidsmigratie in Nederland, staat zij 
ook stil bij de ‘Wet ter regeling van het verrichten van arbeid 
(in loondienst) door vreemdelingen’ in 1934, die als doel had 
om de Nederlandse werkgelegenheid te beschermen, maar 
waarbij expliciet een uitzondering werd gemaakt voor de te-
werkstelling van vreemdelingen in de zeescheepvaart, destijds 
hoofdzakelijk Chinezen. Ter illustratie, verwijst de Lange naar 
de uitspraak van een directeur van een semi-overheidsbedrijf 
dat gedurende deze periode belast was met het verschaffen 
van regeringskredieten aan Nederlandse scheepvaartmaat-
schappijen, die de vrijstelling van 1934 als volgt verklaarde: ‘De 
regeering grijpt niet in, daar iedere vermindering van bedrijfs-
kosten kan medehelpen om Nederlandse schepen in de vaart 
te houden en de verliezen van de rederijen te verminderen.’ Op 
basis hiervan concludeert de Lange dat: ‘Zonder goedkope 
Chinese arbeidskrachten […] de Nederlandse scheepvaart het 
hoofd niet boven water [zou] houden en een vergunningsplicht 
[…] de situatie te veel [zou] compliceren.’ 

Het nachtleven op Katendrecht
Schets van de Chinezen en de straatprostitutie (1930).

Bron: Meyer (1983)
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Op het moment dat de eerste Chinese schipping 
masters in Rotterdam arriveerden, waren er twee 
vestigingslocaties die voor de hand lagen. Zowel 
de Schiedamsedijk, gelegen in het centrum van 
Rotterdam19, als Katendrecht, een schiereiland 
op de linker Maasoever stonden al voor de 
komst van de Chinezen bekend als uitgaans-
centra met een groot aanbod aan bars, cafés en 
prostituees en trokken een internationaal pu-
bliek van vooral zeelui aan. De beschrijvingen 
van de Schiedamsedijk en Katendrecht door 
twee ooggetuigen, respectievelijk opgetekend in 
1925 en 1904, tonen opvallend veel gelijkenissen:

“Er is, geloof ik, in Rotterdam geen enkele 

straat, waar de cafés, bars en kroegen zoo 

dicht gezaaid zijn, als hier [op de Schiedam-

sedijk]. Er zijn in deze eene straat ver over 

de honderd gelegenheden waar men zich 

‘verpoozen’ kan. En wil men iets te weten 

komen van het leven en de gedragingen van 

de bevolking dezer buurt, dan kan het bijna 

niet anders, of men moet avonden en halven 

nachten vertoeven in de kroegen, de dans-

huizen en de bars.” (van Dijkhuizen 1925: 55)

“Wij hebben bij de beschrijving van Katen- 

drecht gezegd, dat er midden op het schier-

eiland een klomp woonhuizen staat. […] men 

vatte het echter niet zoo op, dat het allemaal 

gesloten huizen zijn. Er zijn zoowat honderd 

(de laatste opgaaf is 92, onder welke 2 met 

vergunning! Plaatjes van Hulstkamp hangen 

bij meer dan 2 voor de ramen) kroegen en 

bordeelen onder. Eenige winkels voor dage-

lijksche levensbehoeften, een schoenmaker, 

een sigarenwinkel, maar verder arbeiders-

woningen en kroegen, vooral kroegen, met of 

zonder damesbediening. […] Vroeger was de 

Zandstraat het uitverkoren verblijf voor den 

zeeman aan wal. De Zandstraat is voor het 

volk van de schepen aan den overkant wel 

heel ver, en mee daardoor is het den Katen- 

drechter kroeghouders gelukt in de laatste 

jaren, heel wat klanten te trekken, die vroeger 

de Zandstraat zouden hebben opgezocht.” 

(Pro Juventute 1904: 19)

19 Na de sanering van de Zandstraat omstreeks 1915 heeft het 
uitgaansleven van deze arbeiderswijk zich naar de Schiedam-
sedijk verplaatst.

Beide gebieden stonden bekend als internati-
onale uitgaanscentra. De Schiedamsedijk was, 
na het verdwijnen van het nabijgelegen ‘Rode 
Zand’ en de bijhorende prostitutie, veruit het 
meest populair, vooral onder zeelieden (Pro 
Juventute 1904, van Dijkhuizen 1925). Omwille 
van het feit dat de politie ‘ander’, ‘onfatsoen-
lijk’ of ‘onbeschaafd’ gedrag toeliet in deze 
afgebakende gebieden, hadden deze centra een 
uitzonderlijke status verworven, omwille van 
de hogere graad van tolerantie. Toch was de 
houding van de politie tegenover deze buurten 
ambivalent. Enerzijds was de tolerantie van 
de politie ten aanzien van selectieve gebieden 
in de stad een strategie om te voorkomen dat 
dit soort ongewenst gedrag zich over de rest 
van de stad zou verspreiden. Op die manier 
werden de zogenaamd problematische gevallen 
efficiënt geconcentreerd en geïsoleerd. Aan 
de andere kant gaf deze ruimtelijke strategie 
van tolerantie, aanleiding tot gebieden waar de 
autoriteit van de politie niet langer vanzelfspre-
kend was. Op de duur zou de politie zich meer 
en meer terughoudend hebben opgesteld, om 
zich in deze gebieden te begeven.20 In de wijk 
Schiedamsedijk patrouilleerden bijvoorbeeld 
politieagenten over de hoofdboulevard, maar 
de smalle zijstraten waarin de belangrijkste 
prostitutie was geconcentreerd, werden gene-
geerd. Volgens de overlevering, was de con-
trole van cafébezitters een uitdaging, omdat 
ze allerlei inventieve manieren gebruikten om 
alcohol te serveren zonder drankvergunningen, 
bijvoorbeeld door met stromannen of verbor-
gen tappunten te werken (Troost 2006).

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk 
waarom de ‘Chineezenkolonie’ uiteindelijk 
op Katendrecht (en niet op de Schiedamse-
dijk) tot stand kwam. In de eerste plaats lagen 
de zogenaamde beurtschepen vooral aan de 
noordelijke Maasoever, vlakbij de Schiedam-
sedijk, terwijl de schepen die niet geregeld 
op de Rotterdamse havens voeren meestal in 
Katendrecht aanlegden (Pro Juventute 1904). 
Door zich te vestigen op Katendrecht zaten de 

20 Dit is gebaseerd op de mondelinge verhalen van Rotterdam-
mers die destijds in de Zandstraat, de Schiedamse Dijk en 
de Goudsesingel hebben gewoond, genoteerd door: Troost 
(2006).
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Chinese koppelbazen het dichtst bij de bron 
voor werkgelegenheid en konden ze een eco-
nomische machtspositie ontwikkelen. De on-
zekere en onregelmatige vraag naar scheeps-
personeel op Katendrecht maakte een relatief 
groot en flexibel aanbod noodzakelijk. De 
Chinese scheepsagenten wisten deze moei-
lijkheid om te buigen in hun eigen voordeel. 
Doordat de Chinese zeemannen systematisch 
geconfronteerd werden met lange en onvoor-
spelbare periodes van werkloosheid, waren zij 
sterk afhankelijk van de welwillendheid van 
de scheepsagenten: in deze zwakke positie 
konden zij onmogelijk onderhandelen over 
betere loonvoorwaarden. Bijgevolg konden 
de scheepsagenten zeer competitieve prijzen 
hanteren bij de scheepvaartmaatschappijen. 
Een tweede verklaring is dat de bewoners van 
de Schiedamsedijk een kleine en zeer hech-
te gemeenschap vormden. Na jarenlang te 
hebben samengespannen tegen de politie en 
andere gezagsdragers, waren ze eerder achter-
dochtig ten opzichte van buitenstaanders.21 Dit 

21 Uitzonderingen waren de joodse handelaars, maar ‘zij 
beperkten zich tot hun eigen bedrijven’ en ze waren geens-
zins een concurrent voor het grote aantal logementen-
houders, caféhouders en bordeelhouders in dit gebied.

in tegenstelling tot Katendrecht, waar in die 
periode vooral veel nieuwkomers of tijdelijke 
passanten woonden, vooral in het oostelijk 
gedeelte. Tenslotte zal vermoedelijk hebben 
meegespeeld dat de woningen op Katendrecht, 
net als in de rest van Rotterdam Zuid, minder 
gewild waren, zeker bij gezinnen met kinde-
ren. De huur van deze woningen was dezelfde 
als in de stad , hoewel ze qua locatie slechter 
gelegen waren omwille van een moeilijke 
bereikbaarheid van het centrum. De compe-
titie om een woning te bemachtigen was op 
Katendrecht, in deze periode dat Rotterdam 
overspoeld werd door een massale stroom 
oorlogsmigranten, dus net iets minder groot 
(Meyer 1983).

De opkomst: living apart together

Nadat de eerste Chinese shipping masters de 
weg hadden geëffend, deed kettingmigratie de 
rest. Dat gebeurde via netwerken op lokale en 
internationale schaal. Internationaal hadden de 
shipping masters, bijgestaan   door dorpsgenoten 

Winkel met Aziatische 
en Westerse 
specialiteiten
Winkelvitrine van een 
pand in de Atjehstraat 
(ca. 1927) waar een 
gemengd aanbod aan 
voedselwaren wordt 
aangeboden, en waar 
ook een Chinese ship-
chandler of scheeps-
bevoorrader actief is, 
die zorg draagt voor 
het afleveren van onder 
meer proviand (voedsel) 
aan de schepen.

Bron: SAR
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en leden van de lineage22, al eerder verschillen-
de filialen van wervingskantoren in de grote 
havensteden opgericht. Op lokaal niveau wer-
den banen en accommodatie verdeeld onder de 
eigen groepsleden. Ook in Katendrecht was het 
zo dat Chinezen uit dezelfde regio’s, die het-
zelfde dialect en dezelfde gewoonten deelden, 
samen woonden en werkten.

Zo hadden zich op Katendrecht bijvoorbeeld 
verschillende leden van de Ng-lineage (spreek 
uit als Oeng) gevestigd. Op 18 november 1914 
liet Ng Fook zijn eerste onderneming registre-
ren: een logement met een gemeenschappelijke 
eetruimte op de eerste twee verdiepingen van 
een pand aan de Veerlaan nummer 20. De regis-
tratie vond plaats in het ‘Register van logemen-
ten en slaapsteden’ en het ‘Register van inrich-
tingen tot het verbruiken van eet- of drinkwaren’ 
van de Gemeentepolitie. Enkele jaren later zou 
hij uitgroeien tot een van de succesvolste loge-
menthouders op Katendrecht. Ng Fook behoor-
de tot een groep van ervaren ondernemers. Hij 
maakte deel uit van het transnationaal netwerk 
van de Ng-lineage die, met Kowloon (Hong 
Kong) als uitvalsbasis, wervingskantoren en 

22 De lineages zijn een soort clanstructuur in Zuid-China, en gaan 
25 tot 30 generaties terug in de tijd. Een dorp bestond uit één 
lineage, waarvan alle mannen afstamden van één voorouder. De 
vooroorlogse Chinese gemeenschappen in Europa en Amerika 
waren nog steeds georganiseerd volgens dit lineage principe.

logementen oprichtte in Singapore, Marseille, 
London, Amsterdam, Rotterdam en Willemstad 
(Chong 1986). Op Katendrecht nam Ng Fook 
een dominante positie in. Hij trad op als tussen-
persoon tussen de lokale overheden en de Chi-
nezen, wat de positie van de Bo On groep waar 
hij deel van uitmaakte nog verder versterkte. 

In diezelfde periode telde Katendrecht nog 
vier pioniers: Wong Sing en Ling Wat ah, 
die beiden een lunchroom begonnen, en She 
Chang Wong en Fatt Lie, die net als Ng Fook 
een logement openden. Voor zover bekend 
traden Wong Sing en Ng Fook ook op als 
scheepsagent. Met uitzondering van She 

Living Apart Together
De woningkaarten, hier van het pand in de Delistraat nr. 24a (achterkant 
fiche) .

Bron: SAR

Living Apart Together
De woningkaarten, hier 
van het pand in de  
Delistraat nr. 24a (voor-
kant fiche), tonen hoe 
Nederlanders en Chine-
zen samen woonden.

Bron: SAR
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Chang Wong, die het in 1915 al voor gezien 
hield, zetten deze pioniers de toon in het op-
komende Katendrechtse bedrijfsleven.

De Chinese logementhouders vormden een 
duidelijk afgebakende groep binnen de Chine-
se gemeenschap. De meeste onder hen waren 
gemiddeld ouder en vaker gehuwd dan de 
zeelieden: de jongste waren rond de 30 jaar, 
de oudste was 54. Ze hadden geen achtergrond 
in de maritieme sector als zeevarende, maar 
maakten deel uit van een soort Chinese onder-
nemersstand van eethuis- en logementhouders 
(van Rossum 2008: 19-38). De meest succesvol-
le logementhouders hadden bij hun aankomst 
in Rotterdam al een carrière in andere haven-
steden achter de rug en zagen in Rotterdam 
kansen om hun bedrijf uit te breiden. 

De logementhouder Wong Sing bijvoorbeeld 
kwam naar Rotterdam op 31-jarige leeftijd. 
Daarvoor was hij eerst vanuit Hong Kong naar 
Cardiff gereisd waar hij zijn Engelse vrouw, 
Constance Alice Maine, ontmoette. Uit de ge-
boorteakten en het vreemdelingenregister van 
de Rotterdamse Gemeentepolitie blijkt dat de 
familie Sing regelmatig heen en weer reisde 
tussen Cardiff, Liverpool, Rotterdam en Lon-
den, stuk voor stuk havensteden waar in die 
periode veel Chinezen woonden.23 De transna-
tionale achtergrond van de logementhouders 
(Benton 2003) weerspiegelt zich ook in de 
manier waarop ze hun ondernemingen presen-
teerden aan de buitenwereld. Historische foto’s 
van Katendrecht tonen vitrines waarop in wit-
geschilderde letters Engelstalige reclame werd 
gemaakt voor boarding houses en lunchrooms. 
Belangrijk om hierbij op te merken is dat het 
Nederlandse beleid ten aanzien van Chinese 
ondernemers veel strenger was, in vergelijking 
met de uitzonderingsmaatregelen die in het Mi-
grantenbeleid voorzien waren voor de tijdelijke 
Chinese zeelieden (de Lange 2007). Chinese 

23 SAR, Toegangsnr. 63: Gemeentepolitie Rotterdam, Vreemde-
lingenregister, alfabetisch op naam ingericht, ca. 1915-1955. 
Gebaseerd op de fiches van Wong Sing, Thomas Sing (zijn 
zoon) en Hilda Frances Sing (zijn dochter). Deze gegevens 
werden gekoppeld aan de vermeldingen van Wong Sing’s 
ondernemingen in SAR, Collectie Adresboeken en SAR, 
Toegangsnr. 63: Gemeentepolitie Rotterdam, Registers van 
logementen en slaapsteden, nr. 3243: 1906, 3 aug – 1927, 24 
nov en Registers tot het verbruiken van eet- of drinkwaren, nr. 
3248 1910, 22 feb-1923 en nr. 3249 1924-1933.

ondernemers die zich permanent in Nederland 
wilden vestigen botsten op veel weerstand. De 
shipping en boarding house masters waren ver-
plicht om aanbevelingsbrieven van de rederijen 
voor te leggen, en waren vaak genoodzaakt om 
de hulp in te roepen van de Chinese ambassa-
deur om de verlenging van hun visum te rege-
len (Zeven 1987). 

In deze grijze zone waarin destijds belang-
rijke beslissingen over verblijfstoelatingen 
werden genomen, valt op hoe daarnaast de 
toegang, het gebruik en het eigenaarschap van 
de fysieke ruimte mee bepalend was voor de 
positie van de Chinezen op Katendrecht. Zo 
had de Rotterdamse politiechef Sirks, die in 
de geschiedschrijving wordt geportretteerd 
als een corrupte persoonlijkheid (Wubben 
1986), een verbod uitgevaardigd op huisbezit 
door Chinezen. Als gevolg hiervan waren de 
Chinese boarding house masters verplicht om 
met Nederlandse stromannen te werken. Het 
feit dat Sirks hiervoor door de minister van 
Buitenlandse Zaken tot de orde werd geroepen, 
is veelzeggend. De minister was bang dat men 
de indruk zou krijgen dat “hier in dit land het 
onderscheid tussen Chinezen en Europeanen 
werd gemaakt” (Zeven 1987: 40-64). Met andere 
woorden overheidsinstanties, meer bepaald de 
lokale politiechef, zette in dit geval de controle 
over de ruimte in als een belangrijk instrument 
om een   in dit geval wellicht corrupte praktijk 
van ‘repressieve tolerantie’ (Marcuse 1969) ten 
aanzien van de Chinezen te ontwikkelen.

Ondanks deze praktijken van vriendjespolitiek 
en discriminatie, slaagden steeds meer Chinese 
ondernemers erin om zich te vestigen op Ka-
tendrecht. Al snel groeiden de boarding houses 
uit tot florerende ondernemingen. Het netwerk 
van Chinese ondernemers werkte als een door-
schuifsysteem: na een paar jaar aangenomen 
te zijn door hun mede-dorpsbewoners of leden 
van de lineage (vaak als boekhouders), konden 
deze werknemers een beetje geld sparen en 
voor zichzelf beginnen te werken.24 

24 Gebaseerd op eigen onderzoek: SAR, 494-03 Archief van 
de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: 
bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde 
gemeenten: Gezinskaarten.
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Een slimme winkel-woningtypologie
Bouwtekeningen (ca. 1900) van de panden in de Delistraat, met in het midden het plan van de begane grond, 
onderaan het plan van de verdiepingen, en bovenaan het gevelaanzicht. Het gaat telkens om dubbele woningen, 
die in totaal over vier individuele toegangen beschikken: twee deuren die telkens uitkomen op het gelijkvloers 
gedeelte en twee die uitkomen op de gangen met trappen naar de eerste en tweede verdieping.

Bron: SAR
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De uitbating van 
boarding houses 
binnen de eigen lineage 
Schema op basis van 
de woningkaarten, dat 
zichtbaar maakt hoe de 
Chinese ondernemers 
hun panden onderling 
doorgaven aan mekaar, 
en zo geleidelijk aan hun 
territorium uitbreidden. 
De cijfers in de panden 
verwijzen naar het jaartal.

Bron: Schema opge-
maakt door de auteur op 
basis van gegevens uit 
het SAR.
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Een onbedoeld neveneffect van Sirk’s verbod op 
woningeigendom was dat de Chinese zeelieden 
hun verblijfplaats deelden met de andere bewo-
ners van Katendrecht. Omdat de boarding house 
masters zelf geen woningen konden kopen, 
waren ze afhankelijk van de kamers die de huis-
bezitters aanboden. De studie van de bewoners-
geschiedenissen van de huizen op Katendrecht25 
laat zien hoe opmerkelijk divers en gemengd de 
samenstelling van de woningen op Katen- 
drecht in deze periode was. Het samenleven van 
deze zeer diverse groepen, verliep behoorlijk 
succesvol. Dit kan deels worden verklaard door 
de meest voorkomende gebouwtypologie op 
Katendrecht van iets naderbij te bekijken. 
Concreet, ging het om alkoofwoningen met een 
intelligente indeling, namelijk een onder- en 
een bovenhuis die elk hun eigen toegang had-
den.26 Zo’n dubbele woning had in totaal vier 
individuele toegangen: twee deuren die telkens 
uitkwamen op het gelijkvloers gedeelte en 
twee die uitkwamen op de gangen met trappen 
naar de eerste en tweede verdieping. Achter de 
voordeur trof men een grote verscheidenheid 
van bewoners aan: een kinderrijk Nederlands 
gezin, een restauranthouder, maar ook veertig 
Chinese zeemannen die in driedubbele stapel-
bedden een woning deelden, of alleenstaande 
vriendinnen die ’s avonds in een van de vele 
cafés werkten. 

Deze typologie had twee belangrijke voorde-
len: privacy en flexibiliteit. Hoewel zeer diver-
se bewoners in hetzelfde huis samen woonden, 
had iedereen zijn eigen voordeur. De huizen 
op de beneden- en bovenverdieping konden 
worden gebruikt als vier afzonderlijke huizen. 
Of wanneer de bovenste verdiepingen werden 
gecombineerd (door de scheidingswanden te 
slopen) en het gebruik van de trap werd afge-
wisseld, was het zelfs mogelijk om drie indivi-
dueel toegankelijke vloerniveaus te creëren. Zo 
hadden bijvoorbeeld de ondernemers Cheung 
Kok Shu en Tsong San Lao de woningen op 
een slimme manier gecombineerd. Op de be-
gane grond van de woningen in de Delistraat 

25 Gebaseerd op eigen onderzoek: SAR, 968.07 Dienst Burger-
zaken: Woningkaarten (1880-1987) (enkel gegevens ouder dan 
60 jaar zijn openbaar) voor de panden op Katendrecht.

26 Gebaseerd op eigen onderzoek: SAR, Collectie bouwtekenin-
gen en pandkaarten. 

op nummer 22 en 24 had Cheung Kok Shu een 
lunchroom en een café (elk met een aparte 
toegang). Op de eerste verdieping van beide 
woningen bevond zich het Chinese restaurant 
van Tsong San Lao dat via nummer 24 bereikt 
werd. In het achterste gedeelte van deze ver-
dieping woonde op nummer 22 een kleine Ne-
derlandse familie. Zij deelde hun trap met een 
andere Nederlandse familie die op de bovenste 
verdieping van nummer 22 woonde. Cheung 
Kok Shu richtte de bovenste verdieping van 
nummer 24 in als logement, dus de zeemannen 
gebruikten dezelfde trap als de bezoekers van 
het Chinese restaurant. De aard van de wonin-
gen op Katendrecht maakte het de Chinese on-
dernemers niet alleen mogelijk om hun bedrijf 
op een relatief eenvoudige en goedkope manier 
uit te breiden. Op deze wijze ontwikkelde zich 
een bijzondere combinatie van woon- en be-
drijfseenheden met een grote variatie aan func-
ties, gebruiken en levensstijlen.

Een dichtbevolkte stedelijke omgeving als 
Katendrecht bracht met zich mee dat het quasi 
onmogelijk was om elkaar te ontwijken. De 
spontane vermenging van zeelieden, straat-
verkopers, tienermeisjes, restaurantmanagers, 
kinderen, leerkrachten, en andere bewoners 
manifesteerde zich op verschillende manie-
ren. Zo ontwikkelde er zich een ecologie van 
allerlei kleinschalig ondernemerschap dat 
inspeelde op de aanwezigheid van de Chine-
zen en andere groepen op Katendrecht. Naast 
de cafés, wasserijen, kappers, kruideniers, 
lunchrooms, en tabakswinkels, deden ook de 
portieken, voetpaden en deuropeningen dienst 
als ontmoetingsplekken. 

‘s Nachts onderging Katendrecht een comple-
te metamorfose. Vooral het gebied rond de 
Delistraat transformeerde tot een bruisend 
uitgaanscentrum. Talloze (Nederlandse, Chi-
nese, Griekse, ...) cafés en danszalen openden 
hun deuren, sommigen met ‘damesbediening’. 
Deuropeningen omlijstten de sexy poses van 
de ‘publieke vrouwen’. Het voetpad werd een 
flirt-, rook-, flaneer-, en onderhandelingsruim-
te. Verder groeiden de allereerste dancings 
‘Walhalla’ en ‘De Vijf Kolommen’ uit tot flore-
rende ondernemingen. De geïsoleerde, perifere 
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locatie van Katendrecht, tegelijk toegankelijk 
maar toch afgeschermd van de buitenwereld, 
bevorderde de aantrekkingskracht bij een 
breed scala van mensen die naar het schierei-
land kwamen om er zich te amuseren. Het was 
er spannend en toch vertrouwd, je kon er naar-
toe om plezier te maken, maar ook om je terug 
te trekken, af te zonderen, of simpelweg even 
te ontsnappen aan het alledaagse bestaan. 

De representatie: hun 
‘mysterieuze ogen’ en hun 
‘stereotype glimlach’

Katendrecht trok niet alleen een divers gezel-
schap van buitenstaanders aan, op zoek naar 
werk, ontspanning en plezier. Tegelijk groeide 
de aandacht van journalisten en onderzoe-
kers voor het bijzondere stedelijke leven dat 
hier plaatsvond. Op regelmatige tijdstippen 
verschenen er geschreven rapporten, vaak ver-
gezeld van foto’s, gewijd aan de weergave van 
het ‘merkwaardige’, ‘wilde’, ‘exotische’ en ‘alle-
daagse’ leven op Katendrecht. 

Deze representaties zijn nauw verwant aan de 
stereotiepe koloniale literatuur, en leggen sterk 
de nadruk op het mysterieuze, het geheimzin-
nige en het exotische. De getuigenissen van de 
betrokken journalisten of onderzoekers belich-
ten meestal de verschillen tussen ‘wij’, de le-
zers, de Westerlingen; en ‘zij’, de mysterieuze, 
onpeilbare Oosterlingen. 

De oriëntalistische representaties tonen de 
mensen en het dagelijks leven op Katendrecht 
op een neerbuigende en betuttelende manier. 
Ter illustratie, enkele uitspraken die werden 
opgetekend in een selectie van artikels.27 Een 
journalist beschrijft hoe de kleine Chinees- 
Nederlandse kinderen er schattig uitzien, maar 
omschrijft hun trekken als ‘mongoolachtig’, 
‘vooral de meisjes’. Het eten dat op Katen- 
drecht werd geproefd, wordt omschreven als 
‘vreemd’ maar ‘smakelijk’, en de auteurs vragen 
zich vervolgens af of het waar is dat Chinezen 
hun honden opeten. Elders staat te lezen dat de 
Chinezen ‘geboren gokkers’ zijn, en dat ze een 
telraam nodig hebben ‘voor elke iets grotere 

27 SAR, Kranten Digitaal, Rotterdamsch Nieuwsblad (verder RN), 
1929-1939.

Stereotiepe 
representaties van 
de Chinezen op 
Katendrecht
Een fragment uit een 
artikel over Chinatown 
in Rotterdam, afkomstig 
uit het geïllustreerd tijd-
schrift ‘Groot Rotterdam’ 
(26 december 1930).

Bron: SAR
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berekening’, en dat er net zo uitziet als ‘wat wij 
kennen als kinderspeelgoed’, enz. 

Een ander opvallend element is de karakterise-
ring van Katendrecht als een ‘Chinese kolonie’. 
Deze term verschijnt systematisch in de kran-
tenberichten, en draagt bij tot de perceptie van 
Katendrecht als een geïsoleerd en afgezonderd 
stadsdeel, dat veraf lijkt te liggen van de rest 
van de stad, en dat bewoond zou worden door 
een voornamelijk op zichzelf gerichte gemeen-
schap van Chinezen. Dat deze beeldvorming 
maar zeer beperkt strookt met de dagelijkse 
realiteit is al gebleken uit de eerder aangehaal-
de voorbeelden.

Ten slotte is het duidelijk dat de verslagge-
vers van deze ‘onbekende wereld’ hun lezers 
willen overtuigen van hun bevoorrechte po-
sitie. Daarnaast draagt   het bij aan het voyeu-
ristische gehalte van dit soort rapportages. 
Tegelijk lijkt de schijnbare bereidwilligheid 
van de Chinezen om mee te werken aan deze 
‘blik achter de schermen’ door rondleidingen 
op Katendrecht te geven en gewillig voor de 
camera’s te poseren op het eerste zicht ook 
verrassend. Daarom is het essentieel om in 
gedachten te houden dat de hele mise-en-scène 
wellicht door alle betrokken partijen zorgvul-
dig is geregisseerd. Zo is er bijvoorbeeld een 
uitgebreide reportage die werd geleid door 
politieagent Roetman, de zogenaamde ‘Chine-
se expert’ en Ng Fook, zijn protegé (Wubben 
1986). De resulterende representatie van Ka-
tendrecht sluit nauw aan bij de dubbelzinnige 
relatie tussen deze verschillende soorten auto-
riteiten, en hun bijhorende perspectieven. 

Zowel Ng Fook als Roetman lijken doelbewust 
de scènes te hebben geselecteerd voor de foto-
graaf, die strookten met het beeld dat ze naar 
buiten wilden brengen. Ng Fook, bijvoorbeeld, 
kiest ervoor om de sociale en economische 
status van zijn Bo On groep te tonen. Hierbij 
hoort een foto van de algemene vergadering 
met de bestuursleden van de Chinese Vereni-
ging en een foto van het chique interieur van 
een Chinees restaurant, waarbij de restaurant- 
uitbater in gesteven kostuum, poseert met zijn 
personeel. In het geval van Roetman gaat het 

om een foto van een vrouw in kamerjas, die 
in de deuropening naast een Chinees pension 
staat en een foto van een man die opium rookt 
terwijl hij op zijn bed ligt. Beide beelden die-
nen mee als legitimatie van Roetman’s nauwe 
contacten met de Chinese gemeenschap.

Ook in de dagelijkse krantenberichten ver-
schijnt Katendrecht op een vergelijkbare, 
eenzijdige manier. De systematische focus van 
de media op de semi-illegale activiteiten en 
de daarmee samenhangende politie-invallen 
met betrekking tot opiumgebruik, prostitutie 
en wapensmokkel, bestendigde het beeld van 
Katendrecht als een geïnstitutionaliseerde 
schemerzone. Katendrecht weerspiegelde zo 
de verlangens en taboes die eigen zijn aan een 
stedelijke samenleving. Tegelijk is gebleken 
dat deze sterk gekleurde representatie mee aan 
de basis lag van de verdere stigmatisering en 
criminalisering van de bewoners.

Een vroege waarschuwing: 
‘zwarte Chinese hoofden’ tellen 

Achteraf bekeken is het duidelijk dat de geme-
diatiseerde aandacht voor deze relatief kleine 
misdrijven een handig afleidingsmanoeuvre 
waren, om meer structurele misstanden te ver-
bergen. Zo werden de getolereerde, maar in de 
feiten illegale activiteiten van de Chinese ship-
ping masters en boarding house masters, die 
handelden tegen de ‘slaapbazenwet’ van 1913, 
lange tijd stil gehouden. Hoewel de excessen 
van dit systeem bekend waren en de directe 
aanleiding vormden voor het aannemen van de 
wet, zou het meer dan vijftien jaar duren voor-
dat de overheid actie zou ondernemen. 

Ondertussen had het Chinese wervingssys-
teem, in combinatie met het verbod op Chinees 
woningbezit, en de commerciële belangen 
van de boarding house masters, geleid tot ex-
treem overvolle pensions en mensonwaardige 
levensomstandigheden. Door het permanente 
arbeidssurplus op Katendrecht kwamen de 
zeelieden vast te zitten in een vicieuze cirkel 
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van aflossingen van schulden voor hun (soms 
verlengde) verblijf in de boarding houses. 
Uiteindelijk betaalden de shipping masters de 
salarissen van de zeelieden voor het werken 
op de schepen rechtstreeks aan de boarding 
house masters, wat in sommige gevallen een 
en dezelfde persoon was. In het geval de boar-
ding house master niet zelf rekruteerde, bood 
de shipping master de mogelijkheid aan om 
hun schuldenaren in dienst te nemen in ruil 
voor een compensatie. Het gevolg was dat veel 
Chinese zeelieden als het ware op Katendrecht 
waren opgesloten: ze zaten gevangen door hun 
financiële afhankelijkheid.

In sommige boarding houses sliepen soms meer 
dan veertig mannen, in kamers van slechts 

30 vierkante meter, gestapeld in driedubbele 
stapelbedden (Meyer 1983). Ook kelders en 
zolders werden gebruikt als extra ‘depots’ voor 
Chinese arbeid (Wubben 1986). De gemeen-
te leek onverschillig, hoewel verschillende 
betrokken partijen, zoals de Nederlandse 
buurtvereniging ‘Katendrechts Belang’, de pro-
blematische situatie begonnen aan te klagen. 
Op een gegeven moment nam het toenmalige 
hoofd van de politie van Katendrecht, Alberda, 
het initiatief om de Katendrechtse wantoestan-
den op vlak van huisvesting in detail te onder-
zoeken. De schokkerende uitkomsten van zijn 
onderzoek, dat hij vervolgens doorspeelde aan 
zijn superieuren en de pers, veroorzaakte veel 
opschudding. De reactie op het onderzoek van 
Alberda’s overste, de Rotterdamse politiecom-
missaris Sirks, sprak boekdelen. Sirks veront-
schuldigde zich bij de majoor voor het infor-
matielek en beloofde de ‘overtreder’, waarmee 
Alberda werd bedoeld, te straffen. Vervolgens 
verklaarde Sirks dat de politie niet de leiding 
had over deze zaak en dat deze moest worden 
uitgebreid tot het gemeentelijke toezicht op de 
huisvestingsafdeling of de afdeling gezond-
heidszorg (Wubben 1986).

En zo geschiedde. Sterker nog, de lokale 
overheid zou de ‘Chinese omstandigheden’ 
op Katendrecht aangrijpen als aanleiding om 
de regelgeving over tijdelijke verblijfplaatsen 
in heel Rotterdam drastisch te hervormen. Na 
een officieel onderzoek in 1926, stelde de Ge-
zondheidscommissie samen met het toezicht 
op de Huisvesting een verscherping voor van 
de Logementsverordening met betrekking tot 
logies, herbergen, slaapzalen, pensions, enzo-
voort. Hierbij ging de aandacht voornamelijk 
naar de hygiënische omstandigheden en de 
brandveiligheid.

Na de inspectie van de Chinese logementen, 
verwoordde de Gemeentelijke Gezondheids-
commissie het in haar rapport als volgt:

“De wijze waarop de Chineezen zijn gehuis-

vest, maakt een zeer ongunstigen indruk. 

De als logementen gebruikte huizen zijn van 

onder tot boven ingericht als logies. Enkele 

huizen zijn samengevoegd: men kan dan 

Verplichte affiche voor de Chinese logementen
De logementsverordening (1927), bevatte een aantal extra regels voor de 
Chinese logementen: een beperking van het aantal personen per ruimte, 
en de verplichting om het maximum aantal toegelaten personen zichtbaar 
te afficheren.

Bron: van Lohuizen (1928)

Interieur van een Chinees logement
De woonomstandigheden van de Chinese zeelui: de zolder als collectieve 
slaap- en leefruimte.

Bron: van Lohuizen (1928)
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langs wankele trapjes van het een in het an-

der komen. De huizen zien er verwaarloosd 

uit; verven, witten of behangen is sinds lang 

niet meer geschied. In gewone burgerwonin-

gen heeft men in de kamer en alkoven, twee-

hoog, stellingen aangebracht […]. Hier liggen 

de logeergasten naast elkaar op een matje 

of deken met een klein kussentje of blokje 

hout onder het hoofd. Op deze wijze zijn in 

een kleine kamer met alkoof [van ongeveer 

30 vierkante meter] 40 tot 50 menschen en 

meer ondergebracht. […].”28

De herziening van de Logementsverordening 
sluit aan bij de ruimere paradigmawisseling 
naar een disciplinaire samenleving die op dat 
moment aan de gang is, waarbij de overheid 
nieuwe technieken van toezicht, controle en 
correctie ontwikkelt (Foucault 1975). Dit hangt 
samen met de opkomst van de welvaartstaat 
waarbij de overheid strikter toekijkt op de 
woonkwaliteit. Voordien moesten logementhou-
ders alleen voldoen aan de nationale ‘Drinkwet’ 
(die toestemming geeft om alcoholische dran-
ken aan te bieden) en waren ze verplicht om 
dagelijks informatie over hun gasten aan de te 
politie melden.29 De nieuwe Logementsverorde-

28 SAR, Toegansnr. 92 Gezondheidscommissies Rotterdam 
1854-1933, inv.nr. 143: rapport betreffende Chinese arbeids-
krachten en hun woonomstandigheden.

29 De dagelijkse rapporten waren een wettelijke vereiste voor alle 
gebouwen en schepen voor militair gebruik, waar overnach-
tingen werden aangeboden aan personen die zich vrijwillig 
hebben aangemeld voor het leger of de marine, en voor alle 
personen die zijn ondergebracht in een verpleeghuis, een psy-
chiatrisch ziekenhuis of een van de gevangenissen, benoemd 
bij Koninklijk Besluit, 23 september 1877.

ning bevatte daarentegen speciale voorschriften 
met betrekking tot het dagelijks gebruik van 
de gebouwen en bood manieren om dit gebruik 
te beheersen en te corrigeren.30 Enkele voor-
beelden. Om het ‘fatsoen’ in de logementen te 
waarborgen, mochten maximaal twee personen 
gebruik maken van één slaapkamer, een eenper-
soons of een getrouwd stel. De ruimtes moesten 
op een onafhankelijke manier toegankelijk en 
afsluitbaar zijn van binnenuit. In collectieve 
slaapzalen waren personen van verschillende 
geslachten niet toegestaan. Bij het onderbren-
gen van huizen die slaapplaatsen waren voor 
mannen en vrouwen, was het niet toegestaan   om 
de wasgelegenheid op algemeen toegankelijke 
plaatsen te organiseren. Dit werd aangevuld 
met voorschriften, bedoeld om de ‘hygiënische 
omstandigheden’ te bewaken. Zo werd de lo-
gementhouder verplicht om het logement, het 
meubilair en het linnengoed in een redelijke 
staat te houden. In geval van vuil of infectie zal 
de toezichter van de huisvestingsafdeling de 
eigenaar opdragen het gebouw schoon te maken 
of te ontsmetten (van Lohuizen 1928).
Het rapport van 1926 vormde de aanleiding om 
de logementverordening aan te scherpen en 
daarmee de hygiënische toestand en de brand-
veiligheid in de logementen te verbeteren. 
Opvallend was dat deze nieuwe verordening 
een aantal uitzonderingen bevatte voor Chinese 
logementen. Zo werd gesteld dat de minimum- 
eisen die waren bepaald “volgens Westersche 
begrippen” verder gingen dan “de opvattingen 
van Chinezen, terwijl ook uit hygiënisch en 
ander oogpunt eenige verlichting geen bezwaar 
behoeft op te leveren”. Als voorbeeld hiervan 
werden “boven elkander aangebrachte slaap-
plaatsen” aangehaald. Om die reden werd aan 
het College van Burgemeester en Wethouders 
de bevoegdheid toegekend om “wanneer hun 
dit, gezien de bijzondere bestemming van de in-
richting wenschelijk voorkomt, van eenige bepa-
lingen vrijstelling te verleenen” (van Lohuizen 
1928: 138). Naast vrijstellingen bevatte deze 
verordening een aantal bijkomende regels voor 
Chinese logementen. Er werd voorgeschre-
ven hoeveel personen er maximaal per kamer 

30 Naast het reguleren van het gebruik, bevatte de nieuwe Loge-
mentsverordening verschillende wettelijke bepalingen over het 
interieur, die betrekking hadden op zaken als licht en lucht.

Interieur van een Chinees logement
De woonomstandigheden van de Chinese zeelui: slapen in driedubbele 
stapelbedden.

Bron: van Lohuizen (1928)



183Casestudy 1 Katendrecht

mochten verblijven en dit maximum aantal 
moest duidelijk zichtbaar worden aangegeven.

Vooral de gevolgen van de regeling rond het 
maximale aantal Chinezen per pension werd 
een bron van zorg. Dat gold niet alleen voor de 
Chinese boarding house masters en zeelieden, 
maar ook voor de buurtvereniging ‘Katen- 
drechts Belang’. Aanvankelijk hadden de leden 
van de buurtvereniging zich als een drukkings-
groep opgesteld en mee de ‘onhygiënische 
leefomstandigheden van de Chinezen’ bij de 
bouwpolitie en de gezondheidscommissie aan-
geklaagd. Maar met de invoering van de regel 
om een maximum aantal personen per pand 
toe te laten, maakten de leden zich ongerust 
over het feit dat er op termijn heel wat extra 
huizen aan Chinese ondernemers en zeelieden 
zouden worden verhuurd. Als reactie stuurden 
ze een schrijven naar alle huiseigenaren van 
de Delistraat “om hun mening te vernemen over 
het verhuren van hun huizen aan Chinezen, een 
affaire die, ook voor hen, misschien slecht uit-
pakt” (“Klachten van Katendrecht” 1926). Het 
blijft een vraag in hoeverre de interventie van 
de overheid de levensomstandigheden van de 
Chinese zeelieden daadwerkelijk heeft verbe-
terd. Vast staat dat hierdoor de niet-Chinese 
inwoners van Katendrecht, en in het bijzonder 
de pandeigenaren, ertoe zijn aangezet om de 
beschikbare woonruimte met andere ogen te 
gaan bekijken, en op te eisen. 

Tijdens deze periode intensiveerde de politie 
van Rotterdam haar toezicht op de Chinezen 
op Katendrecht. Vanaf 1926 ontwikkelde het 
hoofd van de politiehoofden, mee op advies 
van de Commissie voor de Gezondheidszorg, 
een nieuw beleid, dat neerkwam op het tellen 
van de Chinezen. Een keer per maand liepen 
de mannen van Sirks de kosthuizen in het holst 
van de nacht binnen om de huurders te tellen 
(arrestatiebevelen of insinuaties van misdaden 
waren niet langer nodig). Deze telling duurde 
tot 1962, zij het in een andere vorm sinds 1950. 
Na de eerste telling in december 1926 was het 
aantal Chinese inwoners meer dan gehalveerd 
(Zeven 1987). Tegelijkertijd maakte de nieuwe 
Nederlandse visuminstructie, geldig vanaf 
1926, het voor Chinese migranten bijna onmo-

gelijk om legaal in het land te verblijven. Deze 
combinatie maakte de Chinese huurders een 
makkelijke prooi voor de politie. Met andere 
woorden, de handhaving van wetten samen met 
het verstrengde ruimtelijk beleid creëerde een 
omgeving van permanente onveiligheid, waar-
in Chinezen op elk moment en op elke plaats 
de toegang kon worden geweigerd. De ‘open 
kamp’ situatie verschuift in de richting van een 
‘gesloten kamp’, waarbij de bewegingsvrijheid 
en het handelingsvermogen van de Chinezen 
meer en meer wordt ingeperkt.

Onder de noemer van hygiëne en brandveilig-
heid van de Chinese logementen vestigde het 
gemeentebestuur een systeem van inspectie en 
registratie, dat zich eenvoudig naar de praktijk 
liet vertalen door de geografische concentratie 
van de Chinezen op een geïsoleerde locatie. 
Dit systeem zou de volgende jaren verder ver-
fijnd en aangepast worden, waardoor finaal 
de Chinese gemeenschap in Rotterdam aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog quasi 
volledig verdwenen was. In de tussentijd deden 
de journalisten van de Nederlandse dagbladen 
triomfantelijk verslag van deze publieke acties 
tegen de Chinezen:

De keuken van een Chinees logement
De keukens van de lunchrooms die initieel op de Chinese zeelui van de 
logementen gericht waren, groeiden geleidelijk aan uit tot de gekende 
Chinese restaurants voor een veel ruimer publiek.

Bron: van Lohuizen (1928)
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“Voor de wijzigingen in de toestanden in Chi-

natown […] heeft de groote vermindering van 

het aantal Chineezen den stoot […] gegeven. 

Elke maand telt de politie de koppen. Ze trekt 

dan ’s nachts te drie uur de logementen in 

en zet voor elken zwarten Chineezenkop een 

streepje in haar zakboekje. Bij de telling in 

April [1926] was ze tot 609 gekomen. In Fe-

bruari 1927 had ze het laagst waargenomen 

aantal geconstateerd: 370. De onlusten en 

troebelen schijnen [...] de lust tot terugkeer 

naar de vaderlandsche vleeschpotten te heb-

ben wakker gemaakt. […] Mede hebben tot 

de verbeteringen meegewerkt het langzaam 

en met beleid verscherpte politietoezicht, 

het rapport van de Gezondheidscommissie, 

de herziening van de Rotterdamsche loge-

mentsverordening en het optreden van den 

Chineeschen gezant en den Chineeschen 

consul. Men zou wat deze instanties hebben 

gedaan, niet gevoeglijk afzonderlijk kunnen 

omschrijven, maar allen te zamen hebben ze 

toestanden in het leven geroepen, die men 

minst genomen draaglijk kan noemen.” 

(“Chinatown in Rotterdam” 1928)

De piek: het exotische 
vertrouwd maken

Maar er was meer aan de hand dan wat de kran-
ten deden geloven. Er was een terechte zorg 
rond overvolle logementen, onhygiënische 
levensomstandigheden en brandrisico’s. Al-
leen de manier waarop de Gemeente dit beleid 
vertaalde naar repressieve maatregelen, meer 
bepaald de invoering van ‘Chinezentellingen’, 
roept vele vragen op. Om een zicht te krijgen 
op de achterliggende beweegredenen is het 
van belang om even stil te staan bij de ruimere 
economische en politieke ontwikkelingen in 
deze periode. Zo had de economische crisis 
van de jaren 30 geleid tot stijgende werkloos-
heidscijfers en groeiende concurrentie op de 
arbeidsmarkt. Tegelijk kende Nederland in 
deze jaren een toenemend aantal vluchtelingen 
uit nazi-Duitsland.

Beide ontwikkelingen in de jaren 30 brachten 
een ommekeer in het denken over ‘vreemdelin-
gen’ teweeg. De instroom oorlogsmigranten31 
vormde de belangrijkste aanleiding voor de 
toenemende bemoeienis van de overheid met 
de arbeidsmarkt (Lucassen 2003: 299-344). Dit 
had grote gevolgen voor de Chinezen. Het li-
berale vreemdelingenbeleid van de 19de eeuw, 
waarbij de staat een soort nachtwakerfunctie 
had, werd verlaten. De overheid ging steeds 
meer een actieve rol spelen bij het inperken 
van de toestroom van migranten. Dit was een 
geleidelijk proces. De instelling van een nieuwe 
‘Vreemdelingenwet’ in 1918 en een toename 
van beleidsmaatregelen zorgde ervoor dat het 
verblijf van migranten steeds meer gekoppeld 
werd aan het hebben van werk.32 Vreemdelin-
gen die tewerkgesteld waren op zeeschepen en 
in de binnenvaart werden beschouwd als een 
aparte groep waarvoor andere regels golden. 
Omwille van hun ‘tijdelijke status’ werden de 
Chinese zeelui lange tijd33 vrijgesteld van de 
toelatingsvoorwaarden voor ‘vreemdelingen’. 
Door de algemene crisis in de scheepvaart, de 
afname van de India vaart, de aanwerving van 
(nog) goedkopere zeelui uit Singapore en de 
omschakeling van kolen naar olie in de scheep-
vaart liep de werkgelegenheid voor Chinese 
stokers en tremmers begin jaren 30 drastisch 
terug (Zeven 1987: 52-54). Hun zwakke finan-
ciële toestand maakte bovendien dat zij zelf 
hun terugreis niet konden bekostigen (indien ze 
dat al gewenst zouden hebben want op dat mo-
ment was de Tweede Chinees-Japanse oorlog 
in volle gang). Ook de scheepvaartmaatschap-
pijen weigerden hun terugreis te betalen. Deze 
kwetsbare positie maakte dat de positie van de 
Chinese zeelieden in Nederland, hoe langer 
hoe meer onder druk zou komen te staan.

31 Met name Duitse Joden, Belgische en Franse oorlogsvluch-
telingen, Russische en Poolse ontvluchte krijgsgevangenen 
en burgers, Duitse en Britse krijgsgevangenen en Duitse 
deserteurs. Voor meer informatie, zie: de Roodt (2000).

32 Ook na WOII blijft dit gelden. Dit proces waarbij de overheid 
zich steeds meer ging bemoeien met de arbeidsmarkt (en met 
de woningbouw) zou pas vanaf de jaren 1950 resulteren in de 
welvaartsstaat. De toename van de sociale voorzieningen van 
de welvaartsstaat leidde tot een toename van maatregelen 
die bepaalde groepen hiervan uitsluiten. Voor meer informatie 
over de regulering van de naoorlogse arbeidsmigratie in 
Nederland, zie: de Lange (2007). 

33 De Chinese identiteitskaart werd pas ingevoerd in 1933. 
Later werd dit verder uitbreid met het categorisatiesysteem 
opgesteld door het Hoofd van Politie Einthoven. Voor meer 
informatie, zie: Wubben (1986).
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Paradoxaal groeide Katendrecht precies in 
deze periode uit tot een centrum dat naam en 
faam kreeg omwille van de kwaliteitsvolle 
Chinese restaurants en het bruisende nachtle-
ven. De hoge werkloosheid onder de Chinese 
zeelieden, had er mee voor gezorgd dat de 
boarding house masters zich zouden herori-
enteren, en overgingen tot de oprichting van 
niet haven- of zeegerelateerde bedrijven, zoals 
lunchrooms of wasserijen (Meeuwse 2000). 
Deze verschuiving qua type onderneming is 
te traceren aan de hand van de Rotterdamse 
adresboeken (een soort gouden gids of gele 
pagina’s van deze tijd). Sinds de jaren 30 tonen 
de adresboeken een grote opkomst en diversi-
ficatie onder de Chinese bedrijven. De initiële 
focus op boarding houses en koffiehuizen 
verschuift naar een breed scala aan winkels en 
handelszaken: dat gaat van kruideniers, over 
nieuwe restaurants, lunchrooms en hotels, tot 
leeszalen, een wasserette en een kapper. Met 
andere woorden, ondanks de economische 
crisis deden de Chinese ondernemingen het 
relatief goed op Katendrecht.

De ontstaansgeschiedenis van de eerste Chi-
nese restaurants in deze periode is hiervan een 
emblematisch voorbeeld.34 Bovendien toont dit 
voorbeeld hoe deze restauranthouders gelei-
delijk hun eigen niche in de Nederlandse res-
taurantcultuur vonden, en er op die manier in 
slagen om zo sociale, economische en ruimte-
lijke drempels te overstijgen. De Chinese res-
taurants waren meestal kleinschalig begonnen 
als keukens in de logementen, waar de maal-
tijden voor de zeelieden werden bereid. De 
keuken bevond zich doorgaans in het achterste 
gedeelte op het gelijkvloers en de naastgelegen 
achterkoertjes werden volgebouwd met loods-
jes of afdaken, die dienst deden als bijkeuken 
of bergplaats voor kisten, kolen of keukenaf-
val. Het keukenpersoneel sliep dan ofwel in de 
keuken, ofwel in de naastgelegen kamer (van 
Lohuizen 1928: 131-139).

34 In het volgende hoofdstuk ‘Westerse fictie of Chinese maske-
rade? De sociale constructie van Chinatown tijdens de Rotter-
damse V.V.V.-week’ komt de beschrijving van de ontwikkeling 
van de Chinese restaurants op Katendrecht meer uitvoerig 
aan bod.

Interieur van een Chinees restaurant
Foto, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Het Leven’ (1922) van het restaurant 
van Tsjang Kam Soi.

Bron: Spaarnestad

De ontwikkeling van het Chinese ondernemerschap doorheen de tijd
Overzicht van het aantal Chinese ondernemers op Katendrecht per bedrijfs-
tak (1914-1931)

Bron: Schema opgemaakt door de auteur, op basis van de collectie adres-
boeken Rotterdam (1909-1931), beschikbaar in het SAR.
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Het Chinees 
ondernemerschap op 
Katendrecht in kaart
In het rood de panden 
waar zich Chinese 
ondernemers gevestigd 
hebben (1909-1931): op 
een twintigtal jaar neemt 
dit sterk toe. 

Bron: Kaarten 
opgemaakt door de 
auteur op basis van een 
vervallen veldplan 1953, 
afkomstig uit het NA, 
en de gegevens van de 
collectie adresboeken 
Rotterdam (1909-1931), 
beschikbaar in het SAR.
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Later startten een paar ondernemende Chi-
nezen met lunchrooms die onafhankelijk van 
de logementen en in afzonderlijke panden 
werden ondergebracht. Zeelieden deden op 
hun reizen de boodschappen en namen de in-
grediënten mee naar Katendrecht (Meeuwse 
2000: 104). Deze lunchrooms bevonden zich 
vaak in het voorste gedeelte van het huis op 
het gelijkvloers of de eerste verdieping, zodat 
ze vanaf de straatzijde goed zichtbaar waren.35 

35 Gebaseerd op historische foto’s van de Delistraat (SAR) en 
op het ‘Register van inrichtingen tot het verbruiken van eet- of 
drinkwaren’ van de Gemeentepolitie (SAR).

In sommige gevallen werd het restaurant ge-
combineerd met een winkel met ‘Chineesche 
levensmiddelen’ of toko.36 De naam van de kok 
of eigenaar werd in witte letters op de etala-
ges geschilderd, in zowel westerse letters en/
of Chinese karakters, daarnaast werd de aan-
duiding lunchroom aangebracht. Geleidelijk 
aan groeiden deze lunchrooms uit tot publieke 
restaurants, waar ook Nederlanders graag naar 
toe gingen, zeker toen er speciale Hollandse 
menu’s werden geserveerd. Sommige werden 

36 SAR, Collectie Rotterdamse adresboeken.

Journalist dineert 
met Chinese 
restauranthouder
Foto, gepubliceerd 
in het tijdschrift ‘Het 
Leven’ (1922), waarbij de 
journalist (in het midden) 
de lunch deelt met de 
Chinese restauranthou-
der Tsjang Kam Soi 
(links).

Bron: Spaarnestad

Een klasje op 
Katendrecht
Een klasfoto (1935) 
met verschillende 
kinderen uit gemengde 
Chinees-Nederlandse 
huwelijken.

Bron: Soeters (1982)
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zelfs de place to be in bepaalde welgestelde 
Nederlandse milieus, vooral bij repatrianten.

Het landelijke dagblad ‘Het Vaderland’ tekende 
op 10 december 1932 het volgende verhaal op 
van een Nederlandse expat die het relaas doet 
van een etentje met zijn vrienden in ‘Het Verre 
Oosten’, één van de eerste Chinese restaurants 
in Den Haag:

“Wij hebben er kennis gemaakt met de Chi-

neesche keuken, doch de illusie was niet vol-

maakt, immers wij zaten op gewone, Wester-

sche stoelen en niet op de grond; de sensatie 

met stokjes te eten beleefden wij evenmin, 

geheel conform Europeesche zeden vonden 

wij lepel, vork en mes op de gedekte tafel en 

een gedeelte van het servies was als conces-

sie aan Europa ‘Made in Bavaria’. Toch is er in 

het voormalige heerenhuis een Oostersche 

spheer geschapen, met fraaie Chineesche 

lampen aan de plafonds en langs de wanden, 

met die fijne kleurschakeeringen, waarvan de 

Aziaten het geheim schijnen te bezitten; ook 

de overige wandversiering, als Chineesche 

rolprenten trokken onze aandacht. [Dit werd 

gevolgd door een omstandige beschrijving 

van het menu.]” (“Het Verre Oosten” 1932)

Bovenstaande ervaring was een voorbode van 
het grote succes dat Chinees-Indische restau-
rants na de oorlog in Nederland zouden ken-
nen. Het succes van Aziatische restaurants, die 
tot op de dag vandaag populair zijn, hing sa-
men met het grote aantal Indiase Nederlanders 
en gerepatrieerden die zich permanent in Ne-
derland vestigden na de onafhankelijkheid van 
Indonesië.37 Maar ook voor de oorlog wisten 
de Chinese restauranthouders al Nederlandse 
klanten aan te trekken, door een hybride en 
verwesterde variant van de Chinese keuken aan 
te bieden. Of anders gezegd, door het exoti-
sche bekend te maken. 

In Rotterdam maakten de Chinese restaurants 
deel uit van een ruimer vrijetijdsaanbod, zowel 
overdag als ‘s avonds. Overdag vormde Katen- 

37 Voor meer informatie over de ontwikkeling van de Chinees-In-
dische restaurants na de Tweede Wereldoorlog, zie het 
proefschrift van: Rijkschroeff (1998).

drecht een spannend dagje uit voor Nederland-
se jonge gezinnen, afkomstig uit het stadscen-
trum, die per veerboot de rivier overstaken en 
vervolgens haaienvinnensoep, vogelnest en 
loempia’s bestelden (Pannekoek 1990). Uit eten 
gaan in een Chinees restaurant was niet langer 
weggelegd voor avonturiers of het voorrecht 
van de hogere middenklasse, maar raakte snel 
ingeburgerd onder de gewone bevolking. Naast 
Katendrecht verspreidden de Chinese restau-
rants zich ook over andere grote Nederlandse 
steden, zoals Amsterdam en Den Haag. Soms 
werden deze restaurants opgericht door dezelf-
de succesvolle restaurateurs en gerund door 
voormalig personeel.38

‘s Nachts trok Katendrecht een ander publiek 
aan. De Chinese bars en restaurants trans-
formeerden zich tot vaste tussenstops op de 
wandelroutes van (voornamelijk) mannen 
op zoek naar ontspanning en plezier, vaak 
gekoppeld aan prostitutie. Een Nederlandse 
vrouw, getrouwd met een Chinese man en 
eigenaar van een restaurant op Katendrecht 
in de jaren 30, herinnert zich nog het vaste 
avond- en nachtritueel van de vele mannen die 
hier over de vloer kwamen. Eerst bestelden ze 
hun eten, dan gebruikten ze hun wachttijd om 
bij de prostituee van hun keuze langs te gaan, 
vervolgens kwamen ze terug om hun bestel-
ling op te eten, en tot slot brachten ze de rest 
van de nacht door met drinken en dansen in de 
cafés op Katendrecht (Pannekoek 1990). Ook 
de allereerste dancings, ‘Walhalla’ en ‘De Vijf 
Kolommen’, die er al voor de komst van de 
Chinezen waren, floreerden. 

Maar de invoering van nieuwe protectionis-
tische maatregelen zouden het de Chinese 
ondernemers steeds moeilijker maken. Zo ver-
bood de ‘wet voor regulering van arbeid door 
vreemdelingen’ van 1934 vreemdelingen arbeid 
te verrichten die ook door Nederlanders kon 

38 Dit is gebaseerd op een case in Den Haag (“Het Verre Oosten” 
1933): “In het pand Laan van Meerdervoort No. 50, is sedert 
kort een Chineesch Restaurant gevestigd: “Het verre Oosten”, 
dat gedreven wordt door den voormaligen cuisinier van den 
Chineeschen Gezant te Londen, K.S. Cheung en zich aandient 
als het eerste Chineesche restaurant hier ter stede. Het is 
een filiaal van Tsong San Lao uit de Delistraat op Katendrecht 
te Rotterdam.” Dergelijke verhalen komen ook terug in de 
levensgeschiedenissen van Chinese restauranthouders die 
genoteerd zijn door Chong (2005). 
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worden gedaan (Zeven 1984). Verder sloot een 
Koninklijk Besluit de vreemdelingen uit voor 
bepaalde werkzaamheden en daaronder vielen 
ook warenhuizen, bazaars, toko’s, winkels, 
kiosken, hotels, restaurants, cafés, bars, wijn-
winkels, theewinkels, lunchrooms, melk- en ijs-
verkoop en hotelpensions (Zeven 1984). In 1937 
werd dit uitgebreid met de ‘wet voor regulering 
van zelfstandige beroepen en ondernemingen’, 
die bepaalde dat ‘zelfstandige vreemdelingen’ 
een toelating nodig hadden van de Minister van 
Handel, Industrie en Scheepvaart voor het ‘uit-
baten van beroepen en ondernemingen’. Hoe 
dan ook, omwille van de sterke stijging van 
ongeveer 1300 tot 5000 ‘vreemde bedrijven’ 
gedurende de periode 1933-1937, was de Mi-
nister eerder terughoudend in het verlenen van 
vergunningen (Zeven 1984).

Uiteraard waren er manieren om deze wetten 
te omzeilen. De meest eenvoudige manier was 
gehuwd te zijn met een Nederlander, zodat er 
geen bijzondere aanvraag moest ingediend 
worden. Op die manier konden sommige 
Chinezen hun restaurants voortzetten (Chong 
2005). Gemengde huwelijken waren niet uit-
zonderlijk, integendeel. In 1936 werden in Rot-
terdam 30 gemengde huwelijken geteld. Hoe er 
op Katendrecht mooie romances ontstonden, 
illustreert onderstaand fragment. Marietje, een 
Nederlandse vrouw, geïnterviewd op hoge leef-
tijd, herinnert zich nog levendig een avondje 
uit in Amsterdam, waar ze haar latere echtge-
noot ontmoette:

“[…] ‘Later kwam een knappe Chinese jongen 

de zaak binnen […]. Tja, ik wist het meteen. 

Dat is ‘m. Maar ik wou niet, hè. Ik had me nu 

eenmaal voorgenomen... geen Chinees. Maar 

deze...’ [Low Kwok Wah] bracht Marietje en 

haar vriendin met een taxi naar hun logeer-

adres. [...] ‘Kan je je voorstellen, met een taxi, 

in crisistijd! [...] Hij vroeg me of ik met hem 

naar de bioscoop wilde. Nee, zei ik, dat wil ik 

niet. Maar de volgende zondag stond hij aan 

de deur op Katendrecht. Hij had niet eens 

werk toen, en toch had hij bioscoopkaartjes 

gekocht.’ Low Kwok Wah nam Marietje mee 

uit naar restaurant China […] en naar de film. 

‘Het was netjes hoor,’ zegt ze verontschuldi-

gend. ‘En niet duur, dat wou ik niet hebben.’ 

[De volgende avond] zat ze met haar moeder 

voor het raam, toen ze hem door de straat 

zag lopen. ‘Ik wist niet of ik nou kwaad moest 

worden of niet. Hij verdween eerst een winkel 

in om een doos bonbons te kopen. Niet voor 

mij, maar voor mijn moeder. Nou, die viel voor 

hem als een blok.’” (Meeuwse 2000: 146-149)

Voor sommige meisjes op Katendrecht was 
een huwelijk met een Chinees (al dan niet on-
dernemer) een kans om te ontsnappen aan hun 
eigen milieu. En ook voor de Chinezen die hun 
verblijf in Nederland als permanent begonnen 
te zien was het huwelijk met een Nederlandse 
vrouw geen al te grote stap. De wederzijdse 
contacten maakten dat de barrières om Chinese 
wijken in andere steden, zoals Amsterdam of 
Den Haag, te verkennen, wegvielen. Zo ging 
Marietje bijvoorbeeld naar de Binnen Ban-
tammerstraat in Amsterdam omdat ze daar 
een vroegere Chinese taalstudent kende van 
haar vader, die daar in een restaurant werkte 
(Meeuwse 2000). 

Toch waren de gemengde huwelijken die door 
dit soort ontmoetingen tot stand kwamen, niet 
zonder gevolgen. Vrouwen en kinderen zouden 
de Chinese nationaliteit krijgen. Op het regis-
tratiekantoor werd Marietje gewaarschuwd dat 
de handhaving van de arbeidswetgeving er op 
termijn voor kon zorgen dat zij en haar kin-
deren gedwongen naar China zouden moeten 
emigreren (Meeuwse 2000). 

Het einde: de finale eliminering

In Rotterdam ging de economische crisis ge-
paard met een verdere modernisering van de 
havenindustrie. Aangezien de Chinese zeelie-
den meestal als stokers werden ingezet, werden 
vooral zij getroffen door de omschakeling van 
kolen op olie. Bovendien profiteerden multi-
nationale rederijen, zoals Shell, van de crisis 
en de gerelateerde competitieve arbeidsmarkt, 
door hun Chinese werknemers massaal in te 
wisselen voor zeelui uit Singapore, die bereid 
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waren om te werken voor nog lagere lonen. 
In plaats van de Chinezen terug te brengen 
naar hun thuisland, dumpten de rederijen hun 
voormalige personeel in Rotterdam. Het was 
goedkoper dan de lange reis naar Hong Kong, 
en het chaotische Nederlandse registratiesys-
teem bood geen enkele weerstand (Wubben 
1986). Het feit dat de Chinese zeelui financieel 
gezien met handen en voeten gebonden waren 
aan de logementhouders, maakte dat zij hun 
terugreis naar China onmogelijk zelf konden 
bekostigen. Als gevolg hiervan nam het aantal 
werkloze zeelieden op Katendrecht aanzien-
lijk toe.39 Dit leidde tot extreem overbevolkte 
logementen en slechte leefomstandigheden. In 
combinatie met de joodse immigratie vanuit 
Duitsland voedde het toenemende aantal im-
migranten de angst voor het creëren van grote 
groepen ‘vreemdelingen’, die afhankelijk zou-
den zijn van overheidssteun.

In het geval van de Chinezen moet de vrees 
dat de aanwezigheid van ‘vreemdelingen’ de 
sociale verworvenheden van de welvaartsstaat 

39 Gebaseerd op eigen onderzoek: SAR, Archief van de Gemeen-
tepolitie, ‘Lijst van Chinezen verblijf houdende te Katendrecht’. 
Gedurende een periode van drie jaar (van 1929 tot 1931) is het 
aantal Chinezen die op Katendrecht woonden sterk toege-
nomen. Politietellingen: januari 1929: 534, januari 1930: 839, 
januari 1931: 1306.

zou ondermijnen, met een korrel zout worden 
genomen. In tegenstelling tot andere migran-
ten, zoals Belgen en Duitsers, waren Chinezen 
vrijwel afwezig op de lijsten van openbare 
hulpprogramma’s (voor gezondheidszorg of 
werkloosheid). 40 Door de jaren heen waren 
via de sterke Chinese lineage netwerken uit-
gebreide civiele systemen van solidariteit tot 
stand gebracht. Het is belangrijk om in het 
achterhoofd te houden dat deze netwerken mee 
uit noodzaak zijn ontstaan. Een van die civiele 
organisaties was de ‘Wah Kiu Wei Kun’41, die 
al in 1922 door de Bo On logementhouders was 
opgericht. Leden (die een vergoeding betalen) 
konden financiële steun verwachten in geval 
van ziekte, en bij overlijden werd de remi-
gratie naar hun eigen land en de organisatie 
van hun begrafenis vergoed (Minghuan 1998). 
Daarnaast hielpen gokhuizen mee de nood 
te lenigen. Zo fungeerde ‘Hap-Jii’ (wat ‘Voor 
Iedereen’ betekent), opgericht in 1915 en actief 
tot 1975, tegelijkertijd als ontmoetingsplaats, 

40 Gebaseerd op eigen onderzoek: SAR, Archief van de Commis-
sie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, Dienst Maatschappelijk 
Hulpbetoon, Dienst Sociale Zaken, lijst met ‘Ondersteunde 
Vreemdelingen’. Het aantal Chinezen dat om hulp van de 
Gemeente vroeg was zeer laag (vanaf de eerste telling tot 
1930): 1, 2, 3 tot maximum 7 personen. In 1931 was er plots een 
opvallende toename met 186 Chinese registraties. 

41 Voor meer gedetailleerde informatie over de ‘Wah Kiu Wei Kun’ 
vereniging, lees het proefschrift van Minghuan (1998). 

Civiele organisatie: 
de Wah Kiu Wei Kun 
vereniging
Foto, gepubliceerd in het 
tijdschrift ‘Het Leven’ 
(1922), van een verga-
dering met de leden 
van de Wah Kiu Wei Kun 
vereniging.

Bron: Spaarnestad
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Boomdiagram van politiecommissaris Einthoven
Categorisering van de Chinese zeelui in functie van de weigering van de toegang tot Nederland van ‘armlastige’ groepen (1935).

Bron: SAR
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Pindalied
Nederlands volksliedje 
over de ‘pindamannetjes’ 
die op een gegeven mo-
ment in het straatbeeld 
opdoken, met de ver-
koopslogan ‘pinda-pin-
da-lekka-lekka’.

Bron: https://muzikum.eu

‘Pindamannetje’
Foto van een Chinese 
straatverkoper die pin-
dakoekjes verkoopt uit 
overlevingsnoodzaak.

Bron: Spaarnestad

gokplaats en hulpinstelling. Twee keer per 
maand werd een deel van de gokwinsten aan 
de kant gezet, om sociaal zwakkere of zieke 
Chinezen te ondersteunen, en begrafenissen te 
financieren (Soeters 1982). 

Naast deze zelfhulpinitiatieven vormde de 
groeiende armoede onder de Chinezen op Ka-
tendrecht mee de aanleiding voor de oprichting 
van verschillende liefdadigheidsinitiatieven 
door buitenstaanders. Om slechts twee voor-
beelden te noemen: de Peranakan studenten-
vereniging ‘Chung Hwa Hui’, gesitueerd in het 
centrum van Rotterdam, die voor de crisis wei-
nig contact had met de Chinese zeelui, stelde 
een comité in voor de ‘behoeftige Chinezen’. 
Daarnaast plaatste het ‘Comité voor Christelijk 
en Sociaal Werk onder Chinezen’, dat onder 
leiding stond van de lokale missionaris Dols 
die al sinds de jaren 20 “tussen de Chinezen 
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woonde”, advertenties in verschillende kranten. 
Met de slogan ‘Vergeet ons niet’ riep het Comi-
té de Nederlanders op om rijst, spek en brand-
stof te doneren.

Ondanks de collectieve inspanningen van de 
Chinezen om te overleven in deze barre om-
standigheden en de massale reactie van de Rot-
terdammers op de liefdadigheidsinitiatieven, 
nam het Gemeentebestuur zelf geen enkel initi-
atief op vlak van hulpverlening. Integendeel, in 
1933 werden de Rotterdammers opgeroepen om 
te stoppen met doneren, omdat de politie ‘de 
zogenaamde nood’ niet had kunnen vaststellen 
‘tijdens haar onderzoek’ (“Opheffing Comité 
voor noodlijdende Chinezen” 1933). In de-
zelfde periode begonnen xenofobe gevoelens, 
openlijk racisme en fascistische ideologieën 
het Nederlandse beleidsdiscours binnen te sij-
pelen.42 Op hogere beleidsniveaus begon men 
de aanwezigheid van de Chinezen in Nederland 
aan te wijzen als een nationaal probleem, en 
ontstonden de eerste ideeën rond gedwongen 
deportatie. Maar noch het ministerie van Jus-
titie, noch de gemeente Rotterdam was bereid 
om de kosten voor deze actie te betalen. Ook 
de lokale rederij de Rotterdamse Lloyd weiger-
de de kosten te dragen.43

Het leek er even op dat de deportatieplannen 
om financiële redenen zouden worden opge-
schort. Maar in 1933 werd de kwestie opnieuw 
aan de orde gesteld door Einthoven, de nieuw 
aangestelde opvolger van Sirks als hoofd van 
de politie van Rotterdam. Beide mannen waren 
mekaars tegenpolen: terwijl Sirks kan worden 
gekarakteriseerd als een corrupte uitvoerder 
van de wet, makkelijk beïnvloedbaar door po-

42 Ter illustratie van de toenmalige tijdsgeest en houding ten 
aanzien van de Chinezen, noteert Wubben (1986) dat op het 
formulier met de weigering van de koninklijke instemming voor 
de Chinese Vereniging de toenmalige minister van Justitie Jan 
Donner, of een van zijn medewerkers de volgende boodschap 
in de marge schreef: “Als een natie zijn nationaliteit verliest, 
worden hun vrouwen mismeesterd door Chinees en ander 
Aziatisch ongedierte.” Jan Donner maakte deel uit van de 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP), een Nederlandse protestantse 
christen-democratische politieke partij. De ARP was een van 
de voorgangers van het christen-democratisch appel.

43 In 1931 wilde de Rotterdamse Lloyd 150 werkloze Chinese zee-
lieden, die in het verleden voor hen hadden gewerkt, zonder 
kosten naar Singapore brengen. Toch moesten de zeelui zelf 
betalen voor de reis van Singapore naar Hong Kong en vroe-
gen ze hiervoor een vergoeding van twee maanden salaris. De 
Rotterdamse Lloyd was het daar niet mee eens, dus het plan 
werd geannuleerd (Wubben 1986).

litici en andere geïnteresseerde partijen, kan 
Einthoven worden omschreven als een leidende 
figuur, die niet aarzelt om zijn autoriteit te 
gebruiken. Einthoven (1974: 57) sprak zelf over 
de ‘sanering’ van de ‘ongewenste’ Chinezen op 
Katendrecht, en zou een sleutelrol spelen bij 
de coördinatie van de acties die uiteindelijk 
hebben geleid tot het volledige verdwijnen van 
de Chinese gemeenschap op Katendrecht, en 
in alle andere Nederlandse steden.44 Omdat er 
geen middelen waren om over te gaan tot één 
enkele totaalactie, waarbij alle Chinezen “in 
één keer werden opgepakt en teruggestuurd” 

(Einthoven 1974) zoals het plan was in 1932, 
zou het een lang en moeizaam proces worden.

Einthoven (1974), die in zijn zelfgeschreven 
memoires reflecteert over zijn tijd als poli-
tiecommissaris in Rotterdam (1934-1940), 
kijkt terug op het ‘vreemdelingenprobleem’ in 
Rotterdam als ‘een permanente bron van moei-
lijkheden’. Over de Chinezen op Katendrecht 
schrijft hij: 

“Bij mijn komst in Rotterdam waren er in en 

om Katendrecht zo’n tweeduizend werkloze 

Chinezen. Het waren goedkope zeelieden, [...]. 

Ze leefden hier hun eigen leventje met veel 

gokken en opium schuiven. Deze opium werd 

veel gesmokkeld. Maar zolang dat voor eigen 

gebruik gebeurde, trokken we er niet te zwaar 

aan. Anders was het wanneer deze contra-

bande aan Europeanen werd doorverkocht. 

Dan moesten we streng optreden. Ik heb heel 

wat jeugdige Nederlandse slachtoffers van 

opiummisbruik in deerniswekkende toestand 

in het Havenziekenhuis zien liggen. En an-

der probleem met de Chinezen was dat ze 

vuurwapens en communistische pamfletten 

het land binnensmokkelden. En dan waren er 

44 Einthoven zelf marginaliseert in zijn memoires zijn rol bij de 
deportatie van de Chinezen. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat 
Einthoven een van de grondleggers was van de ‘Nederland-
se Unie’, en zijn memoires deels mee zijn bedoeld als een 
correctie van de kritiek van de historicus Loe de Jong op de 
‘Nederlandse Unie’ en hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(de Jong 1969). De Jong: “Zij [de leiders van de ‘Nederlandse 
Unie’] wilden het Nederlandse volk het Europa binnen leiden 
met doelstellingen en een leiderschap dat zowel voor de 
mensen als voor de leiders van het Derde Rijk aanvaardbaar 
moest zijn. Dus aanpassing aan het Derde Rijk was een van de 
doelstellingen.” In zijn memoires wijdt Einthoven een afzonder-
lijk hoofdstuk aan: ‘De Nederlandse Unie, waarin kritiek op deel 
IV en V van het boek van prof. De Jong’.
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ook regelmatig onderlinge vechtpartijen met 

dodelijke afloop. Voor een Nederlander was 

controle op deze mensen moeilijk. Ze leken 

voor ons gevoel allemaal op elkaar. En om het 

ons nog ingewikkelder te maken, verwisselden 

ze telkens van naam, wat dikwijls gebeurde 

met hulp van de consul die hun nieuwe iden-

titeitspapieren verstrekte. Desondanks zagen 

we kans veel van deze toestanden te saneren. 

Mijn ervaring in India kwam daarbij goed van 

pas.” (Einthoven 1974: 57-58)

Kortom, Einthoven bestempelde de Chinezen 
als een grote groep van criminelen, die bo-
vendien opzettelijk het politiesysteem sabo-
teerden. Op het einde van bovenstaand citaat 
verwijst Einthoven, naar zijn vorige baan in 
Indonesië, het toenmalige ‘Nederlands Indië’, 
waar hij als jurist werkte voor de krijgsraad en 
het gerechtshof in Batavia en Makassar, en ver-
trouwd raakte met strafrechtelijk onderzoek. 
Het is een gelijkaardige aanpak die hij zal toe-
passen in Katendrecht.

Om het aantal Chinezen op Katendrecht dras-
tisch te verminderen, zou Einthoven alle moge-
lijkheden inzetten die binnen zijn bereik vielen. 
Grof samengevat, ontwikkelde hij twee strate-
gieën: (1) wettelijke uitsluiting en (2) ontzegging 
van toegang tot Nederlandse volksgezondheids-
instellingen of andere overheidssteun. Gro-
tendeels geïnspireerd door het sociologische 
rapport van van Heek, waarin hij expliciet het 
onderscheid maakte tussen de ‘economisch 
bruikbare’ en de ‘overbodige Chinees’ (van 
Heek 1936), ontwikkelde Einthoven een classi-
ficatiesysteem, dat economisch nut koppelde 
aan verblijfsrechten.45 Met andere woorden, het 
door Sirks ingestelde rudimentaire registratie-
systeem, dat neerkwam op het tellen van hoof-
den en willekeurige arrestaties, werd aangevuld 
en verfijnd. De procedures voor individuele 
classificatie, stelde de politie van Rotterdam in 
staat om (een deel van de) Chinese zeelieden te 
dwingen om Nederland te verlaten.

45 De introductie van de studie van van Heek (1936) bevat een 
extra dankwoord aan de gemeentelijke hoofdcommissaris, de 
politiecommissarissen en de politieagenten. Dit geeft aan dat 
het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de lokale 
politie autoriteiten.

In zijn classificatiesysteem maakte Einthoven 
het onderscheid tussen drie Chinese ‘nationa-
liteiten’: ‘Rotterdam Chinezen’, ‘Chinezen’ en 
‘Singapore Chinezen’, die respectievelijk een 
groene, een rode en geen identiteitskaart ont-
vingen. Verder bepaalde hij de uiteindelijke 
bestemming van elk van deze groepen via vier 
andere parameters: (1) de nationaliteit van het 
schip, (2) de locatie van inschrijving (3) uitschrij-
ving, en (4) de repatriëringsvoorwaarden. Met 
behulp van een boomdiagram specificeerde 
Einthoven elke potentiële situatie, wat resulteer-
de in 32 mogelijke uitkomsten (meestal met de-
zelfde conclusie).46 Bijvoorbeeld, voor een ‘Rot-
terdam Chinees’, werkzaam op een buitenlands 
schip, die zich heeft aangemeld in Nederland en 
zich heeft afgemeld in het buitenland, zonder 
‘voorwaarden voor repatriëring’, is de uitkomst: 
‘Weigeren terug te keren naar Nederland’. De 
‘Singapore Chinezen’ werden uitgesloten van 
het schema. Hun terugkeer naar Nederland zou 
enkel ‘onder zeer uitzonderlijke omstandighe-
den’ worden toegestaan. De laagsten in rang 
waren echter de Chinezen die door de ‘Konink-
lijke compagnie voor de exploitatie van de aar-
doliebronnen in Nederlands India’ naar Curaçao 
werden gestuurd om daar in de kustvaart of in 
de olieraffinaderijen te werken. Zij ontvingen 
geen identiteitskaart en hun terugkeer naar Ne-
derland zou onder alle omstandigheden verbo-
den zijn: “omdat Rotterdam de thuishaven kan 
zijn voor zeelieden die hier op regelmatige basis 
aanmeren met hun schepen, maar niet het ka-
rakter mag krijgen van een koeliedepot voor een 
ander land of een ander continent.”47

Paradoxaal genoeg, rekende Einthoven op de 
medewerking van de Chinese gemeenschap 
om zijn classificatiesysteem in de praktijk 
te vertalen. Vanwege de Chinese taal had hij 
een tussenpersoon nodig en deed hij een be-
roep op de vereniging ‘Wah Kiu Wei Kun’. In 
februari 1933 hield Einthoven een toespraak 
voor de vereniging ‘Wah Kiu Wei Kun’, waar-

46 Dit boomdiagram is teruggevonden in: SAR, Archief van de 
Gemeentepolitie Rotterdam. 

47 Dit citaat is afkomstig uit de conceptversie van de herziening 
van de ‘uitzonderlijke overeenkomst’ tussen het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken en de ‘Koninklijke onderneming tot 
exploitatie van de aardoliebronnen in Nederlands India’ en hun 
dochterondernemingen. Document teruggevonden in: SAR, 
Archief van de Gemeentepolitie. 
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Verspreiding van de 
Chinezen in Nederland
De kaarten tonen een 
sterke verspreiding (van 
de grote steden naar 
de kleinere gemeentes) 
en vermindering van 
het aantal Chinezen na 
de opsporingsacties 
van politiecommissaris 
Einthoven.

Bron: Kaarten opge-
maakt door de auteur, 
op basis van gegevens 
uit het Politiearchief 
Rotterdam, beschikbaar 
in het SAR.
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in hij aankondigde dat de registratie van de 
Chinese bevolking diende om de ‘ongewenste 
elementen’ te verwijderen, die hun intrede de-
den in de verder ‘vreedzame en probleemloze 
omgeving’ van de Chinese gemeenschap, die 
verder onder controle was. Hij vervolgde zijn 
speech met de melding dat deze ‘ongewenste 
elementen’ verantwoordelijk waren voor de 
opium- en wapenhandel en voor de gevechten 
en moorden op Katendrecht in de laatste jaren. 
Vervolgens verzocht hij de Chinese leiders van 
de vereniging ‘Wah Kiu Wei Kun’ om hem bij te 
staan   bij het onderzoek van deze ‘ongewenste 
elementen’ om de ‘Chinese kolonie’ opnieuw 
‘betrouwbaar’ en ‘bloeiend’ te maken.48

Uit deze toespraak kunnen twee belangrijke 
conclusies worden getrokken. Ten eerste be-
sloot Einthoven, door zich expliciet tot de lei-
ders van deze vereniging te richten, om samen 
te werken met de machtigste groep Chinezen op 
Katendrecht. De ‘Wah Kiu Wei Kun’ organisa-
tie beperkte haar activiteiten tot de groep van 
Kantonees sprekende Chinezen op Katendrecht, 
die de meerderheid vormde (Minghuan 1998). 
Het bestuur van deze vereniging bestond voor-
namelijk uit boarding house masters. Hierbij 
is duidelijk dat de politiecommissaris de leden 
van de ‘Wah Kiu Wei Kun’ vereniging zodanig 
probeerde te manipuleren, dat het bijna leek 
alsof de registratie niet voor hen was bedoeld. 
Met andere woorden, door onenigheid te zaaien 
tussen de Kantonees sprekende Chinezen en an-
dere Chinese groepen op Katendrecht, hoopte 
Einthoven hen mee aan zijn zijde te winnen. 

Ten tweede valt Einthoven hier opnieuw terug 
op criminalisering als een strategie om de aan-
dacht af te leiden van de onderliggende inten-
ties rond gedwongen deportatie en repatriëring. 
De strategie van Einthoven bleek effectief. 
Gecombineerd met een controle op verstekelin-
gen (Wubben 1986) werd het aantal Chinezen in 
Nederland in 1935 met één derde verminderd. 
Vanaf 1937 zou dit classificatiesysteem verder 
worden geformaliseerd. Het ministerie van 

48 De citaten in deze paragraaf zijn ontleend aan een brief van de 
politiecommissaris Einthoven aan de secretaris en het comité 
van de ‘Wah Kiu Wei Kun’ vereniging, op 22 februari 1933, 
eerder verschenen in: Zeven (1984).

Justitie besloot om een   centrale organisatie 
voor zigeuners en Chinezen in te stellen. De 
uitgebreide registratie van personalia, foto’s en 
vingerafdrukken van deze twee groepen diende 
als voorbereiding op hun respectievelijke inter-
nering en deportatie (Wubben 1986).

Toch was Einthoven nog niet helemaal tevre-
den. Na verschillende jaren van steeds repres-
sievere maatregelen door de politie van Rotter-
dam — zoals het nachtelijk tellen, geïnitieerd 
door Sirks, de introductie van de Chinese iden-
titeitskaart in 193349, en het Chinese classifica-
tiesysteem ontwikkeld door Einthoven — had 
een groot aantal Chinezen de stad ingeruild 
voor kleinere provinciesteden of dorpen, zoals 
Zutphen, Oss, Sneek, etc. De verspreiding van 
kleine groepen Chinezen (van 1 tot 24 perso-
nen) over zestig verschillende Nederlandse 
gemeenten50 kan op zijn zachtst gezegd eigen-
aardig worden genoemd. In de Nederlandse 
historiografie (Rijkschroeff 1998, Touw 1984, 
Wubben 1986) is deze plotselinge verspreiding 
systematisch beschreven als een gevolg van 
het succes van straatverkoop in pindakoekjes.51 
Hierdoor waren de Chinezen opnieuw in staat 
om te overleven, en te ontsnappen aan de in-
vloed van de Chinese boarding masters. Toch is 
het waarschijnlijk dat deze Chinezen in eerste 
instantie op zoek waren naar een plek waar ze 
konden ontsnappen aan (politie)controle, waar-
door ze gedwongen waren te overleven met de 
verkoop van pindakoekjes. Opmerkelijk is dat 
vooral het naïeve beeld van de ‘Pinda-man-
netjes’52 en hun verkoopsslogan: ‘Pinda-pin-
da-lekka-lekka’ in het collectieve geheugen van 
de Nederlanders is bewaard, met betrekking tot 
de vooroorlogse Chinese migratie. 53

49 De politie stelt een plotselinge daling vast van het aantal 
Chinezen in 1933 (terwijl er in de jaren 1929-1931 nog een forse 
stijging was).

50 Gebaseerd op de tabel ‘Chineezentellingen in Nederland, 
1933-1935’, zoals teruggevonden in: SAR, Archief van de 
Gemeentepolitie. 

51 Zoals de naam al zegt, bestonden pindakoekjes uit een 
mengsel van suiker en pinda’s. Het koekje was gemakkelijk 
te bereiden en sinds de jaren 30 begonnen meer en meer 
Chinezen deze pindakoekjes op straat te verkopen.

52 Veel voorkomende benaming die Nederlanders gebruiken 
voor de Chinese verkopers van pindakoekjes.

53 Touw (1984) kwam in haar thesis over de ‘pinda-mannetjes’ 
tot de conclusie dat de sterke herinnering, die deel uitmaakt 
van het collectieve Nederlandse geheugen, mee veroorzaakt 
is door het feit dat het de eerste keer was dat dorpelingen 
werden geconfronteerd met een Chinees.
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Hoe dan ook, deze ‘ontsnapte’ Chinezen wa-
ren een doorn in het oog van Einthoven en 
brachten hem ertoe een bijkomende strategie 
te ontwikkelen om zijn controle te herwin-
nen. Een eerste stap was de uitbreiding van de 
nachtelijke telmethode naar alle Nederlandse 
gemeenten. Deze tellingen waren anders dan 
die in Rotterdam. Ze werden aangekondigd 
in de nationale nieuwsbrief van de politie. De 
politieagenten zetten niet langer streepjes in 
hun notitieboeken, maar vulden gedetailleer-
de formulieren in (geboorteplaats, beroep bij 
aankomst en op het moment van telling, bezit 
van identiteitspapieren, enz.)54, en al deze 
resultaten werden vervolgens verzonden naar 
de Rotterdamse politiecommissaris. Als twee-
de stap stuurde Einthoven brieven naar alle 
politiecommissarissen in Nederland met het 
verzoek om alle Chinezen te melden die ‘in hun 
stad woonden en wiens gezondheidstoestand 
verhindert dat zij zichzelf op een reguliere 
manier ondersteunen’. Einthoven richt zich 
hiermee expliciet op de ‘armoedige Chinezen’ 
en schrijft zich op deze manier in binnen het 
destijds gangbaar geworden beleidsdiscours, 
waarbij de aanwezigheid van migranten syste-
matisch werd gekoppeld aan publieke lasten, 
met betrekking tot openbare gezondheidszorg, 
werkloosheidscompensaties, enz.

Bovenstaande politiemaatregelen weerspie-
gelen de ambivalentie van de verspreiding van 
de Chinezen over Nederland. Aan de ene kant 
liet de verspreiding de Chinezen toe om te ont-
snappen aan de blik van Einthoven. Althans 
voor even, want Einthoven’s reactie liet niet 
lang op zich wachten: hij zetten een systeem 
op om alle kennis over de aanwezigheid van 
Chinese migranten te centraliseren, met Rotter-
dam als epicentrum. Aan de andere kant bracht 
de verspreiding van de Chinezen ook de erosie 
van de sterke sociale netwerken en onderlinge 
solidariteit met zich mee, die op Katendrecht 
waren ontwikkeld. Deze fragmentatie van de 
Chinese gemeenschap werd door Einthoven 
uitgebuit door zich op de meest zwakke scha-
kels te richten. De strategie was effectief. Kort 
na zijn verzoek ontving Einthoven verschillen-

54 Bron: SAR, Archief Gemeentepolitie.

de brieven waarin politiecommissarissen van 
kleine gemeenten Chinezen zouden melden, 
opgenomen in plaatselijke sanatoria, zieken-
huizen of andere zorginstellingen. 

In de tussentijd had Einthoven een goedkope 
deal gesloten met de Rotterdamse Lloyd en de 
Java-China-Japan-lijn om “Chinezen te repatri-
eren, die in dit land ongewenst werden vanwege 
armoede veroorzaakt door hun ouderdom of 
ziekte”. Deze mannen werden naar Rotter-
dam gestuurd en aan boord van een boot naar 
Batavia gezet in kleine groepen van gemiddeld 
vier mannen.55 Bij aankomst in Batavia, had 
Einthoven aan zijn collega in Batavia gevraagd 
“de leiding over [...] deze door mij gedeporteerde 
paupers te nemen” en hen onder te brengen in 
een ‘vreemdelingenopvang’. Van daaruit zouden 
ze naar hun thuisland worden gestuurd, waar in 
deze periode volop de Tweede Chinees-Japanse 
Oorlog (1937 - 1945) aan de gang was.

Na de eerste en tweede eliminatieronde56 was er 
nog steeds een kleine groep Chinezen die in de 
oorlog in Nederland woonde. In 1941 verschijnt 
een deel van deze achtergebleven Chinezen in 
de lijsten van ‘Ondersteunde vreemdelingen’, 
opgemaakt door de ‘Commissie van Openbare 
Armoede van Rotterdam’.57 De vergoedingen 
betaald aan de Chinezen waren echter aan-
zienlijk lager dan die van de andere ‘onder-
steunde buitenlanders’. Bijvoorbeeld, terwijl 
een Duitser gemiddeld het bedrag van 15,75 
gulden ontving, en een Belgische 11,50 gul-
den, moest een Chinees leven van 4 gulden per 

55 Gebaseerd op eigen onderzoek: SAR, Archief Gemeentepoli-
tie. Het politiearchief bevat de documenten van 22 ‘verzendin-
gen’, die een totaal van 90 uitgezette Chinezen rapporteren. 
Deze mannen kwamen uit de volgende steden: Rotterdam, 
Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Roermond, Dordrecht, Hel-
mond en Leiden.

56 In eerste instantie, de classificatie en exclusie van de 
‘Chinezen’ en ‘Singapore Chinezen’. In tweede instantie, de 
deportatie van ‘armoedlastige Chinezen’.

57 Gebaseerd op eigen onderzoek: SAR, Archief van de Commis-
sie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, Dienst Maatschappelijk 
Hulpbetoon, Dienst Sociale Zaken. Hieruit blijkt een plotse toe-
name, van maximaal zeven personen in de voorgaande jaren 
tot 186 personen in 1941. Een brief van de Dienst Maatschap-
pelijk Hulpbetoon Rotterdam aan het ministerie van Rijkssteun, 
opgemaakt in Zwolle op 27 januari 1941 vermeldt: “In 1941 
ontvangen de Chinezen een wekelijkse uitkering krachtens de 
Rijkssteunregeling. Deze regeling is enkel van toepassing op 
de in de Chineesche Vereeniging georganiseerde Chineesche 
zeelieden. Chineesche kooplieden worden niet door de dienst 
Maatschappelijk Hulpbetoon Rotterdam ondersteund, doch 
thans is ook ten aanzien van deze groep een regeling voor 
ondersteuning in voorbereiding.”
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week. Roszbach, de nieuwe hoofdcommissaris 
van politie, besloot al snel om het hoge aantal 
werkloze Chinezen te gebruiken als een kans 
om het werk van zijn voorganger af te maken. 
De achtergebleven Chinezen werden eerst ver-
plicht om te werken, om vervolgens zelf de 
kosten van hun repatriëring te betalen. Tijdens 
de oorlog lanceerde de Nederlandse regering 
een ‘Nationaal Werkgelegenheidsprogramma’ 
en werden er verschillende ‘Nationale Werk-
kampen’ opgericht, waarin werkloze mannen, 
afkomstig uit verschillende delen van het land, 
handarbeid moesten verrichten. Het ging voor-
namelijk om grondwerk, zoals de bouw van 
openbare wegen bij landinrichtingswerken.58 
Ook de werkloze Chinezen werden geplaatst 
in zo’n werkkamp, meer bepaald in Staphorst 

58 Tijdens de Duitse bezetting zouden deze kampen door de 
Duitsers worden gebruikt om de Joden te isoleren.

en Venlo.59 In een brief aan de directeur van de 
‘Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon’ in 
Rotterdam schreef Roszbach:

“Vooral je plannen om de Chinezen in werk-

kampen in dienst te nemen voor het verrich-

ten van grondwerk, spreken mij erg aan, op 

voorwaarde dat de reservering van een deel 

van het salaris voor latere repatriëring wordt 

toegepast. Het is tenslotte om vele redenen 

en onder de huidige omstandigheden be-

langrijk om te voorkomen dat de zwevende 

Chinese bevolking een permanent element 

zou vormen in onze Nederlandse samen-

leving. De vorming van nieuwe families van 

gemengd ras zou onvermijdelijk worden be-

vorderd, als deze groep buitenlanders grote 

hoeveelheden geld zou hebben.” 60

Dit fragment bevat in een notendop de econo-
mische en politieke positie van de Nederlandse 
regering ten opzichte van de Chinese migranten 
aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en 
leidt ons terug naar het begin van de paper. De 
expansie van de Nederlandse havenindustrie 
aan het begin van de twintigste eeuw was in 
belangrijke mate afhankelijk van de ‘zwevende’ 
of ‘zwervende’ beroepsbevolking van Chinese 
zeelieden, die in belangrijke mate heeft bijge-
dragen aan de Nederlandse economie, maar 
die als uitzondering buiten de Nederlandse 
wetgeving viel. Als gevolg hiervan hadden deze 
Chinese arbeiders een zeer fragiele positie: er 
was weinig of geen bescherming tegen misbruik 
en uitbuiting, en in latere fase konden ze geen 
enkele aanspraak maken op burgerrechten. Na 
jaren van soepel beleid heeft de Nederlandse 
overheid, wanneer zij wordt geconfronteerd 

59 Fragment uit de arbeidsvoorwaarden voor de Chinese arbei-
ders in het ‘Nationaal Werkkamp’, ‘Het Wijde Gat’ in Staphorst: 
“Het loon is zo gesteld, dat men bij flink werken 30 cents per 
uur kan verdienen. Er wordt zoo mogelijk 48 uur per week ge-
werkt. Wie niet hard werkt, krijgt minder loon. Van het weekloon 
wordt 7 x f 1.- afgehouden voor kost en inwoning, terwijl f 5.- op 
een spaarrekening wordt geboekt. Het saldo van de spaargel-
den blijft voor den arbeider gereserveerd en is bestemd om zijn 
terugkeer naar zijn eigen land mogelijk te maken. Het overige 
gedeelte wordt in contanten uitgekeerd.” Met andere woorden, 
als de Chinese arbeiders ‘goed werkten’, verdienden ze 2,4 
gulden na de vermindering van 7 gulden voor kost en inwoning 
en 5 gulden voor de betaling van hun eigen repatriëring.

60 Brief van Roszbach aan de directeur van de Dienst Maat-
schappelijk hulpbetoon, opgemaakt op 16 juni 1941. Afkomstig 
uit: SAR, Archief van de Commissie Burgerlijk Armbestuur Rot-
terdam, Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon, Dienst Sociale 
Zaken, bestanddeel 1431, Hulp aan vreemdelingen 1923-1944.

Arbeidsvoorwaarden voor de Chinese arbeiders in het Rijkswerkkamp
Alle Chinese arbeiders die steun ontvingen van de Gemeente werden 
verplicht tewerkgesteld in het werkkamp het Wijde Gat in Staphorst.

Bron: SAR
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met de cumulatieve negatieve neveneffecten 
van deze werkorganisatie, elke verantwoorde-
lijkheid afgewezen. Omwille van economische 
belangen, was de overheid bereid om een   oogje 
dicht te knijpen voor de informele organisatie 
en uitbuiting van deze arbeidskrachten. Maar 
vervolgens heeft een opeenvolging van repres-
sieve maatregelen ervoor gezorgd dat deze 
Chinese arbeiders nooit een volwaardige plaats 
hebben gekregen in de Nederlandse samenle-
ving. Onder het mom van ‘woon- en leefkwali-
teit’ werd overgegaan tot ‘Chinezentellingen’ in 
de logementshuizen, die uiteindelijk resulteer-
den in een strafrechtelijke aanpak en massale 
deportatie. Zo is de plaats die deze migranten 
gedurende drie decennia op Katendrecht heb-
ben opgebouwd, toegeëigend en vormgegeven, 
door middel van civiele organisatie, transnatio-
naal en lokaal ondernemerschap, en in weder-
zijdse uitwisseling met andere stedelingen, op 
een bijzonder hardvochtige manier uitgewist.
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Het plein 
Westerse fictie of Chinese 
maskerade? De sociale 
constructie van ‘Chinatown’ 
tijdens de Rotterdamse 
V.V.V.-week

De Chinese V.V.V.-week 
op Katendrecht
Opstelling van de 
attracties voor de V.V.V.-
week op het Deliplein. 
Op de voorgrond, de 
‘Chineesche markt’, naar 
de schets van J. de Ruij-
ter, met de ‘Chineesche 
toko’s’; links vooraan, 
slechts gedeeltelijk 
zichtbaar, de ‘Ridee-O’ 
van de firma Hommer-
son, een populaire 
kermisattractie; rechts 
vooraan het Katend-
rechtse V.V.V. kantoor, 
achteraan in het midden, 
het ‘Chineesch Circus’ 
en op de achtergrond de 
loodsen van de Neder-
landsch-Amerikaansche 
Stoomvaart-Maatschap-
pij en de havenkranen 
van de Rijnhaven. 

Bron: persoonlijke 
collectie van Wai Leng
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“Welkom in Chinatown. Katendrecht zal staan 

in het teeken zijner Chineesche bevolking. 

Chineesche tempels, poorten, pagodes, 

zoomede andere bouwwerken, naar originee-

le gegevens opgetrokken, zullen de aandacht 

trekken. Een Chineesch Marktplein met een 

circus, in hetwelk origineele Chineesche ar-

tiesten, begeleid door Chineesche muziek, 

zullen optreden, zal dagelijks voorstellingen 

geven. De Chineesche restaurants en toko’s, 

zoomede andere attracties, zullen feestelijk 

voor den dag komen.” (“Welkom in China-

town” 1935)

Met deze advertentie van de ‘Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer’ (V.V.V.) werden in de 
zomer van 1935 tienduizenden bezoekers naar 
Chinatown in Katendrecht gelokt. Als ant-
woord op de economische crisis van de jaren 
30 organiseerde de toenmalige toeristische 
dienst de ‘Vol Vertrouwen Voorwaarts’ V.V.V.-
week. Verspreid over de stad vonden er allerlei 
activiteiten plaats, van museumtentoonstellin-
gen over kermisattracties tot sportevenemen-
ten, met de bedoeling het toerisme en maat-
schappelijk leven in Rotterdam een krachtige 
impuls te geven.61 

Kanttekeningen bij de post-
koloniale kritiek

Historische Chinatowns zijn in de Noord-Ame-
rikaanse en Europese (post)koloniale litera-
tuur lange tijd gekarakteriseerd als plekken 
waarvan de sociale constructie eenzijdig ge-
domineerd is door Westerse opvattingen (o.m. 
Anderson 1987, Chan 1991, Li 2005, Frazier 
2006). Daarnaast is in een aantal van de eerder 
verschenen Nederlandse publicaties over de 
Rotterdamse Chinatown al aandacht besteed 
aan de stigmatisering van dit gebied vanuit 
de heersende maatschappelijke opvattingen 
over hygiëne, kuisheid, veiligheid, enzovoort 
(o.m. Meyer 1983, Davids 1987). Parallel aan de 

61 SAR, Kranten Digitaal, RN, 1929-1939, Verslagen van de 
jaarlijkse algemene vergaderingen van de ‘Vereeniging tot 
Bevordering van het Vreemdelingenverkeer’.

groeiende inzichten binnen de postkoloniale 
kritiek, kwam er recent ook (zelf)kritiek op 
deze lezing van Chinatowns (o.m. Anderson 
2000, Mak 2003). De zwart-wit tegenstellingen 
die voortkwamen uit de (te) sterk aangezette 
wij-zij dichotomie, maken plaats voor meer ge-
nuanceerde stellingnames die rekening houden 
met de complexiteit en differentiatie van socia-
le uitwisselingsprocessen. Daarbij aansluitend 
is in de recente literatuur rond Chinatowns de 
aandacht voor de agency van Chinese migran-
ten sterk toegenomen (Pang 2002, Yeh 2002). 
De toepassing van theorieën over de sociale 
constructie van ruimte op historisch onder-
zoek maakt het mogelijk om na te gaan welke 
impact de verschuiving in de beeldvorming en 
de hiermee gepaard gaande verstedelijkings-
processen op Katendrecht heeft gehad op de 
positie van de Chinese migranten in de Neder-
landse samenleving (Berger en Luckman 1966, 
Low 1996, Shields 1991, Rodman 1992).

In de Nederlandse context hebben de vooroor-
logse Chinatowns, zowel tijdens hun bestaan 
als later, vanaf de jaren 70 tot vandaag, regel-
matig in de belangstelling gestaan, met een 
indrukwekkend lange publicatielijst tot gevolg.62 
Voortbouwend op de recente inzichten uit de 
internationale literatuur over Chinatowns, zal in 
dit artikel de bestaande kennis over de Katen- 
drechtse Chinatown – waarin vooral het ‘anders’ 
zijn van de Chinezen wordt beklemtoond – van-
uit een breder, meer inclusief perspectief wor-
den behandeld. Hiermee sluit dit hoofdstuk aan 
bij de inzichten die voortkomen uit recente et-
nografische geschiedenissen van de Nederland-
se Chinatowns, waarbij op basis van uitgebreide 
interviews met vrouwen van Chinezen en hun 
nakomelingen, een ander, minder contrastrijk 
beeld wordt geschetst dat ruimte laat voor de 
wederzijdse uitwisseling tussen Nederlanders 
en Chinezen (Chong 2005). De analyse van de 
V.V.V.-week, een evenement waarbij de tijdelijke 
herinrichting van het Deliplein op Katendrecht 

62 Voor een overzicht van de publicaties die dateren van tijdens 
het Interbellum, zie: van Dijkhuizen (1925), van Lohuizen (1928), 
van Heek (1936), Peelen (1938). Voor een selectie van meer 
recente publicaties waarin de vooroorlogse Nederlandse China-
towns aan bod komen, zie: Meyer (1984), Touw (1984), Wubben 
(1986), Benton en Vermeulen (1987), Davids (1987), Pieke en Ben-
ton (1995), Minghuan (1998), Rijkschroeff (1998), van der Harst en 
Lucassen (1998), Meeuwse (2000), Chong (2005).
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Representatie van 
de Chinezen op 
Katendrecht
Een van de vele voorbeel-
den van de verslaggeving 
over de criminaliteit 
onder de Chinezen op 
Katendrecht. 

Bron: “Tschao’s onver-
wacht geluk” (1940: 15)

centraal stond, en waarbij zowel Chinezen 
als Nederlanders betrokken waren, biedt hier 
complementaire inzichten. Tegelijk haakt deze 
geschiedenis aan op het huidige debat rond de 
hedendaagse creatie van ‘etnische spektakels’ en 
de rol die Chinatowns hierin krijgen toegewezen 
(Bodaar en Rath 2005; Rath 2005; Rath, Bodaar, 
van Liempt & Veldboer 2009). Zo leert de V.V.V.-
week op Katendrecht, die onder meer als doel 
had om Chinatown op de toeristische kaart te 
zetten, ons lessen uit het verleden, die mogelijk 
ook vandaag nog relevant kunnen zijn. 

Tussen geschiedenis 
en verbeelding: van 
gestigmatiseerde probleembuurt 
tot exotisch curiosum

Begin jaren 30 woonden er naar schatting 
ongeveer 2500 Chinezen op Katendrecht, wat 
neerkwam op minder dan een half procent van 
de totale Rotterdamse bevolking.63 Ondanks 
hun beperkte aantal en vrij verborgen bestaan 
op een afgelegen schiereiland in het havenge-
bied was de mediabelangstelling buitengewoon 
groot. In lokale dagbladen en familietijdschrif-
ten doken ongeveer maandelijks berichten op 
waarin de Chinese bewoners van Katendrecht 

63 Op 30 september 1930 telde Rotterdam 584.648 inwoners, 
met inbegrip van de Hoek van Holland. Bron: “Loop der bevol-
king” (1930).
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een hoofdrol speelden. Er werd dan hoofd-
zakelijk aandacht besteed aan de problemen 
die de aanwezigheid van de Chinezen met 
zich zouden meebrengen.64 Terugkerende the-
ma’s waren de clandestiene activiteiten zoals 
opiumsmokkel, gokspelen en vechtpartijen; 
de huisvesting in de boarding houses; en de 
werkloosheid onder de Chinese zeelui met de 
daaruit voortvloeiende straatverkoop van pin-
dakoekjes. Daarnaast wijdden de geïllustreerde 
familietijdschriften uitgebreide tekst- en foto-
reportages aan het ‘hoogst merkwaardige’, exo-
tische, mysterieuze leven op Katendrecht.

De lokale pers volgde de opiumhandel onder de 
Chinezen, en meer bepaald de politieacties die 
hiertegen ondernomen werden, op de voet. Dit 
mondde vaak uit in sensationele verhalen, die 
werden opgenomen in ‘De politierechter’, een 
vaste rubriek in het Rotterdamsch Nieuwsblad. 
Hierin figureerden ‘opiumschuivende’ Chinezen 
naast andere maatschappelijke buitenstaanders, 
zoals onwerkwillige zwervers, scheldende boe-
ren of agressieve arbeidersvrouwen (“Geen boe-
te meer voor opiumsmokkelen” 1937, “Tschao’s 
onverwacht geluk” 1940). Dergelijke verhalen 
moeten gelezen worden in de context van het 
beschavingsoffensief van de arbeiders dat rond 
de eeuwwisseling werd ingezet. Zo werden de 
Chinezen getypeerd als immoreel en onbe-
trouwbaar: ze hielden zich niet alleen bezig 
met ‘het demoraliserende opiumschuiven’, maar 
zouden moedwillig doen alsof ze geen Ne-
derlands begrijpen, waren ‘sluw’ en geslepen, 
gaven valse namen op, enzovoort (“Het opi-
ummisbruik bij de Chineezen op Katendrecht” 
1931, “Politierechter. Opium” 1941). Het waar-
schuwend effect van deze berichten was belang-
rijker dan de intentie om effectief in te grijpen. 
Het was algemeen bekend dat op Katendrecht 
een plaatselijk gedoogbeleid gold ten aanzien 
van opiumgebruik (Blom 1998). De concentra-
tie van het opiumgebruik op Katendrecht had 
als voordeel dat het probleem voor de politie 
controleerbaar en beheersbaar bleef. Slechts 
bij uitzondering werd de angst uitgesproken dat 
‘de Rotterdamsche bevolking […] ook door dit 

64 SAR, Kranten Digitaal, Rotterdams Nieuwsblad (1929-1940) 
en Koninklijke Bibliotheek (verder KB), Historische kranten in 
beeld, Nieuwe Rotterdamsche Courant (1910-1930).

Oostersch kwaad aangetast’ zou worden (“Geen 
boete meer voor opiumsmokkelen” 1937).

Een ander onderwerp waar regelmatig over 
bericht werd, was de overbevolking en de er-
barmelijke leefomstandigheden in de Chinese 
boarding houses of logementhuizen. Door het 
aanhoudende protest van de lokale bewoners-
groep ‘Katendrechts Belang’ en een bewust uit-
gelekt rapport van de lokale politiecommissa-
ris werd de kwestie uiteindelijk opgepikt door 
de pers.65 Volgens het ‘Katendrechts Belang’ 
waren ‘deze Oosterlingen, die in ongeloofelijke 
aantallen sommige panden bewonen, [...] uit 
een hygiënisch oogpunt voorzeker een gevaar 
voor de omgeving’ (“Rotterdam. Klachten van 
Katendrecht” 1926). De politiecommissaris had 
het over ‘een toestand [...] die aanleiding zal 
kunnen geven tot een niet te beschrijven ramp 
bij brand of besmettelijke ziektes’ (Wubben 
1986). Vervolgens gingen ook de journalisten 
ter plaatse en beschreven in geuren en kleuren 
hoe de Chinese stokers en tremmers ‘nog al in 
conflict met onze opvattingen van reinheid en 
hygiëne’ leefden (“De crisis en Katendrecht” 
1932). Verder vestigden ze de aandacht op het 
feit dat ‘vlak naast de Chineezenverblijven 
[...] Nederlandsche gezinnen’ woonden (“Het 
Rotterdamsche Chineezenvraagstuk” 1926). De 
houding tegenover de huisvestingstoestanden 
bij de Chinezen weerspiegelde de toenemende 
maatschappelijke aandacht voor de volksge-
zondheid en de kwaliteit van de arbeidershuis-
vesting.66 Doordat steeds meer autoriteiten de 
aanwezigheid van de Chinezen op Katendrecht 
als een gevaar voor de omgeving gingen zien, 
werd er overgegaan tot harde acties. De aan-
passing van de logementverordening waarin 
een maximaal aantal slaapplaatsen werd 
vastgelegd, in combinatie met een verscherpt 
politietoezicht in de Chinese boarding houses 

65 In november 1925 stelde de Katendrechtse politiecommissaris 
Alberda op eigen initiatief een onderzoek in naar de Chinese 
logementen. Voor meer informatie, zie: Wubben (1986: 50-52).

66 De impact van de gemeentelijke Gezondheidscommis-
sies, die in navolging van de Woningwet werden opgericht, 
bleef doorgaans beperkt. Ze droegen bij aan de algemene 
erkenning van de huisvestingsproblemen, maar omwille van 
een gebrek aan alternatieven werd er zelden tot concrete 
maatregelen overgegaan. Dit maakt de concrete maatregelen 
in verband met de Chinese boardinghouses extra opmerkelijk, 
vooral omdat ze strikt gezien niet onder de bepalingen van de 
Woningwet vielen. Zie: Raadsen (1992: 103-124). 
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en een herziening van de visumwetgeving bete-
kende de exodus van een grote groep Chinese 
zeelui uit Katendrecht.67 

Een derde thema was de sterk toegenomen 
werkloosheid en armoede. Door middel van de 
straatverkoop van pindakoekjes (een vorm van 
bedelarij) slaagde een grote groep werkloze 
Chinese zeelui er tijdens de crisis van de jaren 
30 een tijd lang in het hoofd boven water te 
houden.68 De Chinese straatverkopers die zich 
nu vanuit de havensteden over heel Nederland 
verspreid hadden, lokten in eerste instantie 
sympathie uit bij de Nederlanders. Met hun ver-
koopsslogan ‘pinda-pinda, lekka-lekka’ en hun 
blikken trommels om de hals, groeiden ze uit tot 
een stukje folklore – de ‘pindamannetjes’ – waar 
zelfs (Nederlandstalige) liedjes en gedichten 
aan werden gewijd. Hierin was het overheer-
sende beeld er een van medeleven. De Chinezen 
‘dommelen’ bij hun ‘trommel’, terwijl ze uit 
hun gekregen ‘jasje waaien’; ze ‘snakken elke 
dag’ naar hun terugkeer naar China, zijn ‘een-
zaam’, enzovoort.69 Het (tijdelijke) succes van de 
pindaverkopers is deels te verklaren door hun 
niet-alledaagse verschijning in het straatbeeld 
(Touw 1984). Maar wellicht heeft daarnaast ook 
het feit dat de zorg voor hulpbehoevenden op 
dat moment nog een zaak was van filantropie 
hier toe bijgedragen. De caritasgevoelens ten 
aanzien van de verarmde Chinezen werden nog 
verder aangewakkerd door de oprichting van 
het Comité voor Christelijk en Sociaal Werk 

67 De nieuwe Logementsverordening bevatte een aantal extra 
bepalingen voor Chinese logementen. Zo werd er voorge-
schreven hoeveel personen er maximaal per kamer mochten 
verblijven en moest dit aantal duidelijk zichtbaar worden 
weergegeven. Ter controle organiseerde de politie vanaf 1926 
maandelijks nachtelijke tellingen. Deze tellingen vormden 
het begin van een lange reeks maatregelen die uitmondden 
in een ware klopjacht op Chinezen waarin de Rotterdamse 
politiecommissaris Louis Einthoven een sleutelrol zou spelen. 
Uiteindelijk liet Einthoven ongeveer een duizendtal ‘overtollige’ 
Chinese zeelui, via een gecombineerd systeem van juridische 
uitsluiting en gedwongen deportatie, afvloeien naar hun moe-
derland. Bron: van Lohuizen (1928).

68 Tot 1931 kwamen er zo goed als geen Chinezen voor op de 
lijsten van de maatschappelijke hulpinstellingen. Bron: SAR, 
Commissie Burgerlijk Armbestuur Rotterdam, Dienst Maat-
schappelijk Hulpbetoon, Dienst Sociale Zaken, inv. nr. 1431, 
Hulp aan vreemdelingen 1923-1944. Wel bestond er binnen de 
Chinese gemeenschap de ‘Wah Kiu Wei Kun’ of ‘Chineesche 
Vereeniging in Holland’. Deze vereniging bood in ruil voor 
lidmaatschap, financiële steun in geval van ziekte, overlijden 
of remigratie. Bron: Minghuan (1998). Tot slot waren er ook nog 
gokhuizen, zoals ‘Hap-Jii’ (1915-1975), die op een meer infor-
mele wijze dezelfde functie vervulden. Bron: Soeters (1982: 52).

69 KB, Meertens Instituut, Collectie straatliederen, ‘Pinda – Pinda’. 
http://www.geheugenvannederland.nl (3 mei 2010).

onder de Chinezen. Dit Katendrechtse comité 
riep de Rotterdammers via krantenadvertenties 
op om de ‘arme Chineezen en Pindamannetjes 
op Katendrecht’ niet te vergeten en rijst, spek of 
brandstof te doneren (“Vergeet ons niet” 1935). 

Van een heel andere orde waren de human inte-
rest-achtige reportages over de Katendrechtse 
Chinatown die in dezelfde periode opdoken in 
geïllustreerde familietijdschriften als ‘Het Le-
ven’ en ‘Groot Rotterdam’. Een fragment: 

“In ’t Zuid-Westelijkste uithoekje van Rotter-

dam bestaat nu een Oostersch leven, – dáár 

voelen wij, Westerlingen, dat hier een ander 

ras, een heel ander soort menschen bijeen 

is, – sterker nog: voelen we, hoe wijzelf vreemd 

staan tegenover een raadsel dat licht uit de 

nooit te doorgronden oogen dier Ooster-

lingen, ondanks hun stereotiepen lach, hun 

vriendelijkheid, hun vaak eerbiedig buigen. [...] 

maar van dat alles ziet de gewone bezoeker, 

de dagelijksche voorbijganger, toch al héél 

weinig: achter de raadselachtigen blik dier 

Oosterlingen, achter hun machinalen tanden-

lach is dat alles mysterieus verborgen.” 

(“In de Rotterdamsche ‘China-town’” 1922)

Dergelijke representaties vertoonden sterke 
gelijkenissen met de stereotiepe koloniale 
literatuur en bulkten van de oriëntalistische 
denkbeelden. De culturele, politieke, sociale 
en religieuze verschillen tussen ‘wij’, de lezers, 
de ‘Westerlingen’ en ‘zij’, de ‘mysterieuze’ en 
‘ondoorgrondelijke Oosterlingen’ werden zo-
veel mogelijk in de verf gezet en creëerden een 
krachtig effect van vervreemding.
 
Deze korte uiteenzetting over de beeldvorming 
van Chinezen in de Nederlandse media laat zien 
hoe sterk het beeld van de Chinezen verweven 
was met dat van de imagined community van 
het Nederlander- of Rotterdammerschap. Uit de 
persberichten blijkt hoezeer de Chinezen door 
dominante groepen in de Nederlandse samen-
leving (van bewonersgroepen, over politiedien-
sten tot de katholieke kerk) werden ingezet ter 
promotie van een reeks opkomende, al dan niet 
gelijklopende maatschappelijke waarden en 
normen. Zo kregen de Chinezen allerlei eigen-
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schappen en gedragingen toegedicht die door 
een toenemende groep mensen als niet legitiem 
werden beschouwd. Deze uiteenlopende repre-
sentaties hebben gemeenschappelijk dat het 
beeld dat van de Chinezen werd geconstrueerd, 
het tegenbeeld vormde van hoe deze Rotter-
dammers zichzelf zagen. Toch moet bij de ver-
togen die in de kranten en tijdschriften aan bod 
kwamen een belangrijke kanttekening worden 
geplaatst. Het ging namelijk om een eenzijdig 
en sterk gekleurd beeld van buitenstaanders 
over Katendrecht. Niet alleen het perspectief 
van de Chinezen zelf, maar ook dat van de Ne-
derlandse Katendrechtenaren ontbreekt. Ook 
zij waren sinds jaar en dag onderwerp van stig-
matisering. Als inwoners van Rotterdam Zuid, 
woonden ze in wat spottend de ‘boerenzij’ werd 
genoemd. Daarnaast stond Katendrecht al voor 
de komst van de Chinezen bekend als een ‘oord 
van verderf’. Het contrast tussen het negatieve 
beeld over Chinezen dat de publieke opinie en 
de media domineerde, en de wederzijdse hou-
ding tussen de Chinezen en de andere Katen- 
drechtenaren is dan ook opvallend. 

In tegenstelling tot het beeld dat naar voor 
komt op basis van de geschreven historische 
bronnen, blijkt op basis van de orale geschie-
denis dat uitwisseling tussen de Nederlandse 
en Chinese inwoners van Katendrecht eigenlijk 
heel vanzelfsprekend was (Meeuwse 2000). Ter 
illustratie: Meeuwse beschrijft in haar boek het 
verhaal van een Nederlandse vrouw die de kle-

ren en het linnen waste van een aantal Chinese 
zeemannen, die op zekere dag besloten om hun 
eigen wasserij te openen, waar na verloop van 
tijd heel de buurt, inclusief de Nederlanders, 
hun was lieten doen. Ook de moeder van Ant 
B.E., die als kind op Katendrecht woonde, liet 
soms de was bij de Chinees doen en herinnert 
zich dat nog goed want “die konden hemden 
zo mooi opstrijken, net alsof het uit de winkel 
kwam”.70 Een ander voorbeeld is het verhaal 
van een Nederlandse man die, omdat hij thuis 
zat omwille van ziekte, Engelse les begon te 
geven aan een paar Chinezen, nadat zijn vrouw 
hen had ontmoet in de buurtwinkel, en wiens 
dochter, na in Amsterdam op stap te zijn ge-
weest met deze Chinezen, haar toekomstige 
Chinese man leerde kennen. En zo zijn er nog 
talrijke verhalen te vertellen. 

Daarnaast deden de lokale verkopers hun voor-
deel met de aanwezigheid van de Chinezen. 
Historische foto’s tonen hoe een straatverkoper 
kippen verkoopt aan de eigenaar van een Chi-
nese lunchroom en hoe een krantenbezorgster, 
de dagelijkse krant verkoopt op het voetpad 
vlak voor de Chinese boarding houses. Op een 
andere foto poseert een Nederlandse familie 
met (vermoedelijk) hun Chinese schoonzoon 
voor de vitrine van hun winkel waarop in wit-
geschilderde Kantonese tekens staat te lezen: 
‘boarding house, scheepsonderdelen, kruide-

70 Interview met mevrouw Ant B.E. (°1924) afgenomen op 19 juni 
2008 door de auteur.

Geldinzameling door de brandweer voor de Chinese V.V.V.-week
De brandweervereniging ‘Eensgezindheid’ collecteert “met muziek en met 
onuitbluschbaar vuur” geld voor de komende V.V.V.-week op Katendrecht.

Bron: “De V.V.V.-week 1935” (1935: 9)

Civiele organisatie 
Foto van de leden van de Chineesche Vereniging

Bron: Stichting Historisch Katendrecht
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nierswaren, huishoudartikelen, Aziatische en 
Westerse specialiteiten’. Tot slot hadden vele 
Nederlanders economisch belang bij de aanwe-
zigheid van de Chinezen, onder ander door de 
verhuur van panden en de inkomsten uit cafés. 
Een eigenaar van een kleine Nederlandse win-
kel maakte naar verluid dankzij de Chinezen in 
enkele jaren zoveel winst, dat hij met zijn geld 
tien huizen kon kopen bij wijze van investering 
(Rijkschroeff 1998). 

Deze verhalen nuanceren de vroege postkolo-
niale literatuur over Chinatowns waar auteurs 
als Anderson (1987) en anderen hoofdzakelijk 
op basis van vertooganalyse vooral focusten op 
de tegenstellingen tussen ‘de Chinezen’ en ‘de 
Westerlingen’ en op de rol die oriëntalistische 
denkbeelden over ‘de Chinees’ en ‘Chinatown’ 
daarbij speelden. Toch is er een ander aspect 
aan Anderson’s (2000) werk dat nog steeds erg 
waardevol is. Aansluitend bij de zogenaamde 
spatial turn in de geesteswetenschappen en 
sociale wetenschappen, besteedde zij als een 

van de eersten aandacht aan de rol van ruimte, 
en meer bepaald aan het dynamische samenspel 
tussen de sociale constructie van ruimte en pro-
cessen van identiteitsconstructie. Dit samenspel 
tussen de betekenis die aan bepaalde ruimtes 
(wijken, buurten, steden) wordt toegekend en 
de maatschappelijke positie die de bijhorende 
inwoners krijgen toegedicht, blijkt ook uit de 
hierboven geschetste representaties van de Ka-
tendrechtse Chinatown. Net zoals het beeld van 
de Chinezen dat in de lokale media geschetst 
werd, grotendeels samenviel met het onfatsoen-
lijke, het afwijkende, het vreemde – kortom 
met dat van ‘de Ander’ – werd ook Katendrecht 
sinds de komst van de Chinezen door bepaalde 
dominante groepen in de samenleving bestem-
peld als de thuishaven voor al wat ‘anders’ was. 

Tegelijk is het belangrijk om verder te kijken 
dan het Katendrecht als toevluchtsoord voor 
‘de Ander’. Door niet alleen het meerderheids-
perspectief aan bod te laten komen, maar ook 
de veelheid en grote diversiteit van andere 

Opening van de V.V.V.-
week
De opening van de V.V.V-
week in Katendrecht 
werd bijgewoond 
door verschillende 
Rotterdamse en Chinese 
autoriteiten. In het 
midden, de burgemees-
ter Pieter Droogleever 
Fortuyn, rechts van 
de burgemeester, de 
Chinese gezant Wunsz 
King, daarnaast, de 
wethouder van openbare 
werken en volkshuisves-
ting Johan Brautigam. 
Aan de linkerkant van de 
burgemeester, de hoofd-
commissaris van politie, 
Louis Einthoven en de 
voorzitter van het Ka-
tendrechts V.V.V.-comité 
Alfred van Welzenes. 
Op de volgende rijen 
is ook te zien dat de 
Chinese gemeenschap 
op Katendrecht goed 
vertegenwoordigd was.

Bron: “Opening V.V.V.-
week te Katendrecht” 
(1935: 5) 
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perspectieven te tonen, worden de meervoudi-
ge en gelaagde betekenissen die aan de ruimte 
op Katendrecht worden toegekend, zichtbaar 
gemaakt. Met andere woorden, niet alleen ‘de 
Rotterdammer’ en ‘de Chinees’ komen aan bod. 
Een veel ruimer spectrum van protagonisten die 
op Katendrecht mee stad hebben gemaakt, ver-
schijnt in beeld: van Rotterdamse pandeigena-
ren, lokale middenstanders, jonge Nederlandse 
vrouwen, arbeidersgezinnen, over politieagen-
ten en andere toezichthouders, tot internatio-
nale Chinese zakenlui, boarding house masters, 
Chinese zeelieden, en uiteraard ook journalis-
ten, fotografen, en andere nieuwsgierigen. Het 
doel is om de complexe relaties tussen diverse 
‘sociale denkbeelden’ en de (re)productie van 
plaatsen beter te kunnen begrijpen.

Kijken en bekeken worden: 
Nederlanders en Chinezen 
organiseren samen de ‘Chinese’ 
V.V.V.-week (1935) 

De ‘Vol Vertrouwen Voorwaarts’-week was 
in verschillende opzichten een historisch 
evenement. Het was de allereerste keer in de 
geschiedenis van de Katendrechtse China-
town dat Chinezen en Nederlanders samen 
een publiek evenement organiseerden dat 
nadrukkelijk op buitenstaanders was gericht. 
Meer nog, voor zover bekend was dergelijke 
samenwerking zelfs een wereldprimeur. In de 
Noord-Amerikaanse Chinatowns was in de-
zelfde periode bijvoorbeeld wel al een ‘dubieus 
toerisme’ ontstaan, waarbij Chinese onderne-
mers met hun geheel volgens de ‘Oosterse stijl’ 
ingerichte restaurants, theehuizen of cadeau-
winkels, inspeelden op de exotische verlan-
gens van hun ‘witte’ stadsgenoten. Maar Yong 
Chen betoogt in zijn zeer gedetailleerd gedo-
cumenteerde sociale en culturele geschiedenis 
van de Chinezen in San Francisco (1850-1943) 
– waar zich een van ’s werelds oudste en meest 
bekende Chinatowns bevindt – dat het eerste 
en door hemzelf als ‘historisch’ omschreven 
gezamenlijk georganiseerde evenement van 
Chinezen en Amerikanen, de ‘Chinatown 

night’, dateert van 1938.71 Dat de Chinatown op 
Katendrecht geen geïsoleerde, uitsluitend op 
zichzelf gerichte enclave was, maar de Chinese 
gemeenschap expliciet aansluiting zocht bij de 
Nederlandse samenleving blijkt verder uit de 
Chinese drakendansen die later werden opge-
voerd tijdens het Bevrijdingsfeest (1945) en de 
‘Kroningsweek’, ter ere van de inhuldiging van 
koningin Juliana in 1948.

Hoe is die voorloperspositie van de China-
town in Rotterdam te verklaren? Vast staat dat 
het initiatief om de Katendrechtse Chinatown 
op de toeristische kaart te zetten binnen de 
toenmalige politieke context alles behalve 
vanzelfsprekend was. Tijdens deze periode van 
economische crisis, deden xenofobe gevoelens, 
openlijk racisme en schaamteloos fascistische 
ideologieën hun intrede in het Nederlandse po-
litieke discours. Als gevolg daarvan sijpelden 
deze ideeën door tot op nationaal beleidsniveau 
en werden de zogenaamd ‘armlastige’ Chinezen 
als een last voor de Nederlandse samenleving 
gezien. Repatriëring werd algemeen beschouwd 
als de beste oplossing (Wubben 1986). Maar 
noch het ministerie van Justitie, noch de ge-
meente Rotterdam was bereid om voor deze 
kosten op te draaien. Uiteindelijk zou politie-
commissaris Einthoven ervoor zorgen dat tegen 
1935 het aantal Chinezen in Rotterdam op korte 
tijd al fors verminderd was. Binnen deze context 
valt het idee om voor de bevolking een V.V.V.-
week in te richten die rond de Chinese inwoners 

71 De oorsprong van dit initiatief lag bij de oprichting van de ‘Bowl 
of Rice movement’ die gesponsord werd door Amerikanen 
en Chinezen en campagnes opzette om geld in te zamelen 
voor Chinese oorlogsvluchtelingen tijdens de anti-Japanse 
oorlog. In 1940 werd bijvoorbeeld ook de ‘Bowl of Rice Party’ 
georganiseerd, een groots opgezette parade met Chinese 
modeshows, concerten, acrobatische tentoonstellingen, 
kunsttentoonstellingen, leeuwen- en drakendansen, allemaal 
met de bedoeling de Chinese cultuur te propageren. In de 
huidige situatie, worden traditioneel Chinese feesten, zoals 
Chinees Nieuwjaar, in de regel opengesteld voor buitenstaan-
ders. Dit fenomeen dateert van na de tweede wereldoorlog. 
In San Francisco bijvoorbeeld, werd pas in 1953 het eerste 
gecommercialiseerde, voor publiek opengestelde ‘Chine-
se New Year Festival’ georganiseerd. Ook hier hadden de 
organisatoren een imagoverbetering van de wijk voor ogen. 
Bron: Yeh (2004: 395-420). Een ander veelzeggend voorbeeld 
is Australië (Sydney), waar pas in de jaren zeventig voor het 
eerst een samenwerking is opgetekend tussen Chinezen en 
‘witte’ Australiërs. Parallel met de adoptie van het idee van 
‘multiculturalisme’, werd de Dixon Street herontwikkeld, met 
de bedoeling ook niet-Chinezen, internationale bezoekers 
en ‘de brede gemeenschap’ te laten kennismaken met deze 
Chinatown. Dit project werd voor twee derde gefinancierd door 
de overheid, de Chinezen betaalden het overige derde. Bron: 
Mak (2003).
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draait op zijn minst eigenaardig te noemen. De 
‘exotische’ editie op Katendrecht valt dan ook 
wat uit de toon bij de veel meer op de eigen 
volkscultuur gerichte activiteiten die in de rest 
van Rotterdam werden ingericht. Mogelijk heeft 
bij het bestuur van de Vereeniging voor Vreem-
delingenverkeer, dat hoofdzakelijk uit leden van 
de gegoede burgerij bestond, de analogie met 
wereldtentoonstellingen meegespeeld, waar bij-
voorbeeld ‘inheemse stammen’ werden tentoon-
gesteld in koloniale paviljoenen. Maar wellicht 
was de ware reden veel prozaïscher en speelde 
in de eerste plaats het collectief belang van de 
middenstand. Met name deze groep had sterk te 
lijden gehad onder de economische crisis. Het 

eerder beschreven wederzijds profijt van (Ne-
derlandse en Chinese) caféhouders, pandeige-
naren, logementhouders, winkeliers en andere 
handelaars op Katendrecht, was door de crisis, 
maar vooral ook door de sterk uitgedunde Chi-
nese gemeenschap, sterk onder druk komen te 
staan. Door het gedwongen vertrek van de Chi-
nese zeelui moet bij de Chinese boarding house 
en shipping masters het water aan de lippen 
hebben gestaan en zagen de Nederlanders hun 
belangrijkste bron van inkomsten wegvallen.72 

72 De toenemende werkloosheid onder de Chinese zeelui had de 
boarding house en shipping masters al eerder in de financiële 
problemen gebracht, doordat de opgestapelde huurschulden 
op de duur niet meer konden worden terugbetaald. Zie ook: 
Wubben (1986). 

V.V.V. promoot 
Rotterdam als een 
moderne stad
Pagina uit de V.V.V. krant 
waarin wordt stilgestaan 
bij de vraag waarom het 
in tijden van crisis toch 
belangrijk blijft om in te 
zetten op de promotie 
van het vreemdelingen-
verkeer.

Bron: “Rotterdam en de 
V.V.V.-week” (1930)
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Volgens deze redenering waren het dus de ver-
strengelde financiële belangen die er toe heb-
ben bijgedragen dat beide partijen zich verenig-
den. Dat blijkt ook uit de samenstelling van het 
Katendrechtse V.V.V. comité. Alfred van Welze-
nes, die hier als voorzitter optrad, had op dat 
moment verschillende panden in familiebezit in 
de Delistraat, die verhuurd werden aan Chinese 
restaurant- en logementhouders.73 De Chinezen 
werden in het V.V.V. comité vertegenwoordigd 
door de bestuursleden van de ‘Chineesche Ver-
eeniging in Holland’ of de ‘Wah Kiu Wei Kun’ 
vereniging, die in 1922 was opgericht door de 
logementhouders afkomstig uit het Bo On dis-
trict en zich richtte tot de groep van Kantonees 
sprekende Chinezen, die op Katendrecht de 
meerderheid vormden. Deze vereniging func-
tioneerde ook geregeld als spreekbuis tijdens 
contacten tussen Nederlanders en Chinezen. 
Onder meer K.S. Cheung, logementhouder en 
eigenaar van het café-restaurant ‘Tsong San 
Lao’ (dat voor de V.V.V.-week uitbundig werd 
versierd) zat in het bestuur van de ‘Chineesche 
Vereeniging’. Wilden de Chinese ondernemers 
een nieuw clientèle bereiken, dan bood de 
V.V.V.-week een unieke kans om een tegenwicht 
te bieden tegen de negatieve reputatie van Chi-
natown als sociale probleemwijk, als de thuis-
haven van onfatsoenlijk vertier en opvangplaats 
van een toenemende groep ‘armlastigen’.

73 Opzoeking in de kadastrale gegevens van Katendrecht, via het 
digiregister, te raadplegen in het Nationaal Archief, Den Haag. 
Opzoeking in adresboeken (1911-1939), te raadplegen in het 
SAR.

Het geld voor de organisatie van de V.V.V.-week 
kwam uit verschillende hoeken. Van oorsprong 
werd het initiatief gefinancierd door de burge-
rij, die hiermee uitdrukking gaf aan ‘haar ver-
langen om aan haar vertrouwen in de toekomst 
der stad uiting te geven’ (“Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer” 1935). Maar daarnaast 
kreeg het initiatief de steun van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken en van de Gemeente 
Rotterdam.74 Op Katendrecht werd bovendien 
tijdens de aanloop van de Chinese V.V.V.-week 
geld gecollecteerd door de lokale brandweer-
vereniging (“De V.V.V.-week” 1935). Van de bij-
drage die de Chinese gemeenschap eventueel 
heeft geleverd is in de beschikbare historisch 
bronnen niets teruggevonden. Wel staat vast 
dat de Chinese en Rotterdamse autoriteiten 
goed vertegenwoordigd waren tijdens de ope-
ning van de V.V.V.-week, zoals de gemengde 
samenstelling van de eerste rij laat zien. 

74 SAR, Gemeentepolitie Rotterdam, toegangsnr. 63, inv. nr. 3166, 
D, F, Chinezen en steunregelingen, 1930-1939, Politie Rotter-
dam, Centraal Bureau Vreemdelingendienst, rapport.

Schetsen voor de bouw 
van een ‘Klein-China’ 
op Katendrecht
Ontwerptekeningen van 
J. de Ruijter naar aanlei-
ding van de V.V.V.-week 
op Katendrecht met links 
een schets voor de re-
plica van de “Oude Poort 
van Peking”. Rechts 
“een karakteristiek 
hoekje uit Klein-China” 
met een fragment van de 
“Chineesche markt” op 
het Deliplein. 

Bron: “Katendrecht 
wordt een Klein-China” 
(1935: 13)
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Impressie van de V.V.V.-week 
Stills uit de documentaire ‘Rotterdam zoo als het leeft en werkt’, waarin de 
Chinese V.V.V.-week aan bod komt.

Bron: Documentaire van Tierman (1935), beschikbaar in het SAR.
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Katendrecht is niet Chinees 
genoeg: de vormgeving van de 
exotische mythe

Tijdens de gethematiseerde V.V.V.-week, die 
werd gepresenteerd als een kennismaking met 
de Chinese cultuur, speelde de plaats-mythe 
van Katendrecht als exotisch curiosum een 
belangrijke rol. In die mate zelfs dat het beeld 
van Katendrecht als sociale probleembuurt 
hierdoor naar de achtergrond verschoof. Een 
opvallende vaststelling is dat, ondanks de so-
ciale stigma’s die aan deze wijk kleefden, de 
Rotterdammers de Chinatown op Katen- 
drecht tijdens de V.V.V.-week massaal zouden 
ontdekken en in de armen sluiten – de nieuwe 
stedelijke elite op kop. Dit laat zien in hoe-
verre plaats-mythes het van elkaar kunnen 
overnemen en hoezeer zij in de loop van de tijd 
kunnen verschuiven. Maar voordat we dieper 
ingaan op de V.V.V.-week om die mentale om-
slag rond Katendrecht beter te begrijpen, is het 
nodig om eerst kort stil te staan bij de impact 
van het beeldenoffensief dat al die jaren rond 
Katendrecht had plaatsgevonden.

De narratieven over rastegenstellingen, burger-
schap, gezondheid, hygiëne en criminaliteit die 
jarenlang door de dag- en weekbladen waren 
verspreid, hadden hun effect niet gemist. Aan-
getrokken door de mythe van de ‘nobele wilde’ 
en het beeld van het ‘gevaarlijke’, ‘ondoorgron-
delijke’, ‘exotische’ en ‘mysterieuze’ leven dat 
hier kon worden aangetroffen, trokken nieuws-
gierige bezoekers op ontdekkingstocht uit. Eens 
ter plaatse zouden ze vaststellen dat er ruis zat 
in de stedelijke mythe. Een bezoeker beschrijft 
de Chinatown op Katendrecht als volgt:

“[Katendrecht is] merkwaardig genoeg om er 

te zijner tijd eens even notitie van te nemen, 

doch weer niet uitgebreid genoeg om een 

eigen romantische sfeer te scheppen. Hoog-

stens doen dat de groote onleesbare letter-

teekens op de winkelramen […]. Zoodra men 

door het venster van een Chineesch winkeltje 

kijkt, dan bemerkt men dat ‘Jan Chinaman’ 

sterk door de westersche cultuur is aangetast 

en het verschil tusschen zijn tandenborstel 

en den onzen is dat er Chineesche letters op 

staan.” (“Rotterdamse aquarellen” 1930)

Een andere bezoeker vertelt: 

“Men heeft er zelfs een bezienswaardigheid 

van willen maken. Maar daarvoor is de om-

vang te klein en is het ook te veel een boar-

ding house-kolonie zonder veel nevenbedrijf. 

Wel kan men er smakelijk op zijn Chineesch 

eten, […] doch de lokale kleur is niet sterk 

genoeg om daarbij te imponeren en wie voor 

’t eerst aan zoo’n eterij deelneemt, eet maar 

zelden met smaak.” (“De crisis en Katen- 

drecht” 1932)

Beide getuigenissen tonen hoe bezoekers op 
Katendrecht vruchteloos op zoek waren naar 
het authentieke, ongerepte, nog niet door de 
beschaving aangetaste leven. De stereotiepe 
berichtgeving over Katendrecht had als gevolg 
dat wie die dit beeld bevestigd wilden zien, Ka-
tendrecht niet Chinees genoeg leek te vinden.

Het amalgaam van stereotype, geromantiseer-
de beelden, onderdrukte verlangens naar het 
verbodene, oriëntalistische projecties en (post-)
koloniale discoursen, vormde het sediment 
voor wat uiteindelijk de ‘Chinese’ V.V.V.-week 
zou worden. Het ontwerp voor de inrichting 
van het Deliplein tijdens de V.V.V.-week adem-
de het verlangen van het Westen naar oosterse 
‘authenticiteit’. Een ‘Chineesche markt’, moest 
samen met tempels, pagodes en een ‘echt Chi-
neesch Theehuis’ en een Chinese muziektent 
het Deliplein ‘herschapen’ tot een ‘Klein-Chi-
na’. Ook de entree tot ‘Klein-China’ werd zorg-
vuldig geënsceneerd met behulp van twee Chi-
nese poorten, waarvan er een geïnspireerd was 
op ‘de Oude Poort van Peking’. Al deze Chinese 
simulacra werden opgetrokken naar ‘origineele 
gegevens’ in wat vermoedelijk houten construc-
ties, bekleed met beschilderde panelen waren.75 
Verder werd in de verslaggeving over de V.V.V.-

75 Het ontwerp van deze Chinese bouwconstructies was van 
de hand van ingenieur J. de Ruijter, die zich later verder zou 
toeleggen op dit soort van gethematiseerde architectuur. 
Zijn ontwerp voor ‘hocapolis’ (1936), een tentoonstelling op 
het gebied van het hotel-, café- en restaurantbedrijf werd in 
de media beschreven als een ‘wereldtentoonstelling in het 
klein’. Ook wat betreft de V.V.V.-week ligt de associatie met de 
populaire wereldtentoonstellingen voor de hand.
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week opvallend veel belang gehecht aan de ‘au-
thenticiteit’, de ‘originaliteit’ en de ‘echtheid’ 
van het hele gebeuren (niettegenstaande het 
feit dat het om bordkartonnen replica’s ging). 
De reporters hadden het over een ‘Chineesche 
markt’ die Katendrecht het ‘cachet’ gaf van ‘een 
stukje China’, een ‘echt Chineesch theehuis’, 
‘echt Chineesche huifkarren’, Chinese restau-
rants die ‘geheel Chineesche stijl […] versierd’ 
werden, ‘origineele Chineesche artiesten’, 
enzovoort.76 In tegenstelling tot de spontaan 
ontwikkelde Chinatown op Katendrecht die als 
‘niet Chinees genoeg’ werd beschouwd, bleek 
de V.V.V.-versie van Chinatown wel te beant-
woorden aan het verwachtingspatroon dat in de 
loop van de jaren gecreëerd was. 

Initiatieven als de V.V.V.-week, waarbij de ste-
delijke elite vrijetijdsactiviteiten organiseerden 

76 Fragmenten uit: ‘Katendrecht wordt een klein-China’; SAR, 
Collectie Bibliotheek, aanvraagnr. P 1417, ‘De Officieele V.V.V. 
Courant 1935’, p. 21.

voor een breed (arbeiders)publiek, waren in 
deze periode sterk in opgang. Door de verkor-
ting van de arbeidsduur van de arbeiders na de 
Eerste Wereldoorlog en uit angst voor moreel 
verval, alcoholisme, verveling, of zedenver-
wildering ging de stedelijke elite zich in toene-
mende mate bemoeien met de vrije tijd van de 
arbeiders (Beckers 1983). De sociaal-darwinis-
tische opvatting dat vanaf de tweede helft van 
de negentiende eeuw aan terrein won en waarbij 
men er van uitging dat mensen zich met behulp 
van de juiste begeleiding zouden kunnen verbe-
teren kreeg opnieuw veel aanhang (Smit 2008). 
Tegelijkertijd trad er met de arbeidsduurver-
korting een verburgerlijkingproces op, waarbij 
arbeiders zich gingen spiegelen aan de houdin-
gen, gedragingen en consumptiewijzen van de 
burgerij (de Regt 1984). Dat manifesteerde zich 
onder meer in de ontwikkeling van een levens-
stijl waarin consumptie een steeds belangrijker 
rol ging spelen; cafés, cinema’s, danstenten, 
sportverenigingen, et cetera floreerden. De 
V.V.V.-week op Katendrecht verenigde deze twee 
fenomenen en had zowel een commercieel als 
een civiliserend karakter. De activiteiten boden 
een combinatie van commercieel vermaak – met 
kermisattracties als de ‘Ridee O’, eendjes van-
gen en een oliebollenkraam – en culturele, edu-
catief verantwoorde activiteiten, zoals het Chi-
nees circus, muziek- en theatervoorstellingen. 

Tijdens de V.V.V.-week werd een soort droom-
wereld gecreëerd, die in scherp contrast stond 
met het dagelijkse arbeidersleven. Allerlei 

Interieur van het restaurant Tsong San Lao
De V.V.V.-week zorgde mee voor een doorbraak van de Chinese restaurants 
bij een ruim publiek. 

Bron: Stichting Historisch Katendrecht

Bevrijdingsfeest, zoals gevierd op Katendrecht
Naar aanleiding van het Bevrijdingsfeest (1945) werd een Chinese draak 
naar Rotterdam gehaald, om in de straten een drakendans op te voeren.

Bron: SAR
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De Delistraat wordt 
klaargemaakt voor de 
V.V.V.-week
Opvallend aanwezig: het 
restaurant ‘Chong Kok 
Low’, dat een Chinese 
transformatie heeft 
ondergaan.

Bron: Spaarnestad
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Het ‘eerste Chineesch 
restaurant’ op 
Katendrecht
Het restaurant ‘Tsong 
San Lao’ wordt gepre-
senteerd als ‘het eerste 
Chineesch restaurant’ 
en is feestelijk versierd 
ter gelegenheid van 
de V.V.V.-week met een 
Boeddhistische pagode, 
Chinese lampionnen, 
vlaggen en wimpels, de 
uitgedeelde V.V.V.-bloem-
bakken voor de ramen 
en verschillende lichtre-
clames.

Bron: Spaarnestad



218 Stedenbouw en Sociale Verandering

Nederlanders en 
Chinezen vieren samen 
de V.V.V.-week
De Delistraat op Katen- 
drecht tijdens de V.V.V.-
week (1935) met links 
de versierde Chinese 
restaurants en rechts de 
‘Chinese markt’ en een 
glimp van de tent van het 
‘Chinese circus’.

Bron: Spaarnestad
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Toegangspoort naar 
de Chinatown op 
Katendrecht
De ‘Chineesche Poort’ 
aan de oostzijde van het 
Deliplein met daarachter 
een zicht op de ‘toko’s’ 
van de ‘Chinese markt’. 

Bron: Collectie van 
H.J.S. Klaassen,  
beschikbaar in het SAR.
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zintuiglijke prikkels moesten de arbeiders ver-
leiden om hun huizen te verlaten. Een van de 
bezoekers van de V.V.V. festiviteiten verwoord-
de het als volgt: 

“We worden uithuizig! Met geweld. Optoch-

ten lokken ons ’s middags en ’s avonds de 

straat op, en als we eenmaal de straat op zijn, 

probeeren winkels en cafés met kunst en 

vliegwerk vat op ons te krijgen. En die drukte 

zelf is zoo aantrekkelijk. We weten nu al niet 

beter of we lopen in een doezel van gram-

mofoonmuziek van omroepers […] en terwijl 

het ons groen en wit [de V.V.V. kleuren] voor 

de oogen wordt verlustigen we ons toch aan 

illuminaties, sparrengroen en eerepoorten.” 

(“V.V.V.-impressies” 1935)

Het publiek werd gelokt met versierde winkel- 
fronten, lichtspektakels en technische hoog-
standjes. Een reporter schrijft over de Katen- 
drechtse V.V.V.-week: 

“Het krioelde van de Europeanen, die met 

bootjes en bussen vol van den Rechter 

Maasoever kwamen opdagen. Men vergaapte 

er zich aan de gevelversieringen van de cafés 

en de Chineesche restaurants op het Deli-

plein. Op de Chineesche markt heerschte een 

opgewekte drukte, al was het plein nog niet 

geheel gereed. […] Honderden verdrongen 

zich voor de kermis attracties, voor de ‘Ridee 

O’ van Hommerson, waar de menschen on-

der de muziek van een pronkjuweel van een 

kermisorgel met dirigeerende poppetjes et 

cetera en onder fantastische licht- en duis-

terniseffecten werden rondgeslingerd, voor 

den zweefmolen, voor een schiettent en voor 

een rad-van-avontuur waar de boniseur zich 

door middel van een versterk-installatie tot 

het publiek richtte. Een nieuwe verovering der 

techniek.” (“In Katendrecht-Chinatown” 1935) 

De Chinese restaurants 
verschijnen op de 
toeristische kaart van 
Rotterdam
Zowel binnen- als 
buitenlandse bezoekers 
ontdekken de Chinese 
restaurants op Katen- 
drecht.

Bron: SAR
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Voorbij het keurslijf: de Chinezen 
drukken een eigen stempel op de 
V.V.V.-week

Ondanks alle westerse droombeelden die 
tijdens de V.V.V.-week op de Chinese gemeen-
schap werden geprojecteerd, bleef de rol van 
de Chinezen zeker niet beperkt tot die van 
passieve figurant. In de eerste plaats drukten 
de Chinese ondernemers hun stempel op het 
gebeuren door zelf actief deel te nemen aan 
de V.V.V.-week. De Chinese restaurants ‘Tsong 
San Lao’ en ‘Chong Kok Low’, beide gevestigd 
in de Delistraat, werden door henzelf speciaal 
voor de gelegenheid in een nieuw kleedje ge-
stoken. Zijzelf schoven bordkartonnen replica’s 
van Chinese façades als een tweede huid voor 
de bestaande gevels. De gevel van ‘Tsong San 
Lao’ vormde een soort collage van Chinese 
stijlelementen en werd opgesmukt met een 
Boeddhistische pagode, vlaggen, wimpels, 
Chinese lampionnen en flitsende lichtrecla-
mes, waarmee de uitbater K.S. Cheung zijn 
restaurant bij het Nederlandse publiek pro-
mootte als ‘het eerste Chineesche restaurant’. 
Ook de voorzetgevel van ‘Chong Kok Low’ 
onderging een ware metamorfose. Het feit dat 

Interieur van het 
Chinees restaurant 
Chong Kok Low
Foto genomen in 1958, 
toen Chinese restaurants 
al een tijdlang populair 
waren.

Bron: Stichting Histo-
risch Katendrecht

de uitbater afkomstig was uit de ‘Guandong’ 
of ‘Kanton’ provincie, doet vermoeden dat de 
Chinese façade een verwijzing was naar de 
traditionele Kantonese bouwstijl, die geken-
merkt wordt door blauwgrijs zichtmetselwerk 
of qingzhuan77 en rondbogen boven de deuren. 
Deze ‘moderne’ bouwstijl, die zowel oosterse 
als westerse stijlkenmerken bezat, werd in de 
negentiende eeuw door Chinese emigranten in 
China geïntroduceerd. Een eeuw later maakte 
de hybride voorzetgevel van ‘Chong Kok Low’ 
een dubbel(zinnig)e lezing mogelijk: ware Chi-
nese authenticiteit voor de Nederlandse dagjes-
toeristen en symbool van moderniteit voor het 
Chinese publiek. 

De Chinese inwoners van Katendrecht waren 
op allerlei andere manieren actief betrokken 
bij de vormgeving van hun Chinatown. Zo 
voerden ze tijdens de V.V.V.-week een opmer-
kelijke reeks Chinese rituelen op, die samen 
een curieus anachronistisch spektakel boden. 
Tegen betaling konden de bezoekers van het 
‘Chinees Circus’ een voorstelling van de tra-
ditionele drakendans bijwonen, die normaal 

77 Deze blauwgrijze bakstenen werden gebruikt sinds het einde 
van de Qing dynastie, in de Kantonese gebieden in China. 
Voor meer informatie, zie: Batto (2006). 
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gezien enkel voor Chinees Nieuwjaar werd 
gereserveerd. Deze draak, die een paar jaar 
eerder nog dienst had gedaan op de Wereld-
tentoonstelling in Chicago, werd van Amerika 
naar Rotterdam overgebracht (“De V.V.V.-week” 
1935). Daarnaast boden Chinese verkopers tij-
dens de feestweek ‘Ma Fa’-koekjes aan. Deze 
koekjes werden door Kantonese Chinezen 
traditioneel gegeten tijdens het Maanfeest of 
Midherfstfeest, ter herinnering van generaal 
Ma Fa, die geëerd werd vanwege zijn (verlo-
ren) strijd tegen de Mongoliërs, eind dertiende 
eeuw. Deze koekjes eten betekende zoveel als 
de hoofden van de Mongoliërs eten.78 Volgens 
een van de V.V.V.-verslaggevers lachten de Ma 
Fa-verkopers, omwille van de goede verkoop 
(“V.V.V.-impressies” 1935). Wellicht had ook het 
beeld van de nietsvermoedende Nederlanders 
die massaal ‘Mongoliërshoofden’ naar binnen 
werkten, hier mee te maken. Tot slot werden 
er naar traditie van het Chung Yeung feest over-
leden voorouders herdacht met onder meer 

78 Chinaculture, Ministry of Culture, ‘Customs of Mid-Autumn 
festival’, http://www.culturalink.gov.cn/focus/2009-09/17/con-
tent_349682.htm (10 april 2010).

offergaven. Chinese huisaltaartjes werden om-
getoverd tot exotische bezienswaardigheden. 
In ruil voor tien cent, konden bezoekers binnen 
een kijkje nemen en zien hoe met beelden van 
Confucius, gekleurd papier, kopjes voor of-
fergaven aan de huisgoden, wierook, Chinese 
gezangen en muziek, de doden werden geëerd. 

Met behulp van bordkartonnen replica’s van 
historische Chinese gebouwen en herinter-
pretaties van Chinese rituelen, creëerden Chi-
nese bewoners op het Deliplein een soort ge-
ensceneerde ontmoetingsplek, waar het sociaal 
geconstrueerde beeld van Katendrecht opnieuw 
zou worden onderhandeld, bijgestuurd en ge-
transformeerd. De assemblages en collages 
van culturele symbolen weerspiegelden de 
verlangens van de Chinese inwoners naar hun 
verafgelegen thuisland en gaven tegelijkertijd 
vorm aan de oriëntalistische verwachtingen 
van het westerse publiek. Deze re-interpretaties 
werden zodanig uitvergroot of verdraaid, op 
het parodiërende af, dat ze commercieel suc-
cesvol waren en voldoende herkenbaar bleven 
voor de Chinese thuisbasis. In tegenstelling tot 
het retorisch geconstrueerde ‘plaatsbeeld’ rond 
Katendrecht die uitsluitend en eenzijdig door 
dominante groepen in de Nederlandse samen-
leving was gecreëerd, bood deze ‘paradoxale 
ruimte’79 de Chinese bevolking de mogelijk-
heid om hier haar eigen plek te verwerven en 
vorm te geven. De V.V.V.-week was meer dan de 
voortzetting van de oriëntalistische denkbeel-
den die waren verspreid door de geïllustreerde 
familietijdschriften. Naast een licht consu-
meerbare cultuur op maat van de westerling, 
bood ze ook de nodige speelruimte waardoor 
de Chinezen de grenzen van de hun toegewezen 
plaats binnen de Nederlandse samenleving 
definitief zouden verleggen. 

79 Met ‘paradoxical space’ verwijst Gillian Rose naar plekken 
waarin personen zich ‘op twee plekken tegelijkertijd’ bevinden. 
Door anders te handelen dan wat sociaal verwacht wordt, 
door ‘Anders’ te zijn in (en niet buiten) een territorium waar 
iedereen ‘Gelijk’ is, geven ‘paradoxical spaces’ aan minder-
heidsgroepen (als vrouwen en migranten) de kans om zelf de 
touwtjes in handen te nemen en hun identiteit te bepalen op 
basis van hun eigen voorwaarden. Daarnaast biedt dit ook de 
mogelijkheid om de grenzen van de plek, die zij als minderhe-
den krijgen toegewezen, te verleggen. Paradoxale ruimtes zijn 
dus in feite ontregelende ruimtes: ze bezitten de bijzondere 
eigenschap om gangbare sociale verhoudingen ingrijpend te 
veranderen. Voor meer gedetailleerde uitleg, zie: Rose (1993: 
140-141).

Rekening van het Chinees restaurant Chong Kok Low
De bestelling (juni 1938) laat een vernederlandst Chinees menu zien. Op 
hetzelfde adres hadden Yuen Wah en zijn Nederlandse vrouw Jo Kraaijeveld 
ook een ‘money exchange – wisselkantoor’ waar de vele internationale 
zeelieden die af- en aanmonsterden op Katendrecht hun vreemde munten 
konden inwisselen. 

Bron: Persoonlijke collectie van Howard Zee.
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Suikerzakje van het Chinees-Indisch café-restaurant Tsong San Lao
Samen met het restaurant Chong Kok Low vormde Tsong San Lao lange tijd 
een vaste waarde op Katendrecht.

Bron: Stichting Historisch Katendrecht

De nawerking van de Chinese 
week: Chinatown voedt 
Rotterdams imago van 
havenmetropool

De V.V.V.-week was een tijdelijk evenement, 
maar de impact van de V.V.V.-week overschreed 
tijd en ruimte: de effecten zouden nog jarenlang 
doorwerken en bleven niet beperkt tot Katen- 
drecht. Tijdens de V.V.V.-week werden de eerste 
stappen gezet in de commodificering van de 
Katendrechtse Chinatown. De ontdekking van 
Chinatown als ethnoscape opende tal van nieu-
we mogelijkheden. Zo paste het kosmopoliti-
sche plaatje van Chinatown perfect in de nieuwe 
economische beleidsstrategie waarbij Rotter-
dam zich wilde (her)profileren als een groot-
stedelijke wereldstad. Midden jaren 30, in volle 
crisistijd, bleek de vermarkting van Chinatown 
een succesvolle culturele strategie. Begin twin-
tigste eeuw had Rotterdam zich ontwikkeld tot 
een van de belangrijkste wereldhavens en was 
de stad zowel qua omvang als inwonersaantal 
spectaculair toegenomen, de bevolking was 
meer dan vier keer zo groot als een halve eeuw 
daarvoor (van de Laar 2002: 173). Als gevolg 
groeide bij de stedelijke elite de overtuiging 
dat Rotterdam zich moest ontwikkelen tot een 
metropool, die naam waardig. Dat leidde tot 
nieuwe opvattingen over stadsontwikkeling, 
een toenemende aandacht voor culturele initi-
atieven, maar ook in allerlei pogingen om een 
nieuw imago voor de stad te creëren. 

De Rotterdamse ‘Vereeniging voor Vreemde-
lingenverkeer’ speelde een sleutelrol bij het 
vormgeven van Rotterdams grootstadzucht80 en 
maakte dankbaar gebruik van de havensymbo-
liek om komaf te maken met Rotterdams ima-
go van de ‘werkmansstad’ en haar vermeende 
‘achterlijkheid’ of ‘provincialisme’. In een van 
hun toeristische gidsen lezen we: 

“Wel wordt er soms beweerd, dat de Maas-

stad in weerwil van haar uitgestrektheid en 

haar ruim half miljoen inwoners, toch geen 

Wereldstad is en iets provinciaals behouden 

heeft. [...] De omgeving maakt den mensch, 

zegt men; en op de Rotterdamschen haven 

[…] daar voelt ge u rijker en sterker, daar 

snuift ge de ruimte, daar... juist: daar voelt ge 

iets in u van het wereldburgerschap.”

(Zwagers 1927)

De haven, als poort naar de wereld, waar inter-
nationale zeelieden af- en aanmonsterden, be-
vestigde de Rotterdammers in hun vertrouwd-
heid met ‘het vreemde’ en in hun imago van 
wereldburgers. 

Na de bewuste V.V.V.-week van 1935 groeide Ka-
tendrecht uit tot een stukje Rotterdam waar men 
graag mee uitpakte. Vooral de aanwezigheid 
van de Chinese café-restaurants, die zich na-
drukkelijk op een Nederlands publiek richtten, 
zorgde ervoor dat Katendrecht zou uitgroeien 
tot een trekpleister voor binnenlands toerisme. 
Zo lezen we in een stuk met de titel “In den 
Chinezenwijk” (z.d.): “Ondertussen zijn wij, 
Rotterdammers, terecht een beetje trots op deze 
Chinezenwijk, die wij graag laten zien aan logés 
uit minder Aziatisch bedeelde streken.” Op een 
gegeven moment verwierf Rotterdam met haar 
haven en haar Chinatown zelfs internationale 
faam. Op den duur vonden bijvoorbeeld Duitse 
toeristen de weg naar de Rotterdamse China-
town, zo blijkt uit een krantenartikel: 

“En, zooals het een vreemdeling betaamt, 

heeft Feldmann tot het aparte leven der 

Chineezen op Katendrecht trachten door te 

80 Vrije vertaling van het Duitse Weltstadtsehnsucht. Met deze 
term werd tijdens het interbellum schamper verwezen naar 
Berlijn’s verwoede pogingen een metropool te zijn.
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dringen en in een Chineesch restaurant alle 

zintuiglijke waarnemingen gedaan om de 

sfeer van onze kosmopolitische havenstad te 

benaderen.” (“Een vreemdeling bezoekt Rot-

terdam” 1937) 

Door zich te profileren als een exotische be-
zienswaardigheid kon Chinatown dus mee 
profiteren van de pogingen om Rotterdam te 
promoten als ‘Wereldstad’. Na de V.V.V.-week, 
werden de Chinees-Indische restaurants als een 
afzonderlijke categorie vermeld op de V.V.V. 
toeristenkaarten, naast andere categorieën 
zoals musea, hotels, en bootrondvaarten.81

De constructie van Chinatown 
als een sociaal-economische 
opstap voor het Chinese 
ondernemerschap

Wat vroeger enkel leek weggelegd voor de rij-
kere klassen, werd mede dankzij de V.V.V.-week 
betaalbaar en daardoor bereikbaar voor een 
bredere laag van de bevolking.82 De Chinese 
café- en restauranthouders wisten hier perfect 
op in te spelen, dit blijkt uit volgend fragment: 

“Dit staat wel vast, dat men Chinatown kan 

bezoeken zonder enige vrees voor zijn vei-

ligheid of zijn portemonnaie te hoeven koes-

teren. In de restaurants is het hoogstens de 

samenstelling van het menu, dat een gevoel 

van ongerustheid kan geven. [...] Wie zich niet 

aan de haaievinnen en de vogelnestjes wil 

wagen bestelle Chinese thee en gebak, die 

beide heerlijk smaken en heel weinig kosten.”

(“In de Chinezenwijk” z.d.)

Het toenemend aantal bezoekers op Katen- 
drecht zorgde voor een heropleving van de 
plaatselijke economie en bleek uiteindelijk de 

81 V.V.V. toeristenkaart, teruggevonden in het SAR. 
82 Een bewaarde rekening van het Chinese restaurant Chong 

Kok Low, daterend van juni 1938, laat een bestelling zien voor 
twee personen (twee vleessaté’s en twee keer gebakken kip 
met rijst, plus een portie kroepoek) voor een bedrag van 2,10 
gulden. Omgerekend naar vandaag komt dit bedrag overeen 
met 17,88 euro. http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php  
(9 februari 2011). 

redding van het Chinese ondernemerschap op 
Katendrecht. De teruggang in de scheepvaart 
vanaf de jaren 30 en de bijkomende, dalende 
tewerkstelling van Chinese zeelui dwong de 
logementhouders om alternatieve inkomens-
bronnen te zoeken. Dit manifesteerde zich 
onder meer in verschuivingen binnen het on-
dernemerschap in deze periode: van onderne-
mingen die bijna exclusief gericht waren op de 
Chinese stokers en tremmers (hoofdzakelijk 
logementen en koffiehuizen) naar een meer ge-
differentieerd aanbod dat zich geleidelijk aan 
richtte op een gemengd Chinees en Nederlands 
publiek, zoals restaurants, lunchrooms, hotels, 
kruideniers en wasserijen.83

Het succes van de Chinese restaurants springt 
hierbij het meest in het oog. Tijdens de V.V.V.-
week hadden zij een speciaal ‘V.V.V. menu’ 
samengesteld, “dat tegen billijken prijs gelegen-
heid tot kennismaking met de Chineesche keu-
ken bood”. Hier werden de kiemen gelegd voor 
wat na de Tweede Wereldoorlog zou uitgroeien 
tot het bekende, massale succes van de Chinese 
horecasector in Nederland (Rijkschroeff 1998). 
De combinatie van democratische prijzen en 
Chinees voedsel dat aangepast werd aan de 
smaak van de Nederlanders, aangeboden in 
een ‘exotisch’ kader bleek een schot in de roos. 
Tegen 1939 waren er in Nederland een 30-tal 
Chinese restaurants, waarvan het merendeel 
wellicht op Nederlandse bezoekers was gericht 
(Zeven 1984:91). Het Katendrecht dat zich ont-
wikkelde als exotische bezienswaardigheid had 
vele gezichten. Waar het oriëntalistisch beeld 
van Katendrecht als ‘Chinese kolonie’ haar 
imago als sociale en geografische periferie 
voedde – ver verwijderd van de rest van Rotter-
dam – kreeg Katendrecht sinds de V.V.V.-week 
een nieuwe betekenis. Het feit dat Chinatown 
deel ging uitmaken van de Rotterdamse stads- 
propaganda en een rol ging spelen in de vrije-
tijdsbesteding van de arbeiders, illustreert hoe 
Katendrecht steeds dichter naar het centrum 
zou bewegen. 

83 Reconstructie door de auteur op basis van de Rotterdamse 
adresboeken uit de jaren 30. Bron: SAR, Collectie adresboeken.
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Vanuit het perspectief van de Chinese migran-
ten functioneerde het plaatsbeeld van exotisch 
curiosum als een dubbele maskerade. Hier 
schuilt de ambivalentie: enerzijds dwongen de 
geprojecteerde oriëntalistische denkbeelden 
de Chinezen in een opgelegd keurslijf dat in 
belangrijke mate van buitenaf werd bedacht, 
bepaald en gestuurd. Anderzijds bood ze 
handvaten voor mogelijke (economische) 
overlevingsstrategieën waardoor de Chinese 
ondernemers hun kwetsbare positie binnen de 
Nederlandse samenleving konden versterken. 
De Chinese ondernemers slaagden er in om 
dit plaatsbeeld te herinterpreteren en toe te 
eigenen door een dubbele strategie, waarbij 
zij tegelijkertijd inspeelden op de verwachtin-
gen van het Westers publiek en verwezen naar 
alleen voor ingewijden verstaanbare Chinese 
culturele codes. 
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Besluit
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Katendrecht als 
grensovergangsgebied

In de huidige geschiedschrijving wordt Ka-
tendrecht doorgaans gekarakteriseerd als een 
19de-eeuwse havenwijk, gebouwd op basis van 
rationele planningsprincipes, die in het teken 
stond van een sterk groeiende havenindustrie. 
Een ander dominant beeld over Katendrecht is 
dat van een vergaarbak voor al wat anders of 
afwijkend was. Krantenberichten over steek-
partijen, gokactiviteiten, maffiose praktijken, 
en prostitutie die hier zouden plaatsvinden 
werden lange tijd met een zekere gretigheid 
verspreid. Meyer (1983) portretteerde Katen- 
drecht als een door overheidsinstanties mak-
kelijk te beheren gedoogzone: een plek waar 
de Gemeente bewust alle stedelijke problemen 
concentreerde, om de orde in de rest van de 
stad beter te kunnen handhaven.

De case toont een andere geschiedenis van 
Katendrecht, waaruit blijkt dat bovenstaande 
voorstellingen, een reductie zijn van de con-
crete stedelijke realiteit die weerbarstiger was. 
Door met een andere bril naar Katendrecht te 
kijken – als een tussenruimte die een bemidde-
lende rol opneemt in verstedelijkingsprocessen 
– konden we voorbij harde scheidingslijnen 
kijken. Dat leverde ons nieuwe inzichten op 
twee fronten. Ten eerste, maakt de case dui-
delijk dat vooraf gemaakte veronderstellingen 
rond de geplande ruimte in de praktijk anders 
(positief of negatief) kunnen uitdraaien. Met 
andere woorden, het is een illusie te denken dat 
utilitaire opvattingen in functie van efficiëntie 
en winstmaximalisatie van de havenindustrie, of 
disciplinerende maatregelen in functie van een 
optimaal sociaal beheer, in Katendrecht zon-
der enige vorm van weerstand of ruis, konden 
worden toegepast of opgelegd. Ten tweede, laat 
de case zien dat het samen leven van zeer di-
verse groepen niet verliep via óf onmiddellijke 
integratie, óf harde uitsluiting, maar dat er een 
modus vivendi ontstond waarbij er op sommige 
momenten samen en dan weer apart kon worden 
gewoond, geleefd en gewerkt. Naast conflict, 
leverde dat diverse vormen van collectiviteit 
op. Op beide fronten deed de stedelijke ruimte 

dienst als een inbegrepen derde, om over de be-
schikbare marge te onderhandelen (Remy 1996).

De case laat ons toe om meer in detail na te 
gaan of en hoe het vermogen van Katendrecht 
als stedelijke marge destijds is ingezet geweest, 
en tot wat dit heeft bijgedragen. We beschou-
wen de stedelijke marge in dit geval als een 
bijzondere variant van de tussenruimte, die 
gekenmerkt wordt door grenseffecten. Daar-
om staan we stil bij momenten dat de grenzen 
tussen interieur en exterieur, tussen eerste en 
tweede orde, minder scherp of zelfs doordring-
baar84 zijn geweest. En meer specifiek de rol 
die de stedelijke ruimte, en in het bijzonder de 
stedenbouw hierbij heeft gespeeld.

Katendrecht vormde in verschillende opzichten 
een grens- of overgangsgebied. Door het meren-
deel van de Rotterdammers, werd en wordt de 
overkant van het water of heel Rotterdam Zuid, 
beschouwd als ‘de andere zijde’ of ‘boerenzij’. 
Binnen Rotterdam Zuid, bevindt Katendrecht 
zich bovendien in de uiterste rand. Vandaag 
zijn er bruggen die beide oevers van de stad 
verbinden, maar destijds nam je hier de over-
zetboot. Katendrecht was de enige plek waar je 
de oversteek van en naar het centrum van Rot-
terdam kon maken. Daarnaast was Katendrecht 
in deze periode één van de twee plekken waar 
in Rotterdam de grote, internationale schepen 
aanmeerden, en waar het scheepspersoneel aan- 
en afmonsterde. Naast poort tot het stadscen-
trum, vormde Katendrecht bij uitbreiding een 
toegangspoort tot de wereld. Tot slot, golden op 
Katendrecht op beleidsmatig en administratief 
vlak andere regels en voorwaarden dan elders. 
Zo waren de boarding houses lange tijd niet 
onderworpen aan de Logementsverordening, 
en werd op het vlak van tewerkstellings- en ar-
beidsvoorwaarden voor Chinezen actief in de 
scheepvaart, een uitzondering gemaakt binnen 
de Nederlandse wetgeving. Hierdoor waren de 
Chinese zeelui overgeleverd aan de shipping 
masters en boarding house masters, en moesten 
ze in veel minder gunstige omstandigheden wo-
nen en werken.

84 Over het belang van doordringbare grenzen, zie: Fraser (1992). 
Zoals eerder beschreven in het theoretisch luik van deze 
doctoraatsthesis.
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Deze status van grens- of overgangsgebied 
bracht diverse grenseffecten met zich mee. Als 
toegangspoort tot de stad en de wereld, was 
Katendrecht een plek van passage voor zeer 
uiteenlopende groepen. Naast de Katendrech-
tenaren en de Chinese zeelui die in de boarding 
houses verbleven, waren er verschillende win-
keliers en handelaren gevestigd, en werd Ka-
tendrecht bezocht door een uitgebreid en divers 
gezelschap van havenarbeiders, internationale 
zeelui, cafégangers, prostituees, pooiers, straat-
verkopers, en nieuwsgierige journalisten. Vanaf 
de jaren 30 groeide Katendrecht ook uit tot een 
populaire bestemming voor gezinsuitstapjes. 
De overtocht met de boot, en de eigen sfeer 
op het schiereiland gaf bezoekers het gevoel 
elders, of zelfs een beetje op reis te zijn, terwijl 
ze zich gewoon in Rotterdam bevonden. Een 
ander effect was dat er op Katendrecht meer 
leek te kunnen en te mogen dan elders in de 
stad, omwille van een toleranter beleid vanuit 
overheidsinstanties, zowel wat betreft het uit-
gaansleven als de woonomstandigheden. Zoals 
eerder gezegd, hing het feit dat er meer toe-
gelaten was, samen met het verborgen, weinig 
zichtbare, afgebakende en daardoor beheersba-
re karakter van het schiereiland (Meyer 1983). 
Verder was het internationale karakter hoor- en 
zichtbaar aanwezig: op het eiland waren Ne-
derlands, Chinees en Engels de voertaal. Zo 
was de tekst op de winkelvitrines bijvoorbeeld 
standaard meertalig. Tegelijk waren er duide-
lijk nadelen verbonden aan deze grensconditie. 
Onder meer de beperkte ontsnappingsmogelijk-
heden, eens er repressieve maatregelen werden 
getroffen, zijn hier een duidelijk voorbeeld van.

Nu we de verschillende aspecten die de speci-
ficiteit van Katendrecht als stedelijke marge of 
grensgebied typeren nog eens op een rijtje heb-
ben gezet, zijn we in staat om even uitgebreider 
stil te staan bij de wisselwerking met enerzijds 
de geplande stedelijke ruimte, en anderzijds de 
spontane of onvoorziene stadsontwikkelings-
processen die hier hebben plaatsgevonden. 

De porositeit van de 19de-
eeuwse stedenbouw

De case maakt zichtbaar hoe op Katendrecht de 
19de-eeuwse stedenbouw, destijds bedacht in 
functie van een zo rationeel en efficiënt moge-
lijke organisatie van arbeid, verbazingwekkend 
goed in staat is geweest om te functioneren als 
tussenruimte. De ongeplande neveneffecten 
die samenhingen met Katendrecht’s grenscon-
ditie, vonden wonderwel hun plaats binnen de 
groots opgezette ruimtelijke structuren van de 
19de-eeuwse stedenbouw die over bijzondere 
kwaliteiten blijkt te beschikken. 

Dat werpt een ander licht op het werk van de 
Jongh, die “wordt geprezen om zijn havenwer-
ken, maar verguisd om zijn stedenbouw” (Van 
Stiphout 2005: 97). De stedenbouwkundige 
kritiek van zijn opvolgers en latere historici 
was voornamelijk gericht op zijn doorgedreven 
technische benadering en beperkte aandacht 
voor de woon- en leefkwaliteit van de arbei-
ders. De belangrijkste commentaren waren: dat 
het bouwen van de woningen voornamelijk aan 
speculanten en eigenbouwers werd overgelaten, 
dat er te smalle en te donkere straten werden 
voorzien, en dat de wijken in direct contact 
stonden met de werkgebieden (van Ravesteyn 
1924: 266-268, Nieuwenhuis 1955: 106). Vanstip-
hout (2005), architectuurhistoricus maakte al 
eerder komaf met deze eenzijdige, ‘operatieve 
kritiek’.85 Hij beschrijft hoe de Jongh de haven 
en de stad zowel qua ruimtelijke inrichting als 
economisch verdienmodel als één geïntegreerd 
geheel beschouwde. De havenuitbreidings-
plannen waren namelijk zo bedacht, dat het 
slib dat vrijkwam door het uitbaggeren van de 
havendokken, kon worden gebruikt om nieuwe 
zeedijken aan te leggen en poldergronden op 

85 Hiermee doelt hij op kritiek in functie van het eigen, alterna-
tieve project. Zie ter verduidelijking, de volgende passage 
(Vanstiphout 2005: 97): “De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik 
herkenden in de kritiek die van Ravesteyn had op de Jongh’s 
‘onevenwichtige stedenbouw’ de twintigste eeuwse steden-
bouwkundige agenda waarin woningbouw de essentie van 
het stedelijke programma was. Van Ravesteyn maakte zich 
volgens de Delftse architect/historici met andere woorden 
schuldig aan ‘operatieve kritiek’. Zijzelf trachtten in 1980 de 
stedenbouw van de Jongh, maar ook die van Stieltjes en Rose, 
opnieuw te historiseren door haar vanuit haar eigen wetmatig-
heden en historische omstandigheden te beschrijven.”
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te hogen en bebouwbaar te maken. De verkoop 
van de bebouwbare grond aan private of parti-
culiere bouwers diende mee om de havenwer-
ken te financieren (Vanstiphout 2005). In onze 
eigen lezing, met een focus op het afterlife en 
meervoudig gebruikersperspectief, ontdekten 
we nog andere verborgen kwaliteiten van de 
Jongh’s stedenbouwkundige benadering. 

Zo beschikt de 19de-eeuwse stedenbouw over 
een bepaalde graad van onbepaaldheid die 
mogelijkheden bood voor onverwacht gebruik. 
Ondanks het feit dat het wonen werd overgela-
ten aan private investeerders en ondernemers, 
bleken de woningtypologieën op Katendrecht 
over onvermoede gebruikskwaliteiten te be-
schikken. Zo waren de gelijkvloerse verdiepin-
gen van de woningen aan de Delistraat ruim 
bemeten, met extra hoge plafonds. Op die 
manier was er ruimte voorzien voor handelsza-
ken, maar konden hier na verloop van tijd ook 
Chinese cafés en restaurants worden ingericht 
die dankzij de kwalitatieve ruimte een zekere 
allure hadden. Hetzelfde geldt voor de ontdub-
beling van het deursysteem: één deur voor het 
gelijkvloers en één deur voor de bovenliggende 
verdiepingen. Op het eerste zicht lijkt het een 
overbodige luxe, maar in de praktijk bleek de 
circulatie extra gebruiksmogelijkheden te bie-
den en konden zo zeer diverse woonbehoeften 
worden opgevangen.

Hetzelfde geldt voor de inrichting van de pu-
blieke ruimte. De straten op Katendrecht moch-
ten in de regel dan wel smal zijn, maar dat 
werd hier (net als elders in Rotterdam Zuid) ge-
compenseerd door de toevoeging van pleinen 
en brede boulevards op de opgehoogde dijken. 
In plaats van het driehoekige veld van het De-
liplein te bebouwen, werd ervoor gekozen om 
dit open te laten. Op die manier ontstond een 
publieke ruimte die het hart vormde van het 
publieke leven op Katendrecht. Door de mix 
van activiteiten die zich in de randen rond het 
plein afspeelden, nam het plein telkens weer 
een andere gedaante aan.

De wijk liet in een vroeg stadium hertoe-eige-
ning toe. Door de Jongh bedacht als een arbei-
derswijk, met woningen op maat van klassieke 

arbeidersgezinnen, bleek in de praktijk woon- 
én handelsruimte te bieden voor een veel diver-
ser publiek. Dit specifieke gebruik hangt samen 
met de tijd waarin Katendrecht tot stand is 
gekomen. In vergelijking met de andere, nieuw 
gebouwde buurten was Katendrecht minder 
gewild bij gezinnen. Die tijdelijke vacatie heeft 
er mee voor gezorgd dat er ruimte vrij kwam 
voor andere groepen, die op zoek waren naar 
een plek in de stad.

Een laatste kritiek op de Jongh’s stedenbouw 
ging over het directe contact tussen de woon- en 
de werkgebieden. Zo plaatste de Jongh de wo-
ningen op Katendrecht te midden van de haven-
infrastructuur, terwijl hij er ook had voor kun-
nen opteren om de beperkte resterende ruimte 
louter voor opslag en transport in te richten. 
Deze keuze werd niet alleen ingegeven door het 
feit dat de auto en zelfs de fiets destijds als een 
luxeartikel golden, waardoor steden zo gepland 
werden dat arbeiders zo dicht mogelijk, liefst 
op wandelafstand van hun werk woonden. De 
knooppuntfunctie van Katendrecht werd door 
de sterke verweving van wonen en werken opti-
maal benut. Want Katendrecht lag niet alleen op 
de rand, maar vormde tegelijk een belangrijke 
schakel tussen diverse netwerken van goederen- 
en personentransport, groot- en kleinschalige 
bedrijvigheid, en bood hierbij ruimte aan zowel 
tijdelijke als permanente woonvormen.

Naast fysieke marges in de stedelijke ruimte, 
bood de 19de-eeuwse stedenbouw ook in insti-
tutioneel opzicht extra handelingsruimte. De 
beslissing van de Jongh om de gehele havenex-
pansie niet exclusief door de Gemeente te laten 
ontwikkelen, creëerde een gedeeld publiek en 
privaat eigenaarschap. Meer bepaald de aan-
wezigheid van lokale, particuliere grond- en 
pandeigenaren op Katendrecht, heeft er mee 
voor gezorgd dat er weerstand kon worden ge-
boden, toen door macro-economische krachten 
de aanwezigheid van de Chinezen en de bijho-
rende lokale, sociaal-economische ecologie, 
onder druk kwam te staan. De collectieve or-
ganisatie van de V.V.V.-week door Nederlandse 
en Chinese, of beter gezegd Katendrechtse 
ondernemers, kan in die zin niet enkel worden 
gelezen als een blijk van positieve wederzijdse 
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sociale relaties, maar ook als een collectieve 
poging om noodgedwongen de lokale econo-
mische activiteiten te heroriënteren, vanuit een 
gedeeld financieel belang.

Spontane collectiviteit via 
alledaagse praktijken

Het is deze combinatie van de specifieke 
grenseffecten en het poreuze karakter van de 
19de-eeuwse stedenbouw, die er samen toe 
hebben bijgedragen dat het vermogen van Ka-
tendrecht als tussenruimte effectief geactiveerd 
is geweest. Een beter begrip hiervan helpt 
ons nu mee te verklaren waarom net hier, op 
deze locatie, gedurende een bepaalde periode, 
een zeer levendige, open en stedelijke wijk 
is kunnen ontstaan. Ter afsluiting komen we 
hieronder nog even terug op enkele alledaagse 
vormen van uitwisseling en overdracht die dit 
sociaal-ruimtelijke milieu heeft gegenereerd.

Begin twintigste eeuw vormde het schiereiland 
een gebied waar zeer diverse stedelingen in 
mekaars nabijheid, op een relatief kleine op-
pervlakte samen woonden, werkten, en leefden. 
Dat is niet persé een recept voor succes. In 
bepaalde omgevingen leidt dit soort situaties 
voornamelijk tot conflicten en spanning. De 
reden waarom dit op Katendrecht wel bleek te 
werken (nota bene: niet zonder conflict, maar 
ook met ruimte voor spontane ontmoeting en 
uitwisseling), heeft te maken met de specifieke 
grensconditie, de ruimtelijke organisatie, maar 
ook met de verschillende tactieken die werden 
ontwikkeld en performed in de stedelijke ruimte 
om afstanden te overbruggen én bewaren. Denk 
bijvoorbeeld aan de ingenieuze trappenhallen 
waardoor een samen-maar-toch-apart wonen 
mogelijk was; het bovenmaatse Deliplein dat nu 
eens dienst deed als buurtplein, en dan weer als 
evenementenplein of tippelzone; de bijzondere 
woningtypologie die slimme verbouwingen toe-
liet met samenvoegingen en opsplitsingen over 
verschillende woningen heen, de switch tussen 
een dag- en nachtregime met telkens een eigen 
aanbod aan voorzieningen. Op die manier ont-

stond in de alledaagse ruimte, tussen Chinezen 
en Nederlanders, maar ook tussen andere groe-
pen, meer uitwisseling dan tot nu toe werd aan-
genomen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de mon-
delinge verhalen over de strijk- en wasateliers, 
de taallessen, en het uitgaansleven; dat is af te 
leiden uit de gedetailleerde woonfiches die be-
waard zijn gebleven en die het collectief wonen 
van zeer diverse groepen zichtbaar maakt; dat 
spreekt uit een aantal historische straatbeelden; 
en dat wordt mee bevestigd door de cijfers van 
gemengde huwelijken en gezinnen die in deze 
periode zijn ontstaan. 

In de alledaagse context, leverde de mix en 
onderlinge nabijheid van diverse inwoners en 
bezoekers, en het feit dat Katendrecht voldoen-
de ruimte bood om de wisselende ritmes van 
aankomst en vertrek, dag en nacht, werk en 
vrije tijd te accommoderen, een boeiend samen-
spel op waarin verschillende milieus naast en 
met mekaar konden bestaan. De aanwezigheid 
van wisselende gebruikers genereerde niet al-
leen sociale uitwisseling, maar leverde ook op 
economisch vlak voordelen op, en maakte dat 
Katendrecht zowel overdag als ‘s avonds druk 
bezocht werd. Dat genereerde een zeer gevari-
eerd, deels overlappend cliënteel, waar onder 
meer ondernemers, winkeliers, pandeigenaren, 
café- en restaurantuitbaters, maar ook straatver-
kopers hun voordeel mee deden. Het aanwezige 
publiek ging van welgestelde expats die kwamen 
dineren in de exclusieve Chinese restaurants 
tot de Chinese stokers en tremmers die terecht 
konden in de collectieve lunchrooms waar met 
geïmporteerde ingrediënten werd gekookt; van 
Rotterdamse middenklassegezinnen die hier 
overdag een vernederlandst Chinees menu kwa-
men eten, tot de prostituees die ‘s avonds hun 
klanten oppikten in de cafés of buiten op het 
Deliplein; van jonge gezinnen met kinderen die 
in de alkoofwoningen woonden, tot alleenstaan-
de vrouwen die samen een zolder deelden.

De organisatie van de V.V.V.-week markeert een 
bijzonder moment in de geschiedenis van Ka-
tendrecht. Een blik achter de schermen van dit 
stedelijke evenement, maakt duidelijk dat het 
beeld van de Chinezen op Katendrecht als een 
ingekapselde gemeenschap met weinig contact 
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naar de buitenwereld, in realiteit niet klopte. 
Het feit dat Katendrecht door buitenstaanders 
ervaren werd als een schiereiland dat tegelijk 
dichtbij en veraf gelegen was, heeft mee bijge-
dragen tot het mysterieuze imago van de wijk. 
Het hoog exotisch gehalte werd hierdoor nog 
eens extra versterkt, want het ongekende of de 
Ander bevond zich bovendien op een groten-
deels verborgen plek. Journalisten die zichzelf 
graag als avonturiers zagen, hebben deze een-
zijdige, koloniaal geïnspireerde representatie 
van Katendrecht gecultiveerd en verspreid 
onder een ruimer publiek. Tegelijk blijkt uit 
de reportages over Katendrecht die destijds in 
de geïllustreerde tijdschriften verschenen, dat 
de Chinezen die zich als vertegenwoordigers 
van de Chinese gemeenschap presenteerden, 
van in het begin de regie over de beeldvorming 
strak in handen hielden. Waar de berichtgeving 
over de Chinezen in de kranten in het algemeen 
gericht was op criminele activiteiten, zoals 
gokken en schietpartijen, toonden de foto’s in 
de tijdschriften voornamelijk succesvolle Chi-
nezen die strak in het pak poseerden in zorg-
vuldig ingerichte settings. 

Met de V.V.V.-week wisten de Chinezen dit 
beeld van de exotische Ander om te buigen in 
hun eigen voordeel. Zoals uit de alledaagse 
contacten op Katendrecht blijkt, is het belang-
rijk om een onderscheid te maken tussen de 
manier waarop Rotterdammers van buitenaf, 
en de Katendrechtenaren zelf naar hun wijk 
keken. Zo maakte de actieve samenwerking 
tussen de Chinese en Nederlandse onderne-
mers om de V.V.V.-week tot stand te brengen, 
de collectieve belangen zichtbaar binnen de 
wijk. Beide partijen zaten namelijk in hetzelf-
de schuitje. De omschakeling naar olie in de 
scheepvaart, wat de vraag naar goedkope Chi-
nese arbeidskrachten flink deed dalen, had niet 
alleen impact op de scheepvaartindustrie, maar 
ook op de bijhorende lokale sociaal-economi-
sche ecologie die zich in de loop van de jaren 
ontwikkeld had, en waar diverse partijen finan-
cieel bij gebaat waren. 

Dat gedeelde belang manifesteert zich bij de 
V.V.V.-week in de opmaak van een inhoudelijk 
programma met een mengeling van klassie-

ke Nederlandse attracties zoals de ‘Ridee O’, 
eendjes vangen en een oliebollenkraam; hy-
bride mengvormen zoals de eetkraampjes en 
de circus- theater en muziekvoorstellingen; 
en traditionele Chinese activiteiten, zoals de 
drakendans. Daarnaast toont de inzameling 
van financiële middelen vanuit Nederlandse en 
Chinese kant, en de aanwezigheid van zowel 
Rotterdamse als Chinese autoriteiten op de 
opening, het gedeelde engagement. 

Het Deliplein en de omliggende Chinese res-
taurants fungeerde daarbij niet als neutraal de-
cor, maar werd actief ingezet om de onderlinge 
sociaal-economische posities mee te heronder-
handelen. Het voorbeeld van de bordkartonnen 
voorzetfaçade toont hoe materiële cultuur of 
de gebouwde omgeving als artefact, bij proces-
sen van identiteitsconstructie een belangrijke 
rol kan spelen bij de aanmaak van meervou-
dige (overlappende of tegenstrijdige, opge-
legde of gecontesteerde) betekenissen. Dat de 
thematisering van Katendrecht als Chinatown 
de Chinezen niet per definitie in een opgelegd 
keurslijf dwong, maar dat de Chinese onder-
nemers dit tegelijkertijd actief inzetten als een 
zelf geconstrueerde maskerade waar ze ook 
financieel voordeel uit haalden, is hiervan een 
sprekende illustratie. Zo transformeert Katen- 
drecht zich van het ‘werkeiland’ dat de Jongh 
in gedachten had, tot een populair stedelijk 
centrum van vermaak en vrije tijd, waar Rot-
terdam na de V.V.V.-week graag mee uitpakte 
naar de buitenwereld om haar kosmopolitische 
karakter in de verf te zetten.

Een tussenruimte van een 
wisselende orde, die plots  
om kan slaan

De tussenruimte presenteert zich hier als een 
space of an alternate order of een ruimte van 
een wisselende orde (Hetherington 1997). De 
tussenruimte is met andere woorden meer dan 
louter counterspace (hooks 1989) of een an-
ti-hegemonische ruimte. Net de uitwisseling 
tussen de eerste en de tweede orde (Remy 1981, 
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Hetherington 1997, Mubi Brighenti 2013) en de 
aanwezigheid van doordringbare grenzen (Fra-
ser 1992), maakt dat zowel in sociaal als in eco-
nomisch opzicht, de Chinese arbeidsmigranten 
hun plek konden toe-eigen en negotiëren. Dit 
hangt samen met het feit dat de tussenruimte, in 
tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen, 
geen plek van sociale (dis)organisatie is (Park 
en Burgess 1925, Thrasher 1927), waar meer vrij-
heid zou zijn, die complexer, meer wanordelijk 
of onbepaald zou zijn en die zich afzet tegen 
elke vorm van sociale orde. Aansluitend bij de 
inzichten van Hetherington (1997), geldt ook 
voor de tussenruimte op Katendrecht dat ze haar 
eigen codes, regels en symbolen genereert, dat 
er eigen machtsrelaties bestaan, en dat ze dus 
nooit los kan worden gezien van een (weliswaar 
wisselende) vorm van sociale ordening. Eerder 
dan in binaire tegenstellingen te denken – tussen 
centrum en periferie, tussen transgressie en con-
trole, tussen vrijheid en orde – is dit een ruimte 
van een wisselende orde, die functioneert als 
een soort van obligatoire tussenruimte die net in 
de wisselwerking met het centrum alternatieve 
vormen van sociale ordening mogelijk maakt 
(Hetherington 1997).

Maar het poreuze karakter van Katendrecht en 
de ruimte van een wisselende orde die hier ont-
staat, werkt in twee richtingen: naast processen 
van uitwisseling en overdracht, ontstaan er ook 
nieuwe vormen van uitsluiting. De schaduwkant 
en fragiliteit van de tussenruimte wordt in de 
case van Katendrecht bijvoorbeeld zichtbaar 
wanneer de stedenbouw marge biedt voor zelfor-
ganisatie, zonder dat een gelijk speelveld is ge-
garandeerd. Zo versterkte de V.V.V.-week en het 
bijhorende imago nieuwe, interne scheidings-
lijnen op basis van sociaal-economische status. 
Dat de positie en het aanzien van de Chinezen 
binnen Rotterdam verbeterde dankzij de V.V.V.-
week staat vast. Toch kon slechts een selecte 
groep van Chinezen hiermee hun voordeel doen, 
namelijk de leden van de Chinese ondernemers-
klasse en hun familieleden of streekgenoten. 
Voor de overgrote meerderheid van de Chine-
se stokers en tremmers zou er weinig of niets 
veranderen. De toenemende armoede onder de 

Chinese zeelui paste niet binnen het succesvolle 
plaatje van de Katendrechtse Chinatown dat naar 
de buitenwereld toe was gecreëerd. 

De stedenbouw toont zich opnieuw van haar 
donkerste kant, wanneer ze zich op Katendrecht 
laat lenen om een repressief beleid in praktijk 
te brengen door de stedelijke ruimte in te zetten 
als een instrument voor disciplinering, controle 
en toezicht (Foucault 1977). De status van grens-
gebied en vrijzone, maakte dat er op Katen- 
drecht niet alleen vrijstellingen en uitzonderin-
gen mogelijk waren, maar ook dat deze plots 
konden worden aangepast of opgeheven. De 
term ‘repressieve tolerantie’ die Marcuse (1969) 
ontwikkelde, vat goed samen wat er op Katen- 
drecht plaatsvond. Na een periode van zoge-
naamde tolerantie, waarbij er op verschillende 
vlakken meer zaken werden toegestaan dan 
elders, volgden zeer repressieve maatregelen, 
wat er in de feiten op neerkwam dat zo op een 
zeer effectieve manier de groepen die aanvan-
kelijk getolereerd werden, plots het onderwerp 
werden van uitsluiting en onderdrukking. De 
verscherping van de Logementsverordening en 
de bijhorende nachtelijke tellingen, stonden in 
het teken van de disciplinering en uitsluiting van 
wie of wat niet tot de gangbare norm behoorde. 

Onder het mom van betere huisvestingsvoor-
waarden, werden alle achtergebleven Chinese 
zeelui opgespoord, om ze vervolgens over 
te leveren aan de lokale politiecommissaris 
Einthoven, die vanaf 1934 een beleid ontwik-
kelde om zoveel mogelijk ‘armlastige’ Chine-
zen terug naar hun geboorteland te sturen.86 
De strikte, ruimtelijke afbakening van het 
schiereiland, waar andere administratieve re-
gels golden, creëerde een relatief eenvoudig te 
controleren omgeving met beperkte ontsnap-
pingsmogelijkheden. De externalisering van 
grenzen, die vandaag geen uitzondering maar 
regel is, werd in praktijkmodus gebracht. De 
niet-fysieke grenzen gingen plots weer dicht. 
Niet zoals in de middeleeuwen, toen steden 
via een ophaalbrug en grachten werden afge-
sloten, maar wel nog steeds via de inzet van 
minder zichtbare, maar even doeltreffende 

86 SAR, Gemeentepolitie Rotterdam, inv. nr. 3165.
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ruimtelijke maatregelen. In tegenstelling tot de 
gebruikelijke media-aandacht voor alles wat 
met de Chinezen op Katendrecht te maken had, 
voltrokken deze onaangekondigde nachtelijke 
tellingen en gedwongen deportatie zich groten-
deels achter de schermen. 
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Ruimte voor grijs wonen
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Intro

Vanaf de jaren 50 en 60 ontstond in Neder-
land de zogenaamde ‘gastarbeidersmigratie’. 
Net als andere West-Europese landen sloot de 
Nederlandse overheid bilaterale akkoorden af 
met verschillende Zuid-Europese en Mediter-
rane landen, namelijk Italië, Spanje, Portugal, 
Turkije, Griekenland, Marokko, voormalig 
Joegoslavië en Tunesië. De rekrutering van 
buitenlandse arbeid had als doel om de arbeids-
tekorten op te vangen en zo de productiecapa-
citeit op te drijven. Rotterdam, centraal gele-
gen in de sterk geïndustrialiseerde Randstad, 
trok een groot aantal arbeidsmigranten aan, 
die hoofdzakelijk tewerkgesteld werden in de 
bouwconstructie, metaal- en havenindustrie. Op 
korte tijd steeg zo het aantal (geregistreerde) 
buitenlandse arbeiders in Rotterdam van een 
duizendtal personen begin jaren 60 tot meer 
dan 30.000 personen eind jaren 70 (Gemeente-
lijk Bureau voor de Statistiek, Rotterdam).

Het feit dat de ontvangende samenleving én de 
arbeidsmigranten hun aanwezigheid aanvan-
kelijk als tijdelijk beschouwden, had een grote 
impact op de plek die ze in de stad kregen toe-
gewezen en zelf opeisten. In de beginperiode, 
toen het aantal arbeidsmigranten nog beperkt 
was, kwam het merendeel Rotterdam binnen 
via kamp Waalhaven. De Gemeente Rotterdam 
richtte deze voormalige Duitse legerbasis in 
voor de collectieve opvang van overwegend 
mannelijke Spaanse arbeiders. Het kamp was 
gelegen naast de wijk Charlois (spreek uit als 
Sjaarloos) op Rotterdam Zuid, te midden van 
de haven. De meeste Spanjaarden verbleven 
hier gedurende een periode van enkele maan-
den tot maximum enkele jaren. Maar van zodra 
ze de kans kregen, kozen de meesten ervoor 
om het kamp te verlaten en te verhuizen naar 
een woonplaats in de stad. 

De gastarbeidersmigratie bleek minder tijde-
lijk dan gedacht. De arbeidsmigranten en hun 

families zouden langer blijven dan gepland, 
in sommige gevallen zelfs permanent. De 
tijdelijke gasten transformeerden zo tot stede-
lingen. Eerst ging het om wonen op kamers: 
in een pension, kosthuis, of de logeer- of zol-
derkamer van een Nederlands gezin. Daarna 
volgde de stap naar een huur- of koopwoning. 
Geleidelijk aan ontstonden er ook eigen cafés, 
buurthuizen, kerkdiensten, voetbalclubs, enz. 

Dat alles vond plaats tijdens de na-oorlogse 
jaren waarin de sociale verzorgingsstaat verder 
werd uitgebouwd, zowel wat betreft gezond-
heid, onderwijs, sociale zekerheid, als huisves-
ting. Op het vlak van ruimtelijke ordening en 
huisvesting kregen de gemeentes met de Wet 
van de Ruimtelijke Ordening van 1965 veel ver-
antwoordelijkheid toegewezen. Taverne (2006) 
beschrijft hoe stedelijke ruimte en woningbouw 
in deze periode simultaan worden gezien als 
commodities, of waren die moeten verhandeld 
worden, en als sociale goederen. Dat resulteer-
de tijdens de wederopbouwperiode soms tot 
contradicties:

“In Nederland was er woningnood vanaf 1946 

tot het begin van de jaren 70. De woningnood 

had sneller kunnen worden opgelost, maar 

werd om economische redenen kunstmatig 

in stand gehouden. Steunend op demogra-

fische prognoses van onder meer het Eco-

nomisch Instituut voor de Bouwnijverheid, 

vreesde men een nakende crisis en werk-

loosheid. Daarom heeft men de wederop-

bouwwerken sterk getemporiseerd.” (Taverne 

2006: 274)

Dit liet zich voelen in Rotterdam: de na-oor-
logse jaren vormden een bijzonder turbulente 
periode in de Rotterdamse stadsontwikkelings-
geschiedenis. Na de zware bombardementen 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog het histo-
rische stadscentrum volledig verwoest hadden, 
lag een grootschalig moderniseringsplan op 
tafel. Volgens dit Basisplan zou de wederop-
bouw van het centrum gepaard gaan met sloop-
acties in de omliggende oude wijken, die plaats 
moesten maken voor verkeersinfrastructuur en 
kantoorwijken. Hoewel de uitvoering van dit 
plan steeds werd uitgesteld en het uiteindelijk 
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nooit gerealiseerd is, hing het lange tijd als een 
soort zwaard van Damocles boven de hoofden 
van de betrokken wijkbewoners. De onrust en 
onzekerheid over de toekomst zorgde ervoor 
dat steeds meer oorspronkelijke bewoners weg-
trokken. Op die manier ontstond binnen de stad 
een omvangrijk gebied dat in de terminologie 
van de Chicago School of Sociology een zone in 
transition kan worden genoemd. 

Deze transitiezone bood destijds verschillende 
mogelijkheden aan arbeidsmigranten om hun 
eerste stappen op de huisvestingsmarkt te zet-
ten. In deze casestudy tonen we hoe zich hier 
vanaf de jaren 60 tot begin jaren 70 een vorm 
van ‘grijze huisvesting’ ontwikkelde. Meer con-
creet, ging het om een betaalbaar woningaan-
bod, dat verspreid zat over de vele wijken in 
saneringsgebied, en dat voor arbeidsmigranten 
een middenweg bood tussen de tijdelijke op-
vangmogelijkheden aan de ene kant, en de re-
guliere huisvestingsmarkt aan de andere kant. 
Het poreuze karakter van de stedelijke ruimte 
genereerde zo een tijdlang extra sporten aan de 
onderkant van de huisvestingsladder voor de 
vele nieuwkomers in de stad. 

Deze poreuze stedelijkheid kwam vanaf het 
begin van de jaren 70 geleidelijk aan onder 
druk te staan met de massale opkoopacties van 
wethouder Jan van der Ploeg. Onder het motto 
‘Bouwen voor de buurt’ werd het Basisplan aan 
de kant geschoven. De stadssanering maakte 
plaats voor stadsvernieuwing. Dat betekende 
dat de oude wijken zouden behouden blijven en 
de nadruk opnieuw op wonen kwam te liggen. 
Met de intentie om komaf te maken met wat 
algemeen werd beschouwd als inferieure huis-
vesting in achtergestelde wijken, kocht de Ge-
meente Rotterdam duizenden woningen op die 
later gerenoveerd en doorverkocht werden aan 
de sociale woningcorporaties. Het vervolg van 
dit verhaal is algemeen bekend: dit forse over-
heidsingrijpen heeft achteraf bijgedragen tot 
een relatief egalitair woningaanbod, waarmee 
Nederland internationale bekendheid verwierf 
(Fainstein 1997).

In deze case staan we stil bij een minder beken-
de episode uit dit verhaal. Namelijk de periode 

van ongeveer vijftien jaar waarin er ogenschijn-
lijk niets gebeurde in deze oude wijken, tenmin-
ste niet wat betreft officiële stadsontwikkeling. 
De aarzeling over de sloopplannen uit het Ba-
sisplan zorgde voor een onzekere situatie die 
jarenlang bleef aanslepen. Op hun beurt lieten 
de alternatieve stadsvernieuwingsplannen lang 
op zich wachten. Pas na de verkiezingen van 
1974 gingen politici over tot actie: na de esca-
latie van wantoestanden op de woningmarkt en 
toegenomen spanningen tussen bewoners. 

De case maakt zichtbaar hoe tijdens deze over-
gangsfase (1960-1974), ruimte ontstond voor 
meer spontane, niet-geplande vormen van 
stadsontwikkeling. Deze meer alledaagse prak-
tijken van stad maken, traden in wisselwerking 
met de stroom nieuwkomers die de stad bin-
nenkwam. De naoorlogse arbeidsmigranten 
bevonden zich op de wip tussen een tijdelijk en 
een permanent verblijf, dat eventueel gezins-
hereniging mogelijk maakte. Zij zochten en 
vonden een plek in de oude wijken. In de gang-
bare opinie zijn deze volkswijken doorgaans 
eenzijdig in termen van disorganisatie en ver-
val beschreven. De case toont een genuanceerd 
en meer geschakeerd beeld van de betekenis en 
functie van deze wijken als plek van aankomst 
voor de naoorlogse arbeidsmigranten.

Dit werpt ineens een ander licht op het vertoog 
rond ‘Bouwen voor de buurt’. Deze fase in de 
Rotterdamse stadsontwikkeling staat bekend 
omwille van de intensieve buurtparticipatie die 
toen heeft plaatsgevonden. De slogan ‘Rot-
terdam voor de Rotterdammers’ was in eerste 
instantie bedoeld als een reactie op de periode 
waarin het ruimtelijk beleid van de Gemeente 
sterk gekleurd was door zakelijke belangen, en 
vooral de grote bedrijven in de kaart speelde. 

Maar gaandeweg kreeg de nadruk op het re-
sidentiële belang van de bewoners nog een 
andere connotatie. Waar het samenleven tussen 
Nederlanders en arbeidsmigranten gedurende 
de periode die voorafging aan de stadsvernieu-
wing al bij al soepel was verlopen, zorgde het 
nijpend woningtekort voor een omslag en toe-
nemende spanningen. Niet alle Projectgroepen 
die tijdens de inspraaktrajecten de belangen 
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van de buurt vertegenwoordigden, zagen de 
arbeidsmigranten even graag (terug)komen, en 
ijverden daarom voor een beperkt percentage 
migranten in hun wijk.

Remy (1986) zou deze tussenruimte in de oude 
wijken, die een tijdlang plek bood aan Span-
jaarden, Italianen, en vele anderen, als een ‘in-
terne tussenruimte’ bestempelen. Een kenmerk 
van de interne tussenruimte is namelijk dat ze 
mogelijkheden biedt om marginaliteit binnen te 
brengen. Maar in tegenstelling tot een ‘externe 
tussenruimte’, waarbij verschil dominant aan-
wezig is, wordt de interne tussenruimte gety-
peerd door introvertie en tonen verschillen zich 
op een getemperde manier. Remy benadrukt 
hiermee het belang van beperkte zichtbaarheid. 
Ter illustratie verwijst hij naar de wijk de Ma-
rollen in Brussel, die volgens hem aantoont dat 
provocaties uitgelokt door verschil hier meestal 
vermeden zijn kunnen worden, omdat mensen 
deze stedelijke ruimte, ondanks haar centrale 
ligging, kunnen omzeilen zonder haar op te 
merken. Die beperkte zichtbaarheid, of getem-
perde aanwezigheid, kenmerkt ook de grijze 
huisvesting die in Rotterdam gedurende een 
bepaalde periode kon gedijen. 

Samengevat, heeft deze case als doel om de 
interstitialiteit van de stedelijke ruimte ten 
tijde van de naoorlogse arbeidsmigratie van 
naderbij te onderzoeken. We beschouwen 
interstitialiteit daarbij zowel vanuit haar tij-
delijke als ruimtelijke dimensie. Zoals Mubi 
Brighenti (2013: xix) stelt is de link tussen wat 
zich binnen en buiten de interstice afspeelt 
cruciaal: “The way in which such ‘being sur-
rounded’ takes place in practice, makes inter-
stices more or less livable, more enclave-like or 
more treshold-like.” Waar kamp Waalhaven 
een zeer afgesloten omgeving was, toont de 
grijze huisvesting in de oude wijken hoe de 
interstice als een tijdelijke drempelruimte kon 
functioneren. Door onze aandacht te richten op 
de fase tussen van Traa’s Basisplan en van der 
Ploeg’s stadsvernieuwingsplan, verschijnen de 
openingen die op een gegeven moment in de 
poreuze wooninfrastructuur aanwezig waren, 
en hoe hier door de arbeidsmigranten actief 
gebruik van is gemaakt.

De tussentijd en de tussenruimte vormen twee 
blinde vlekken in de stedenbouw, niet alleen 
in de historiografie achteraf, maar ook op het 
moment zelf. Door deze verborgen en wei-
nig zichtbare tussenzone opnieuw onder de 
aandacht te brengen, wil ik nagaan of, hoe 
en wanneer de stedelijke ruimte destijds mee 
is ingezet geweest als hulpbron in het sociale 
transitieproces van de naoorlogse arbeidsmi-
granten. Zoals steeds sta ik stil, bij de rol die 
de stedenbouw hierbij heeft gespeeld. Zo toont 
deze case op een heel concrete en tastbare ma-
nier het spanningsveld tussen de vaak weinig 
zichtbare, spontane stadsontwikkelingsprak-
tijken die zich in de marge afspelen; en de veel 
meer in het oog springende, geplande en door 
de overheid gestuurde planningsprocessen.
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Het kamp
Plek van aankomst voor 
de eerste gastarbeiders: 
kamp Waalhaven

Kamp Waalhaven
De eerste Spaanse 
arbeidsmigranten die 
naar Rotterdam kwamen, 
werden gehuisvest 
in een voormalige 
Duitse onderzeeboot-
basis temidden van de 
haven. De Gemeente 
vormde deze militaire 
infrastructuur om tot een 
‘verzorgingscentrum’.

Bron: SAR
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Gastarbeiders als de ultieme 
remedie voor een overspannen 
arbeidsmarkt

Vanaf het einde van de jaren 50 start in Neder-
land de grootschalige werving van arbeiders, 
afkomstig uit mediterrane landen. De beslis-
sing om buitenlandse arbeiders te rekruteren 
was niet nieuw, maar de voortzetting van een 
vooroorlogse traditie. Reeds eind jaren 30 
werden er werkvergunningen aan buitenland-
se arbeiders afgegeven. Het merendeel was 
afkomstig uit Duitsland, België, Polen, Italië 
en Joegoslavië (de Lange 2007: 21). Ook kort 
na de Tweede Wereldoorlog was er al eerder 
geëxperimenteerd met buitenlandse arbeiders. 
Zij moesten de tekorten aan arbeidskrachten 
compenseren in de metaalindustrie, de mijnen, 
de confectie, de schoenenindustrie en huishou-
delijke diensten, en kwamen op eigen initiatief 
of op uitnodiging van hun werkgever naar Ne-
derland (Lucassen 2006: 98).

Net als in andere West-Europese landen, zorg-
de het naoorlogse arbeidstekort ervoor dat ook 
Nederland een versnelling hoger schakelde. In 
deze periode rekende het ministerie van Soci-
ale Zaken (SZ) een toekomstig arbeidstekort 
voor van 39.000 personen in 1955 en 29.000 
personen in 1956 (Roosblad 2002). De werving 
van buitenlandse arbeiders werd aangekondigd 
als de enige mogelijkheid om gelijke tred te 
houden met de toenemende industrialisatie. 

Naast het beleid van de toenmalige regering, 
drukten de werkgevers een stempel op de wer-
ving en organisatie van buitenlandse arbeid. 
Hun invloed is onmiskenbaar als in 1960, na 
onderhandeling met het ministerie van SZ en 
met steun van de vakbonden een model-ar-
beidsovereenkomst werd opgesteld voor ar-
beiders afkomstig uit Italië, met als doel om 
vanaf dan op grotere schaal buitenlandse werk-
nemers naar Nederland te halen (Lucassen & 
Lucassen 2018: 131). Kort nadien werden gelijk-
aardige overeenkomsten afgesloten met Spanje 
(1961), Turkije (1964) en andere landen. 

Aanvankelijk kregen de naoorlogse arbeidsmi-
granten een tijdelijke status toegewezen. Dat 
had te maken met het feit de arbeidstekorten 
op de Nederlandse arbeidsmarkt destijds als 
tijdelijk werden beschouwd. Tijdens de weder-
opbouwperiode nam de overheid meer verant-
woordelijkheid op in het verschaffen van meer 
zekerheden voor de Nederlandse bevolking, 
onder meer op het vlak van werk. Zo werd er 
in deze periode gestreefd naar de volledige 
tewerkstelling van de Nederlandse bevolking. 
Het tewerkstellingsbeleid, dat steunde op een 
geleide loonpolitiek, was zo succesvol dat er 
vanaf de jaren 50 arbeidstekorten ontstonden 
(de Lange 2007: 21). De aanwerving van buiten-
landse werknemers werd beschouwd als een 
manier om dit tijdelijk te ondervangen. In die 
periode overheerste het beeld dat Nederland op 
termijn met overbevolking zou te maken krij-
gen, wat een groot risico op hoge, structurele 
werkloosheid inhield (de Lange 2007: 22). Van 
permanente arbeidsmigratie kon daarom geen 
sprake zijn.

Ter illustratie, volgt hieronder een fragment uit 
het artikel ‘Economische achtergronden van 
het verschijnsel der buitenlandse arbeiders in 
Nederland’, geschreven door drs. E.L. Berg, 
opgenomen in de publicatie ‘Buitenlandse ar-
beiders in Nederland’ van prof. R. Wentholt. 
Hierin voert Berg (1967: 25) een pleidooi voor 
de inschakeling van buitenlandse arbeiders of 
wat hij ‘internationale forensen’ noemt, waar-
mee hij nogmaals wilde benadrukken dat het 
om een nieuw en tijdelijk fenomeen ging: 

“Niet alleen de ‘productiezijde’ van de inter-

nationale forens biedt een gunstig beeld, 

ook zijn consumptie is gunstiger dan die 

van een binnenlandse werknemer. In de 

aanhoudende inflatoire situatie, waarin ons 

land verkeert, en waarin de bestedingsvraag 

steeds groter is dan de produktie, is de inter-

nationale forens een man, die relatief weinig 

consumeert, omdat hij voor zijn gezin geld wil 

sparen en overmaken, en omdat hij bij zijn te-

rugkeer naar huis een kapitaaltje wil hebben 

vergaard. (Bij terugkeer naar huis wordt er 

dan weer ontspaard.) [...] Naast de omstan-

digheid dat de internationale forens relatief 
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veel produceert en weinig consumeert, is er 

het nog veel belangrijker feit dat hij weinig 

infrastructurele investeringen kost. Het is niet 

alleen zo, dat hij tijdens zijn niet-productieve 

jaren is opgegroeid in een ander land, waar 

in hem gezondheidszorg, opleiding en der-

gelijke zijn geïnvesteerd; bovendien komt hij 

veelal zonder gezin, en kan hij worden onder-

gebracht in een huisvesting die beduidend 

minder kostbaar is, dan wanneer hij een nor-

maal gezinsleven zou leiden, zelfs als men 

speciaal passende huisvesting voor deze 

alleenstaanden creëert. Daarbij komt natuur-

lijk dat het niet aanwezig zijn van een gezin 

meebrengt, dat geen scholen, ziekenhuizen 

en al dergelijke infrastructurele voorzienin-

gen nodig zijn, die bij immigratie met gezin 

wel zouden moeten worden getroffen.” 

Anders gezegd, met de inzet van internationale 
forensen op de Nederlandse arbeidsmarkt, kon 
maximale kapitaalaccumulatie worden bereikt, 
terwijl het verlies op het vlak van herverdeling 
(in de vorm van sociale voorzieningen en ande-
re overheidssteun) tot een absoluut minimum 
kon worden beperkt. In de conclusie van zijn 
artikel pleit Berg dan ook, uit zuivere econo-
mische overwegingen, voor het aantrekken van 
‘internationale forensen’, en voor het ontmoe-
digen van permanente immigratie: 

“Ten aanzien van de verwijderde toekomst is 

een toevloed van immigranten voor Nederland 

minder aantrekkelijk dan van forenzen, die 

geen infrastructurele voorzieningen vragen. 

Biedt de duurzame vestiging van grote aan-

tallen buitenlanders op den duur geen aanlok-

kelijk perspectief, de tijdelijke internationale 

forens is een verschijnsel dat in onze huidige 

economie welvaartsverhogend werkt.” (Berg 

1967: 29)

In retrospect, zou het al te makkelijk zijn om 
deze uitspraken af te doen als kortzichtig. Zoals 
algemeen bekend, heeft de geschiedenis een 
hele andere wending genomen. Uiteindelijk zou 
een groot deel van de gastarbeiders veel langer 
dan verwacht of zelfs permanent in Nederland 
blijven wonen, kwamen er veel meer arbeids-
migranten dan voorzien, en ging het niet alleen 

om alleenstaande mannen maar ook om ge-
huwde mannen en vrouwen mét kinderen. Dat 
neemt niet weg dat de kaarten op het moment 
van Berg’s schrijven nog heel anders lagen. Van 
de eerste groepen gastarbeiders die in de eerste 
helft van de jaren 60 naar Nederland kwamen 
met officiële wervingscontracten, is het me-
rendeel effectief na enkele jaren teruggekeerd 
(Lucassen & Lucassen 2018: 136). 

Daarnaast bestonden er destijds, ook binnen 
de regering en onder de ambtenaren op de 
verschillende ministeries, sterk uiteenlopende 
opvattingen over de initiële ideeën rond tijde-
lijkheid, flexibiliteit en rotatie. Bij de uitvoe-
ring van het beleid kwamen het ministerie van 
SZ en het ministerie van Justitie vaak lijnrecht 
tegenover elkaar te staan. Waar Sociale Zaken 
doorgaans de economische belangen van de 
werkgevers voorop stelde, benadrukte Justitie 
vooral de mogelijk schadelijke effecten van 
immigratie op de lange termijn. Finaal was het 
meestal Sociale Zaken die het pleit won (Lu-
cassen & Lucassen 2018: 134). Naast de werk-
gevers en werknemers, werden zij gesteund 
door wetenschappers als Berg en Wentholt, en 
door Tweede Kamerleden die zeer optimistisch 
waren, en de migratie van buitenlandse arbei-
ders beschouwden als een manier om ‘flexibele 
arbeidsreserves’ mogelijk te maken. Naast het 
verlagen van de druk op de arbeidsmarkt werd 
de ‘import van arbeid’ gezien als een middel 
om een   “een zwevende groep van werknemers te 
creëren, waarvan de grootte fluctueert in directe 
relatie tot bedrijfsuitbreidingen”.1 

Om het migratieproces te sturen en de terug-
keer en rotatie te stimuleren, lagen er ver-
schillende beleidsmaatregelen op tafel, maar 
uiteindelijk werden er op dit vlak geen concrete 
beslissingen genomen. Het zogenaamde rou-
latiesysteem, waarin buitenlandse werkgevers 
automatisch zouden worden teruggestuurd 
na hun tweejarig contract, was een van deze 
opgeschorte plannen (Jansen 2006: 101). Ook 
het plan om enkel alleenstaande mannen toe te 

1 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Nota 
buitenlandse werknemers door de Interdepartementale Com-
missie, bestemd voor de Tweede Kamer. Zitting 1969-1970, 
bijlage V, overzicht per bedrijfstak. 
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staan, werd uiteindelijk enkel als selectiecrite-
rium toegepast voor de eerste groep Italiaanse 
werknemers. Al snel nam de concurrentie op de 
buitenlandse arbeidsmarkt toe en deze beper-
king werd ingetrokken (Lucassen & Lucassen 
2018: 132). De meerderheid van de Spaanse 
werknemers bijvoorbeeld, had een gezin en 
lieten hun vrouw en kinderen achter in Spanje 
toen ze naar Nederland kwamen (Krijnen 1998). 
Tot slot zouden er ook vrouwelijke arbeids-
migranten naar Nederland komen. De eerste 
vrouwelijke gastarbeiders werden geworven 
in Spanje (1962) en moesten ongehuwd en kin-
derloos zijn. Daarnaast kwamen ook gehuwde 
Spaanse vrouwen naar Nederland, maar alleen 
als hun man al in Nederland werkzaam was. 

Later kwamen er nog vrouwen uit Indonesië, 
de Filippijnen en voormalige Joegoslavië. Zij 
werkten in hoofdzaak in de zorg- en schoon-
maaksector (de Lange 2007: 171). 

Last but not least, zorgde de spontane migratie 
van buitenlandse arbeiders voor een vele grote-
re instroom van nieuwkomers, dan de arbeids-
migranten die met officiële wervingscontracten 
naar Nederland waren gekomen. De eerste 
periode, tot 1967, werd volledig gedomineerd 
door spontane immigratie. In 1966 ging 76% 
van de voor de eerste maal verleende arbeids-
vergunningen naar spontane immigranten of 
familie (de Lange 2007: 92). Spontane migran-
ten werden in deze periode zonder enige moeite 

Werkgevers hadden een 
sterke invloed op de 
arbeidsmigratie
De cartoon toont hoe in 
tijden van arbeidstekort, 
migranten met open ar-
men werden ontvangen. 

Bron: van Heere en 
Hidalgo (1972)
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toegelaten. Van zodra ze in Nederland waren, 
konden ze gewoon een verblijfsvergunning 
aanvragen (Lucassen & Lucassen 2018: 135). Na 
1967 werd de spontane gastarbeidersmigratie 
ingeperkt. Hierna zorgde de introductie van de 
machtiging voorlopig verblijf (mvv) voor een 
sterke reductie van het aantal nieuwe gastar-
beiders. Vanaf dat moment wordt er niet langer 
meer gesproken over spontane migranten maar 
over illegale migranten. 

“De invoering van de mvv-eis had grote ge-

volgen voor de positie van buitenlandse werk-

nemers in Nederland, vooral voor diegenen 

die in de voorgaande jaren spontaan naar Ne-

derland waren gekomen. Het betekende de 

afschaffing van de veertiendaagse zoekperi-

ode en spontane binnenkomst leidde na de 

invoering van de mvv-eis tot illegaal verblijf. 

Verder kreeg Justitie met het invoeren van de 

mvv-eis tot op zekere hoogte de in eerdere 

jaren zo fel begeerde greep op de legale bin-

nenkomst van buitenlandse werknemers.”

(De Lange 2007: 123-124)

Verwelkoming 
van Spaanse 
arbeidsmigranten in 
Rotterdam
De Spaanse arbeidsmi-
granten worden door hun 
landgenoten onthaald in 
de Rotterdamse haven. 
Centraal op de foto staat 
Pater Bodenstaff die 
als geestelijk verzorger 
werd aangesteld in kamp 
Waalhaven.

Bron: de Hartogh (1977)

Spaanse 
arbeidsmigranten op de 
trein naar Spanje voor 
Kerstmis en Nieuwjaar, 
december 1966
Het merendeel van de 
Spaanse arbeidsmigran-
ten waren mannen. Velen 
onder hen hadden een 
gezin, dat ze tijdens de 
vakantieperiodes gingen 
opzoeken. Na verloop 
van tijd kwamen heel 
wat vrouwen en kinderen 
naar Nederland, en wer-
den gezinnen herenigd.

Bron: Spaarnestad
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Met andere woorden, enerzijds was de gast-
arbeidersmigratie het resultaat van een aantal 
bewuste keuzes en beslissingen tijdens het 
naoorlogse wederopbouwbeleid. Anderzijds is 
het duidelijk dat het beleid voortdurend werd 
ingehaald door de snel veranderende economi-
sche en politieke realiteit. In dat opzicht vorm-
de Nederland geen uitzondering ten aanzien 
van andere West-Europese landen. Mark J. Mil-
ler, een Amerikaanse politieke wetenschapper 
omschrijft dit naoorlogse beleid rond buiten-
landse werknemers in West-Europa treffend als 
policy ad-hocracy:

“Policy ad-hocracy arose from the disjunctu-

re between official and de facto policies, from 

an inability to foresee the outcomes of policy 

decisions and subsequently to harmonize 

public policies with the unplanned situati-

ons that developed, as well as from the poor 

adaptation of sovereign states to transnatio-

nal policy processes.” (Miller 1986: 64)

Dit had grote en blijvende gevolgen voor de 
ontvangende samenleving en de arbeidsmi-
granten zelf. Daarbij kwam dat de opkomende 
welvaartstaat steeds meer verantwoordelijk-
heid opnam, niet enkel door te sturen op de 
arbeidsmarkt maar ook op het woningaanbod. 
En net hier zou het schoentje wringen. De 
hardnekkige beeldvorming rond de tijdelijk-
heid van buitenlandse werknemers, moest de 

relatief beperkte investeringen in ‘infrastructu-
rele voorzieningen’ legitimeren. In theorie zou 
de tijdelijke inzet van buitenlandse arbeiders 
namelijk welvaartsstijging mogelijk maken, 
doordat investeringen in ‘infrastructurele 
voorzieningen’ niet hoefden te worden voor-
zien. Maar wanneer in de praktijk bleek, dat 
de aanwezigheid van arbeidsmigranten een 
permanent karakter aannam, en bijgevolg wel 
publieke investeringen in onder meer huisves-
ting vroeg, kwam die welvaartsstijging steeds 
meer onder druk te staan. Ook op het vlak 
van de huisvesting van buitenlandse arbeiders 
ontstond er zo, om met Miller’s woorden te 
spreken, een grote afstand tussen het geplande 
beleid en wat er de facto gebeurde.

Passende huisvesting 
als randvoorwaarde: ruimte 
voor interpretatie

De overheid legde de verantwoordelijkheid 
voor de huisvesting van de buitenlandse werk-
nemers in eerste instantie bij de werkgevers. In 
de wervingsovereenkomsten tussen Nederland 
en de aanwervingslanden, waren werkgevers 
van buitenlandse werknemers verplicht om 
“zorg te dragen voor passende huisvesting en 
voeding voor de werknemer”, en mochten zij 

Botel Casa Marina, 
Hoogovens Ijmuiden
Deze drijvende 
woongelegenheden 
werden gebruikt voor 
de huisvesting van 
Spaanse, Italiaanse en 
andere arbeidsmigran-
ten, die vanaf 1956 bij 
de Hoogovens kwamen 
werken.

Bron: Spaarnestad
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hiervoor ook “het verschuldigde bedrag aftrek-
ken van het loon van de werknemer”.2 

Opmerkelijk was dat de huisvestingsnormen 
voor de opvang van de gastarbeiders niet con-
form de Nederlandse Woonwet van 1901 wer-
den bepaald. Nochtans had de overheid met 
deze Woonwet, die een sleutelmoment in het 
Nederlandse huisvestingsbeleid markeert, een 
belangrijk instrument in handen om de bouw 
van kwalitatieve woningen te stimuleren en om 
de bewoning van slechte huisvesting tegen te 
gaan. Er werd daarentegen teruggegrepen naar 
uitzonderlijke regelgeving, meer bepaald naar 
het Woonketenbesluit (opgemaakt in 1924 en 
herzien in 1965) en het Besluit tot wijziging van 
het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werk-
plaatsen (opgemaakt in 1938).3 

De woningvoorschriften uit deze besluiten 
waren niet alleen minder streng dan de gang-
bare standaard. Door hun vaagheid lieten ze 
ook veel ruimte voor interpretatie. Bovendien 
waren ze destijds opgesteld met hele andere 
doeleinden voor ogen. Zo dateert het Woonke-
tenbesluit bijvoorbeeld uit de tijd van de werk-

2 SAR, Handboek Buitenlandse Werknemers (1973), voorbeeld 
van een Arbeidsovereenkomst (Spanje). 

3 NA, 2.15.32 Inventaris van het archief van het ministerie van 
Sociale Zaken: Directoraat-generaal van de Arbeid, (1920) 
1962-1979. 2.3. Veiligheids- en gezondheidsbeleid in arbeids-
situaties. 2.3.2.2.1. Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werk-
plaatsen 1938. 593 Stukken betreffende de toepassing met 
betrekking tot de huisvesting van buitenlandse werknemers, 
1963-1975.

kampen en de DUW-kampen (DUW staat voor 
Rijksdienst Uitvoering Werken) die sinds de ja-
ren 20 voor werklozen werden georganiseerd. 
In deze werkkampen werden werklozen door 
de overheid verplicht om onder meer groot-
schalige infrastructuurwerken uit te voeren. 
In het algemeen, woonden deze arbeiders ver 
van hun werkplaats, en bleven ze daarom op de 
werklocatie overnachten, om enkel tijdens de 
weekends terug naar huis te keren. 

Voor de oprichting van deze tijdelijke huisves-
ting voor buitenlandse werknemers moesten 
werkgevers een vergunning aanvragen, die 
voorzien was voor “plaatsen die, met het oog 
op werken, vereisen dat het personeel wordt 
ondergebracht in speciale accommodatie in 
de nabijheid van hun werk, bijvoorbeeld voor 
hydraulische werkzaamheden, impolderings, 
haven- en spoorwegwerken, enz. […]”.4 Het ging 
hierbij expliciet om tijdelijke huisvesting: de 
vergunningen werden verleend voor een peri-
ode van maximaal vijf jaar. Ondanks het feit 
dat de ontwikkeling van modern transport de 
bouw van deze tijdelijke woonketens overbodig 
maakte, werd de resolutie nog steeds toege-
past in het geval van de mijnwerkerskampen in 

4 NA, 2.17.03 Inventaris van het archief van de Centrale Sector 
van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, (1938) 1940-1981 (1987). Nota van de Hoofd- 
ingenieur-directeur Chr. Kluiters en ingenieur K.J. Mackenzie 
van de ‘Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouw-
nijverheid’ over de huisvesting van buitenlandse werknemers, 
opgemaakt op 7 april 1965. 

Wohnheim in Duitsland, 
Gelsenkirchen, jaren 60
Aankomst van een 
arbeidsmigrant bij 
de Wohnheims, die 
gebouwd zijn in functie 
van de kolenmijn in 
Gelsenkirchen. Ambte-
naren van de bevoegde 
Nederlandse ministeries 
bezochten dergelijke 
Wohnheims tijdens 
hun oriënteringsreis in 
Duitsland.

Bron: Piras, Gelsen-
kirchen
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Casa del Norte, 
Hoogovens Ijmuiden
Beeld van de collectieve 
huisvesting van arbeids-
migranten dat aansluit 
bij de initiële visie van 
publieke overheden: er 
wordt door werkgevers 
aangepaste huisvesting 
voorzien die omwille van 
culturele en financiële 
overwegingen collectief 
georganiseerd is.

Bron: Fotocollectie 
het Vrije Volk, IISG; 
Hoogovens IJmuiden, 
Public Relations Studio, 
Fotodienst

Nederlandse les 
aan buitenlandse 
werknemers
In Rotterdam speelde 
het Aktiekomitee Pro 
Gastarbeiders een 
belangrijke rol, niet 
enkel omwille van de 
taallessen die zij gaven, 
maar ook omwille van 
de acties voor betere 
huisvesting. Deze groep 
bestond uit (hoofdza-
kelijk Nederlandse) 
vrijwilligers, en stond 
onder leiding van Nelly 
Soetens.

Bron: Fotocollectie het 
Vrije Volk, IISG
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Interieurbeelden 
van Huis ter Schie, 
Rotterdam
De Rotterdamse Stich-
ting voor de huisvesting 
van migranten werd al 
snel geconfronteerd met 
de economische rea-
liteit. Het voorzien van 
door de overheid mee 
gefinancierde collectieve 
huisvesting, zoals in 
huis ter Schie werd veel 
te duur gevonden om 
op grote schaal toe te 
passen.

Bron: Fotocollectie het 
Vrije Volk, IISG
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Limburg, de Molukse kampen en de kampen 
voor de zogenaamde ‘zwevende bevolking’. 
Daarnaast bevatte het Besluit tot wijziging van 
het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werk-
plaatsen voorschriften die waren bedoeld voor 
“de industriële arbeider, die omdat hij alleen-
staand is, en ook vanwege zijn taal, levenswijze 
en gedragspatroon niet samen past met een 
Nederlandse familie”, en daarom “aangepaste 
huisvesting nodig heeft”.

In de praktijk was er een grote groep immi-
granten die zelf voor hun woonruimte zorgden, 
doorgaans met de hulp van familie en vrien-
den. Buitenlandse werknemers waren namelijk 
niet verplicht om gebruik te maken van de 
aangeboden accommodatie. Dat blijkt uit de 
volgende nota5: 

“De werknemer is niet verplicht van de hem 

door het bedrijf aangeboden huisvesting 

gebruik te maken. Indien hij echter een ande-

re woongelegenheid betrekt, vervalt de ver-

plichting van de werkgever om de kosten van 

huisvesting en voeding te dragen. Uiteraard 

vervalt dan ook de korting op het loon, welke 

als bijdrage van de werknemer in deze wordt 

toegepast (korting: 20% voor de ongehuwde 

buitenlandse werknemer). Het is dus voor 

de hand liggend (en het blijkt ook) dat vele 

buitenlandse werknemers onderdak zoeken 

in pensions, logementen, e.d.” 

Het was met andere woorden vanuit financieel 
oogpunt voor de werknemer en de werkgever 
een win-winsituatie om dit niet te doen. In vele 
gevallen kwam het erop neer dat de grotere be-
drijven voorzagen in huisvesting voor de eerste 
opvang, maar dat de immigranten zodra ze de 
kans kregen zo snel mogelijk naar een ande-
re locatie verhuisden (Günay 2001, Tuskan & 
Vogel 2005). Ook wanneer een werknemer van 
werkgever veranderde, verviel de huisvestings-
verplichting voor de nieuwe werkgever. Daarom 
was het voor kleine werkgevers interessanter 

5 NA, 3.02.43 Inventaris van het archief van de Provinciale 
Planologische Dienst in Zuid-Holland, (1938) 1945-1986: 
onderdeel 827 Interne notities inzake buitenlandse werkne-
mers, specifiek ten aanzien van de aspecten volkshuisvesting 
en bevolkingsgroei, 1971-1972. Rapport getiteld: Opmerkingen 
betreffende buitenlandse werknemers.

om werknemers te rekruteren die eerst bij een 
andere werkgever hadden gewerkt (Bloember-
gen-Lukkes 2014). Ook de spontane migranten 
moesten zelf op zoek naar woonruimte. Zij 
kwamen zonder een officieel aanwervingscon-
tract aan in Nederland, en gingen vervolgens 
op zoek naar werk. Bijgevolg konden ze geen 
aanspraak maken op wat voorzien was in de 
officieel overeengekomen arbeidsvoorwaarden, 
zoals betaalde vakantiereizen of woonruimte. 

Als gevolg hiervan zorgde de aanwezigheid van 
de buitenlandse werknemers voor het ontstaan 
van een parallel aanbod aan de onderkant van 
de woningmarkt. Het formele beleid waarbij 
de werkgever moest voorzien in passende 
huisvesting stond ver af van hoe het er de facto 
aan toeging. Slechts een beperkte groep werk-
gevers voorzag in collectieve huisvesting. Het 
beleid hield weinig of geen rekening met de 
langere termijn. En de toepassing in de prak-
tijk liet veel ruimte voor interpretatie. Buiten 
deze algemene richtlijn rond passende huis-
vesting, beperkte de rol van de rijksoverheid 
zich tot het oprekken van de marges binnen 
het huisvestingsbeleid. De gastarbeiders vie-
len onder dezelfde noemer als de tijdelijke of 
zwevende bevolking, samen met de Molukkers, 
zigeuners, en mijnwerkers. Concreet had dit als 
gevolg dat zij op het vlak van huisvesting voor-
al afhankelijk waren van de goodwill van hun 
werkgevers en van het aanbod op de particulie-
re huisvestingsmarkt.

‘Een imitatie van het leven in hun 
eigen samenleving’: collectieve 
huisvesting in functie van 
cultuurbehoud

De opvang en tijdelijke huisvesting van tijde-
lijke werknemers werd initieel gezien als een 
sociaal-economische bevoegdheid, waar in 
hoofdzaak het ministerie van SZ en het mi-
nisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk (CRM) voor verantwoordelijk 
waren. Veelzeggend is dat het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
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Milieubeheer (VROM) pas vanaf de jaren 70 
werd ingeschakeld, op het moment dat im-
migratie niet langer als een tijdelijk, maar als 
een permanent fenomeen werd beschouwd en 
bijgevolg aandacht nodig was voor het ves-
tigingsproces van migranten. Op het lokale 
beleidsniveau, bleef de rol van de Gemeenten 
op het vlak van de huisvesting van buiten-
landse werknemers beperkt tot de controle 
op de Logementsverordening (in het geval die 
er was). Als de Gemeente zelf als werkgever 
optrad, zoals bijvoorbeeld het geval was in 
Rotterdam, droeg in het algemeen de Af- 
deling Personeel zorg voor de huisvesting 
van deze werknemers.

De taak van het Directoraat-Generaal van de 
Arbeidsvoorziening van het ministerie van SZ 
bestond in hoofdzaak uit de inspectie van de 
passende huisvesting die door de werkgevers 
werd aangeboden. Het bleef echter bij inspec-
tie: na rapportage van de wantoestanden, ont-
braken kennelijk de wil of de bevoegdheden 
om er een einde aan te maken (Jansen 2006: 
109). Het ministerie van CRM was in het ver-
leden al verantwoordelijk voor de sociale 
dienstverlening en huisvesting van ‘afwijken-
de groepen’ of ‘andere sociale categorieën’ 
binnen de Nederlandse samenleving. Dat vari-
eerde van de zogenaamde ‘niet-ontvankelijke 
of asociale personen’, over oorlogsslachtof-
fers, tot Mollukers, woonwagenbewoners en 
politieke vluchtelingen.6 Als reactie op de 
komst van de buitenlandse arbeiders richtten 
zij de Commissie voor contact en overleg 
inzake bijstand en maatschappelijke werk 
op. Zij ondersteunden initiatieven die gericht 
waren op de begeleiding en het welzijn van 
buitenlandse werknemers, voornamelijk van-
uit een perspectief van terugkeer. 

Dit vertaalde zich in een beleid dat sterk ge-
richt was op het behoud van de eigen cultuur. 
Zo pleitte minister Klompé van CRM, zoals 
geciteerd in Tinnemans (1994: 47), bij de instal-
latie van de Interdepartementele Commissie 
voor contact en overleg inzake bijstand aan 

6 Voor meer informatie over dit onderwerp, zie onder meer: de 
Regt (1984) en Dercksen & Verplanke (1987). 

buitenlandse werknemers in 1964 bijvoorbeeld 
voor de accommodatie, maar tegen assimilatie: 

“Hierbij gaat het om een zich invoegen in 

het gehele bestel van de samenleving en het 

behoud van de eigen levensvormen. Juist 

voor de buitenlandse werknemer die tijdelijk 

zijn eigen milieu verlaat, dreigt het gevaar 

van verval van zedelijke normen en verlies 

van houvast door het gemis van steun van 

de eigen omgeving. Zowel voor henzelf als 

voor de Nederlandse samenleving en later bij 

terugkeer, is het ook voor hun oude gemeen-

schap van groot belang dat zij zich daarom 

met hun eigenheden kunnen handhaven in 

het nieuwe land.” 

Daarnaast richtte het ministerie van CRM de 
Werkgroep Buitenlandse Arbeiders op. Met het 
oog op mogelijke financiële overheidssteun 
aan bedrijven die wilden investeren in col-
lectieve woningprojecten, organiseerde deze 
werkgroep een studieconferentie en een oriën-
teringsreis naar de collectieve Wohnheims in 
Duitsland. Op basis hiervan werd de volgende 
conclusie getrokken:7 

“Het management [van collectieve huisves-

ting voor buitenlandse arbeiders] door be-

drijven, als het om een   groot bedrijf gaat, is 

misschien de meest voor de hand liggende 

oplossing. Vanuit psychologisch oogpunt is 

het in veel gevallen echter raadzaam om het 

management toe te wijzen aan een instelling 

die onafhankelijk is van de werkomgeving, 

zodat de werknemer zich buiten de werkuren 

volledig vrij kan voelen van zijn werkgever. [...] 

In het geval dat verschillende bedrijven samen 

gastarbeiders huisvesten, moet de voorkeur 

zeker uitgaan naar onafhankelijk manage-

ment. [...] Het is belangrijk dat het beheer van 

collectieve huisvesting berust bij een staf die 

inzicht heeft in sociaal-psychologische pro-

blemen en zich bewust is van de mentaliteit 

7 NA, 2.27.02 Inventaris van het archief van het ministerie van 
Maatschappelijk Werk, (1936) 1952-1965 (1970): onderdeel 
1144 Stukken betreffende de huisvesting, tewerkstelling en 
naturalisatie van buitenlandse arbeidskrachten en toepassing 
van de Woonruimtewet 1947 ten aanzien van vreemdelingen. 
1953-1965. Werkgroep Huisvesting Buitenlandse Arbeiders, 
rapport over de huisvesting van buitenlandse arbeiders, 1965.
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en culturele achtergronden van de gehuisves-

te personen. Aan de andere kant moet men 

ervoor zorgen dat de bewoners zich niet te 

veel van de Nederlandse omgeving isoleren, 

met het gevaar van gettovorming.”

In het rapport van mevrouw Ph.J.A. Popa-Ra-
dix, werkzaam bij het ministerie van CRM, die 
in 1962 meeging op vijfdaagse oriënteringsreis 
naar West-Duitsland, staat te lezen:8 

“De huisvesting van buitenlandse arbeiders 

is de verantwoordelijkheid van de werkge-

vers. Net als bij veel Duitse arbeiders, name-

lijk in de bouwsector, worden de buitenlandse 

arbeiders collectief ondergebracht in kazer-

nes of gebouwen van het bedrijf. Sporadisch 

gebeurt het dat ze worden ondergebracht bij 

Duitse families. [...] De staat biedt hulp door 

een lening aan te bieden aan werkgevers 

die bereid zijn om huizen te bouwen. [...] Het 

is de bedoeling om deze ‘Wohnheims’ in de 

nabijheid van de bedrijven te bouwen, maar 

niet op het fabrieksterrein zelf. De kamers zijn 

beperkt tot een maximum van vier personen. 

De Bundesansfelt financiert gedeeltelijk het 

interieur van de recreatieruimtes door de 

levering van televisietoestellen, radio’s, enz.”

In Duitsland reikte de overheid goedkope le-
ningen uit aan werkgevers voor de bouw van 
Wohnheims. Voor elke gehuisveste buitenland-
se arbeider konden bedrijven bepaalde bedra-
gen lenen aan een interestvoet van twee pro-
cent, met een terugbetalingsperiode van twintig 
jaar.9 Naar de mening van het ministerie van 
CRM ging dit financieringssysteem te ver. 
Maar het Duitse voorbeeld heeft er wel mee toe 

8 NA, 2.27.02 Inventaris van het archief van het ministerie van 
Maatschappelijk Werk, (1936) 1952-1965 (1970): onderdeel 
1144 Stukken betreffende de huisvesting, tewerkstelling en 
naturalisatie van buitenlandse arbeidskrachten en toepassing 
van de Woonruimtewet 1947 ten aanzien van vreemdelingen. 
1953-1965. Rapport getiteld: Verslag over oriënteringsreis met 
betrekking tot de situatie van buitenlandse werknemers in 
West-Duitsland, door Ph.J.A. Popa-Radix van het ministerie 
van Maatschappelijk Werk, 2-7 april 1962. 

9 NA, 2.27.02 Inventaris van het archief van het ministerie van 
Maatschappelijk Werk, (1936) 1952-1965 (1970): onderdeel 
1144 Stukken betreffende de huisvesting, tewerkstelling en 
naturalisatie van buitenlandse arbeidskrachten en toepassing 
van de Woonruimtewet 1947 ten aanzien van vreemdelingen. 
1953-1965. Rapport getiteld: Verslag over oriënteringsreis met 
betrekking tot de situatie van buitenlandse werknemers in 
West-Duitsland, door Ph.J.A. Popa-Radix van het ministerie 
van Maatschappelijk Werk, 2-7 april 1962.

geleid dat de Rijksoverheid nadien onder be-
paalde voorwaarden kredietgaranties aanbood 
aan Nederlandse bedrijven. 

Ook met betrekking tot maatschappelijke 
dienstverlening zou het ministerie van CRM les-
sen trekken uit de Duitse ervaring. Het studie-
reisverslag geeft een gedetailleerd overzicht van 
de diverse vormen van maatschappelijke dienst-
verlening die via Duitse overheidsfinanciering 
werden ondersteund. Het bevat onder meer een 
beschrijving van de rol van de welzijnswerkers 
van het bedrijf, de vakbonden, de Duitse Caritas 
organisatie, het nationale netwerk van meerta-
lige hulpverleners, de oprichting van Spaanse 
en Italiaanse centra (onder Spaanse supervisie), 
de subsidiëring van recreatieve voorzieningen, 
taalcursussen, sportactiviteiten, de oprichting 
van opvangcentra voor vrouwen en meisjes, de 
overkomst van Italiaanse en Spaanse priesters, 
enz. Concreet werd het succes van het Duitse 
sociale beleid mee afgeleid van het zeer lage 
terugkeerpercentage onder de buitenlandse ar-
beiders:10 “Naar schatting bedraagt dit niet meer 
dan 7% volgens vertegenwoordigers van het Cari-
tasverband en slechts 1 à 2 % volgens die van de 
BAVA (Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung).” Belangrijk om op te 
merken is dat de aanwerving van buitenlandse 
arbeiders in Duitsland, al in de jaren 60 en in 
tegenstelling tot andere West-Europese landen 
(met Zwitserland en België als uitzondering), 
als permanent werd gezien. Dit resulteerde in 
beleidsmaatregelen die expliciet waren gericht 
op integratie:11 

“Blijkbaar heeft men de ervaring dat het in-

tegratieproces kan worden versneld als men 

kan voldoen aan de behoeften van gastarbei-

ders met betrekking tot het behoud van hun 

nationale identiteit.” 

Wellicht mee geïnspireerd door het Duitse 
voorbeeld, bood het ministerie van CRM vanaf 
1964 ondersteuning aan regionale Stichtingen 
voor Buitenlandse Werknemers, die specifiek 
gericht waren op de begeleiding en activiteiten 

10 Ibid.
11 Ibid.
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voor de arbeidsmigranten. Deze stichtingen 
ontvingen overheidssteun, maar enkel op voor-
waarde dat deze middelen gebruikt werden voor 
collectieve activiteiten (Krijnen 1998: 240-265): 

“Het beleid van CRM was gericht op remi-

gratie. De subsidie werd niet verstrekt voor 

het hele scala aan werkzaamheden dat de 

stichtingen deden. Het was slechts bedoeld 

voor groepswerk. Men was ervan overtuigd 

dat de aanpassing van buitenlanders be-

ter zou verlopen in groepsverband. Aan de 

eigen groep had men houvast en de eigen 

omgangsvormen konden worden behouden, 

wat belangrijk was voor de remigratie. Men 

dacht dat de inpassing van individuen in de 

Nederlandse samenleving zou leiden tot 

eenzaamheid en isolatie.” 

In Nederland sloeg de sterke nadruk op cul-
tuurbehoud, destijds om in cultuurrelativisme. 
Of zoals Lucassen en Lucassen het scherp ver-
woorden (2018: 195): “Alles wat cultuurbehoud 
bevorderde, tot voetbalbroekjes voor een eigen 
club aan toe, werd betaald, maar aandacht voor 
het handhaven van de leerplicht of het intensive-
ren van onderwijs in de Nederlandse taal was er 
veel minder.” 

Dergelijke initiatieven hadden als doel om het 
aanpassingsproces van buitenlandse werkne-
mers te vergemakkelijken. Typerend voor de 
Nederlandse aanpak was de sterke nadruk op 
de rol van wonen in dit proces:12

 
“De Commissie [voor Contact en Overleg 

inzake Bijstand en Maatschappelijke Werk] 

is van mening dat de huisvesting van buiten-

landse werknemers een belangrijke rol speelt 

in de totale opvang en sociale dienstverle-

ning. Goede huisvesting vergemakkelijkt de 

aanpassing van gastarbeiders in ons land, 

terwijl huisvestingsproblemen daarentegen 

12 NA, 2.27.02 Inventaris van het archief van het ministerie van 
Maatschappelijk Werk, (1936) 1952-1965 (1970): onderdeel 
1144 Stukken betreffende de huisvesting, tewerkstelling en 
naturalisatie van buitenlandse arbeidskrachten en toepassing 
van de Woonruimtewet 1947 ten aanzien van vreemdelingen. 
1953-1965. Nota betreffende huisvesting voor buitenlandse 
werknemers van de ‘Commissie voor contact en overleg 
inzake bijstand buitenlandse werknemers’ ingesteld door het 
ministerie van Maatschappelijk Werk, 1965.

conflicten kunnen veroorzaken in het hele 

aanpassingsproces.”

Huisvesting wordt gedefinieerd als een instru-
ment voor aanpassing. Volgens de Commissie 
kan huisvesting het aanpassingsproces zowel 
op een positieve als op een negatieve manier 
beïnvloeden: 

“Huisvesting is meer dan een dak, een bed 

en voedsel. Goede huisvesting biedt een 

thuis en houdt rekening met alle aspecten 

van een mens. Daarom veronderstelt goede 

huisvesting aandacht voor de sociale, soci-

aal-culturele, religieuze en recreatieve be-

hoeften van de groep en het individu. Goede 

huisvesting draagt   bij aan het welbevinden 

van de gastarbeider.” 

Met andere woorden, door een ‘thuis’ te creë-
ren die zo dicht mogelijk aansloot bij de ach-
tergrond van de gastarbeider, hoopte men de 
culturele kloof te overbruggen. Ongetwijfeld 
was de zorg voor het welzijn van de gastarbei-
der goed bedoeld, maar tegelijkertijd speelde 
de onderlinge concurrentie tussen de West-Eu-
ropese landen op de buitenlandse arbeidsmarkt 
hier een rol. Bij het aantrekken van gastarbei-
ders, vormde het aanbieden van aantrekkelijke 
secundaire voordelen, zoals goede huisvesting 
een belangrijk pluspunt. Op het vlak van huis-
vesting leken het ministerie van Sociale Zaken 
en het ministerie van CRM elkaar te kunnen 
vinden. Zij benadrukten vooral de meer prag-
matische en economische voordelen van col-
lectief georganiseerde huisvesting op het vlak 
van beheer, aangezien:13 

“a. het gemakkelijker is om een groep als

 geheel te begeleiden, sociale informatie

 te geven, voor recreatie te zorgen, taal-

 cursussen te geven, enz. 

b. men zo voldoende de eigen samen-

 leving kan imiteren, inclusief het

 voordeel van sociale controle.” 

13 NA, 2.15.32 Inventaris van het archief van het ministerie van 
Sociale Zaken: Directoraat-generaal van de Arbeid, (1920) 1962-
1979. 2.3. Veiligheids- en gezondheidsbeleid in arbeidssitua-
ties. 2.3.2.2.1. Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 
1938. 593 Stukken betreffende de toepassing met betrekking 
tot de huisvesting van buitenlandse werknemers, 1963-1975.
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Hoewel het vandaag de dag tegenstrijdig klinkt, 
waren de toenmalige beleidsmakers ervan over-
tuigd dat om het aanpassingsproces (en in het 
geval van Nederland, de gewenste remigratie) 
van buitenlandse arbeiders te vergemakkelij-
ken, de beste manier was om hen af te zonde-
ren, bij voorkeur op een collectieve manier. 

Ondanks al deze intenties, bleef het huisves-
tingsbeleid voor buitenlandse arbeiders tot het 
begin van de jaren 70 grotendeels voluntaris-
tisch. De vertaling in concrete acties bleef al bij 
al beperkt, en stootte op allerlei hindernissen. 
De situatie werd nog verder bemoeilijkt door 
een algemeen stijgend woningtekort. Dit had 
op zijn beurt te maken met de groei van de Ne-
derlandse bevolking in de steden, veroorzaakt 
door de dekolonisatie in Nederlands-Indië en 
Suriname, een tweede, veel grotere migratie-
golf van Turken en Marokkanen, en een groot 
aantal gezinsherenigingen. Het tekort aan wo-
ningen, dat voorheen al problematisch was, zou 
recordhoogtes bereiken. 

In reactie hierop initieerde het ministerie van 
CRM in heel Nederland de oprichting van 
Stichtingen voor de huisvesting van migranten. 
Zo krijgt Rotterdam in maart 1971 een eigen 
stichting die “aangepaste woonruimte biedt aan 
alleenstaande migranten en andere alleenstaan-
den die een baan hebben en dus afhankelijk zijn 
van woningen in Rotterdam of elders in het Rijn-
mondgebied”.14 Initieel formuleerde de Rotter-
damse Stichting haar taakstelling als volgt:15

“[De Rotterdamse Stichting voor de 

huisvesting van migranten] heeft de taak 

om de eigendom of het beheer van 

woonruimte in brede zin te verwerven. 

Ze kunnen dit realiseren door: 

a. nieuw gebouwde kampen

b. nieuw gebouwde wooneenheden verspreid 

in een buurt

14 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 807, map Stukken be-
treffende Verzorgingscentrum Waalhaven, Stichting hulp aan 
buitenlandse werknemers, woonmogelijkheden.

15 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 807, map Stukken be-
treffende Verzorgingscentrum Waalhaven, Stichting hulp aan 
buitenlandse werknemers, woonmogelijkheden.

c. nieuw gebouwde eengezinswoningen die 

kunnen worden aangepast aan een aantal 

alleenstaanden door middel van speciale 

voorzieningen

d. renovatie van bestaande accommodatie 

voor deze kwestie.” 

De achterliggende gedachte was dat het werk 
van deze stichtingen kon samengaan met een 
versterkte handhaving van de bouwinspectie op 
de particuliere woningmarkt. Dit ging gepaard 
met een herziening en striktere controle van de 
gemeentelijke wetgevingen op de particuliere 
pensions en kosthuizen. Dit zou een radicale 
breuk betekenen met het laissez faire beleid in 
het verleden. Of zoals de hoofdinspecteur van 
de Arbeidsinspectie het destijds samenvatte: 
“De sancties zullen worden aangescherpt en als 
gevolg daarvan zullen we in staat zijn om op 
te treden tegen frauduleuze beheerders. Op dit 
moment is dat niet goed mogelijk, deels vanwege 
het feit dat we geen goede alternatieve huisves-
ting kunnen bieden.”16

Maar vrij snel worden deze stichtingen gecon-
fronteerd met de (economische) realiteit, zoals 
het volgende rapportfragment illustreert:17 

“Ondanks het feit dat de genoemde stichting 

een poging deed om een   groot pand voor 

collectieve huisvesting te kopen of te huren 

(St. Lucia in de Aert van Nesstraat), was de 

prijs een obstakel om het een en ander te 

realiseren. Volgens de ontvangen informatie 

wordt het huis ‘Ter Schie’ gekocht [een voor-

malig klooster, tot 1967 werden er ‘onopvoed-

bare meisjes’ ondergebracht], die een paar 

honderd personen (kost en inwoning) kunnen 

huisvesten, wanneer het gebouw geschikt 

wordt gemaakt. Klaarblijkelijk, wanneer dit 

gerealiseerd zal worden, kan enige voor-

uitgang worden geboekt, maar toch is het 

16 NA, 2.17.03 ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer: Centrale Sector, (1938) 1940-1981 (1987). 
Brief van de Hoofdinspecteur-Directeur van de Arbeid, Hoofd 
van het 3e district der Arbeidsinspectie aan de Directeur-Ge-
neraal van de Arbeid, gedateerd op 4 augustus 1970 met als 
onderwerp ‘huisvesting buitenlandse werknemers’.

17 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 807, corresponden-
tie over de aankoop en exploitatie van Huis ter Schie als 
pensiontehuis voor alleenstaande buitenlandse werknemers 
door Stichting Huisvesting Migranten Rotterdam, Pieter de 
Hoochweg 118, Rotterdam.
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probleem in zijn geheel niet opgelost. Het is 

niet alleen een probleem van de buitenland-

se arbeiders, die een wervingscontract nodig 

hebben. Wat te denken van de Surinamers 

en de Antillianen, die Nederland kunnen be-

treden als Nederlanders, zo vrij als lucht? [...] 

Voor zover ik weet, loopt het ‘Oude Westen’ 

(aan de zijstraten van de Kruiskade) [gelegen 

in het centrum van Rotterdam] over van deze 

mensen, waartegen de andere bewoners na 

verloop van tijd in opstand komen. De aan-

pak van dit ‘huisvestingsprobleem’ is een 

miljoenenproject, waarvoor Rotterdam nog 

geen uitweg vond. Ook andere gemeenten in 

het westen van het land zullen met dezelfde 

moeilijkheid te maken krijgen. Wat is ‘wijs-

heid’ in deze kwestie.”

Hiermee is de toon voor de komende jaren ge-
zet. Uit bovenstaand citaat spreekt een gevoel 
van dweilen met de kraan open. Het inzicht 
dat een groot aandeel van de arbeidsmigranten 
zich niet tijdelijk, maar permanent in Neder-
land zouden vestigen nam toe. Dat resulteerde 
in 1974 onder meer in het besluit tot een aan-
wervingsstop. Gaandeweg zal de aandacht van 
beleidsmakers verschuiven naar het vestigings-
proces van immigranten. 

Het spanningsveld tussen de theorie van be-
leidsintenties, en de manier waarop moeilijk 
voorspelbare processen als migratie in de 
praktijk uitdraaien, blijft tot op vandaag een 
delicaat vraagstuk. Maar wat was nu de rol 
van de stedelijke ruimte, en van de steden-
bouw in deze processen? Om hier meer greep 
op te krijgen, richten we onze aandacht op-
nieuw op Rotterdam. Zoals Jansen (2006: 15) 
stelt, weerspiegelde de plaats van vestiging 
van de naoorlogse immigranten de industriële 
staalkaart van Nederland: 

“De havensteden Amsterdam en Rotterdam 

met bijhorende industrieën trokken mensen 

aan, net zoals de andere grote steden in 

de Randstad, Den Haag en Utrecht. Indus-

triesteden in Brabant, Limburg, Gelderland, 

Twente en het Ijmondgebied boden even-

eens werkgelegenheid. Tuinbouwgebieden 

waren ook aantrekkelijke plaatsen om werk 

en vervolgens een woning te zoeken. Als 

havenstad trok Rotterdam tienduizenden 

arbeidsmigranten aan.”

We starten opnieuw bij het begin. Toen de fic-
tie van tijdelijkheid nog springlevend was. De 
Gemeente Rotterdam pionierde en richtte kamp 
Waalhaven in voor de eerste groep van Spaanse 
gastarbeiders die Rotterdam binnenkwamen.

Het dagelijks leven in een kamp: 
de case kamp Waalhaven

Kamp Waalhaven18 is in meerdere opzichten 
exemplarisch als collectief woonproject voor 
buitenlandse werknemers.19 Destijds schoven 
beleidsmakers dit project naar voor als model-
kamp. In retrospect vormt kamp Waalhaven 
een treffende illustratie van de toenmalige 
opvattingen rond de opvang van buitenlandse 
werknemers. En nog interessanter, toont het 
tegelijk de weerbarstigheid van het stedelijke 
leven dat zich niet liet opsluiten binnen de mu-
ren van een kamp.

Concreet ging het om de reconversie van een 
voormalige Duitse onderzeebootbasis (ge-
bouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog), ge-
legen in de periferie van Rotterdam, temidden 
van de havendokken. Het kamp was gebouwd 
op een rechthoekige strook land van ongeveer 
0,53 hectare, en bevond zich tussen het groot-
schalige dok van de Waalhaven aan de ene kant 
en het afvoerkanaal dat grensde aan het kleine 
havendorp Charlois aan de andere kant. Na de 
Tweede Wereldoorlog nam de Nederlandse ma-

18 De meeste officiële documenten verwijzen naar kamp Waalha-
ven of woonoord Waalhaven. In sommige gevallen wordt er ook 
gesproken over verzorgingscentrum Waalhaven of opvangcen-
trum Waalhaven. Voormalige bewoners die ik heb geïnterviewd, 
verwezen soms naar kamp Waalhaven als ‘het kampement’

19 Dit onderzoek over kamp Waalhaven is grotendeels geba-
seerd op archiefonderzoek in het Stadsarchief Rotterdam 
(SAR). Daarnaast nam ik interviews af met vier Spaanse 
immigranten, een parochiaal medewerkster die destijds zeer 
actief was binnen de Spaanse gemeenschap, en de zoon 
van de voormalige kampbeheerder die is opgegroeid in kamp 
Waalhaven. De wetenschappelijke literatuur rond Nederland-
se kampen voor gastarbeiders is zeer beperkt. Voor meer 
informatie, zie onder meer de thesis van Günay (2001), een 
etnografisch onderzoek naar de ervaring van Turkse gastarbei-
ders, waarbij het Turkse kamp Atatürk Yurdu aan bod komt. 
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rine de militaire infrastructuur in bezit. Vervol-
gens verkocht de marine dit voormalige kamp 
in de jaren 60 aan de Gemeente Rotterdam om 
het om te vormen tot een opvangcentrum voor 
buitenlandse arbeiders. Na de goedkeuring van 
de functiewijziging op de Raadsvergadering 
van 1962, startte de Gemeente met de bouw-
werkzaamheden die in twee fasen gebeurden. 
Tijdens de eerste fase zouden de bestaande 
barakken worden gerenoveerd. Maar de eerste 
werken waren nog niet afgerond, toen de eerste 
groepen gastarbeiders al arriveerden.

De eerste bewoners van kamp Waalhaven waren 
Spaanse arbeiders die hier via tussenkomst van 
de Gemeente werden geplaatst. Een eerste groep 
bestond uit 250 Spaanse bouwvakkers, die in 
dienst waren van verschillende Rotterdamse 

aannemers, die behoorden tot de Stichting 
Aantrekking Buitenlandse Bouwvakarbeiders 
(S.A.B.B.A.). Omwille van plaatsgebrek moes-
ten 48 personen tijdelijk worden ondergebracht 
in houten barakken, die op het terrein van kamp 
Waalhaven werden gerealiseerd en (uitzonder-
lijk) betaald door de aannemers zelf. Kort daar-
na besloot de Gemeente om buitenlandse arbei-
ders in dienst te nemen voor het Gemeentelijk 
Energie Bedrijf (G.E.B.) en het Rotterdamse 
Electrische Trambedrijf (R.E.T.). Ook zij zou-
den in kamp Waalhaven worden gehuisvest.

Omdat er nog open ruimte beschikbaar was 
in kamp Waalhaven, besloot de Gemeente om 
nog vijf nieuwe paviljoenen te bouwen die de 
totale capaciteit van het kamp zouden verho-
gen tot meer dan 600 personen. De gebouwen 

Kadasterkaart van 
Charlois (1811-1832)
Kamp Waalhaven bevond 
zich temidden van het 
havengebied, vlakbij de 
Waalhaven. De Waalha-
ven is een havenbassin 
met een oppervlakte van 
310 ha dat begin 20ste 
eeuw is aangelegd, vlak-
bij het dorp Charlois dat 
voorheen omgeven was 
door agrarisch gebied. 

Bron: SAR
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Luchtfoto van Charlois 
en de Waalhaven (1945)
Luchtfoto tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
door de Royal Air 
Force (RAF), met links 
de Waalhaven en rechts 
de Gemeente Charlois. 
De Duitse onderzeeboot-
basis bevindt zich in de 
langwerpige strook tus-
sen haven en stad, die 
verder nog grotendeels 
onbebouwd is.

Bron: RAF luchtfoto 
Nederland

Luchtfoto van Charlois 
en de Waalhaven 
(2008)
Recente luchtfoto. 
Kamp Waalhaven is 
ondertussen gesloopt 
en omgevormd tot 
industrieterrein.

Bron: Google maps

Plattegrond van kamp 
Waalhaven
Oude kadasterkaart 
waarop de terreinen en 
verschillende gebouwen 
zichtbaar zijn.

Bron: SAR
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de treinreis van meer dan zestig uur. [...] De 

meerderheid die gekleed was in lichte re-

genjassen, leek het kille Nederlandse klimaat 

niet te hebben verwacht. Maar blijkbaar had-

den ze toch rekening gehouden met de kou, 

omdat we via gebarentaal te weten kwamen 

dat ze warme truien met zich meedroegen in 

hun koffers. Na een korte registratie bracht 

de bus de mannen naar het verzorgings- 

tehuis in kamp Waalhaven, een voormalige 

onderzeebootbasis, die de afgelopen weken 

verbouwd was, zodat ze geschikt was voor 

200 personen. Op de lange termijn zou het 

kamp woonruimte bieden aan ongeveer 500 

[meer dan 600 sic.] buitenlandse arbeiders. 

[...] De grote kantine van het kamp,   waar gis-

teravond de eerste maaltijd werd genuttigd, 

is zo gezellig ingericht dat het een prettige 

indruk op de mannen moet hebben gemaakt. 

De eerste maaltijd, bereid in de eigen keuken 

met gloednieuw materiaal, was een dikke 

en goed gekruide soep, droge rijst met een 

soort goulash en fruit en koffie als toetje. [...] 

De eerste bewoners van het verzorgings-

centrum werden hartelijk verwelkomd in hun 

nationale taal door een vertegenwoordiger 

van de Gemeente [...]. Het was attent van de 

Dienst Arbeidsbemiddeling om in de kantine 

een   leestafel te voorzien met Spaanse lec-

tuur over Rotterdam en Nederland, Spaanse 

kranten en geïllustreerde tijdschriften. Een 

verzameling Spaanse platen werd aange-

kocht voor de grammofoon. In het gebouw 

zijn verder nog twee grote kamers gereed 

gemaakt, één als een gespreksruimte, de 

andere als televisieruimte. Bovendien is de 

kantine ook voorzien van een paar biljart- 

tafels.” (“Eerste Spaanse bouwvakarbeiders 

in Rotterdam gearriveerd” 1962)

Naast de bevoogdende toon van de journalist, 
toont het artikel dat de komst van de eerste 
(officiële) buitenlandse arbeiders in Rotterdam 
als een   feestelijke gebeurtenis werd gezien. Dit 
wordt bevestigd door Emiliano een voormalige 
Spaanse arbeider (E.R., persoonlijk interview, 
7 oktober 2008) die zelf als spontane immi-
grant naar Rotterdam kwam. Hij herinnert zich 
nog hoe hij naar het station ging om naar de 
aankomst van de aangeworven Spanjaarden te 

werden onderverdeeld in kamers voor vier tot 
acht bedden. Daarnaast waren er een centrale 
keuken, een kantine en een aantal gemeen-
schappelijke recreatieruimtes voorzien. 

“Aangezien het Directoraat-Generaal van de 

Rijksoverheid voor Arbeidsbemiddeling al 

belast was met het beheer van kampen voor 

andere categorieën van werknemers elders 

in ons land, was de Afdeling Woonruimteza-

ken van het bovengenoemde Directoraat-Ge-

neraal ook verantwoordelijk voor het beheer 

van kamp Waalhaven.”20 

De Gemeente Rotterdam, meer bepaald de 
Afdeling Personeelszaken, was verantwoor-
delijk voor het toezicht. Zij moesten ervoor 
zorgen dat de exploitatiekosten gedekt waren, 
en betaalde het Rijkskantoor voor hun dien-
sten een bedrag van 1000 gulden (omgerekend 
ongeveer 450 euro) per week.21 Het was dus 
vooral de Gemeente Rotterdam die het kamp 
financierde: in ruil voor de verblijfsvergoeding 
van de gastarbeiders betaalde de Gemeente de 
personeelskosten, de bouw en het onderhoud 
van alle gebouwen en terreinen, de inrichting 
van de kamers, het eten en de collectieve recre-
atieve voorzieningen.

Onderstaand fragment uit een krantenartikel 
geeft een goed beeld van de hoge verwachtin-
gen die gepaard gingen met de komst van de 
buitenlandse arbeiders in Rotterdam en hun 
huisvesting in kamp Waalhaven: 

“De trein vanuit Parijs, gisteravond om acht 

uur naar het station getrokken, bracht Rotter-

dam het eerste contingent Spaanse bouw-

vakkers. [...] Geladen met koffers, dozen en 

tassen, zetten deze 37 jonge Spanjaarden 

voet aan wal in Nederland na een vermoeien-

20 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 3. Nota, geti-
teld ‘Verzorgingscentrum Waalhaven’, 3 pagina’s, onbekende 
auteur, niet gedateerd.

21 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806. Afschrift opgesteld 
door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Directie voor de Arbeidsvoorziening gericht aan de Burge-
meester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, te be-
handelen in de vergadering van burgemeester en wethouders 
van Rotterdam op woensdag 7 maart 1962 met als onderwerp 
‘Huisvesting arbeiders in voormalig Marine-barakkenkamp 
Waalhaven’, onder punt 7. In latere documenten over de finan-
ciële verliezen, worden dezelfde bedragen genoemd.
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Impressie van kamp Waalhaven
Kamp Waalhaven was gelegen op een domein, afgezonderd van de be-
woonde wereld. Het kamp bood ruimte aan ongeveer 600 personen. Naast 
de kazernes waar elke kamer gedeeld werd door vier tot acht personen, 
bevonden zich op het terrein ook nog een kantine met keuken, een conciër-
gewoning, en officierswoningen waar het onderhoudspersoneel verbleef.

Bron: Persoonlijke collectie Hans Orsel
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Impressie van kamp Waalhaven
De zoon van de kampbeheerder groeide op in kamp Waalhaven, en heeft 
ook vele positieve herinneringen aan deze plek.

Bron: Persoonlijke collectie Hans Orsel



261Casestudy 2 De oude wijken

gaan kijken. Het was een uitgebreide ceremo-
nie met verschillende toespraken van autoritei-
ten, een fanfare, en alles erop en eraan.

Afgaande op de huisregels van kamp Waalha-
ven, doet deze omgeving op het eerste zicht 
denken aan een streng internaat. Enkele frag-
menten, ter illustratie:22 

“[...] 2. De kamers moeten op gepaste wij-

ze worden opgeruimd [...] 4. Liggen op de 

bedden zonder het dragen van nachtkleding 

is niet toegestaan   [...] 7. De beheerder is 

bevoegd om de kleerkasten op fatsoenlijk 

gebruik te controleren. Daarom moeten 

de kleerkasten op zijn verzoek in uw bijzijn 

worden geopend. [...] 9. Respecteer de stilte 

zo veel mogelijk na 23.00 uur in alle leef- en 

slaapruimtes, om alle inwoners van een goe-

de nachtrust te laten genieten. 10. In het ge-

val er vrouwelijke werknemers aanwezig zijn 

in de leef- en slaapruimtes, moeten de bewo-

ners deze kamers verlaten. 11. Bezoekers zijn 

alleen toegestaan   in de kantine en de andere 

recreatieruimtes, op voorwaarde dat de be-

heerder toestemming heeft gegeven.”

Het is duidelijk dat de persoonlijke vrijheid 
van de buitenlands arbeiders beperkt was in 
kamp Waalhaven. Er waren bijvoorbeeld harde 
grenzen tussen de binnen- en de buitenzijde. In 
reactie op de komst van de Spanjaarden was het 
voormalige militaire kamp uitgerust met een 
nieuwe poort die bewaakt werd door de kamp-
beheerder, en met nieuwe hekken die het gebied 
volledig omsloten. Het kamp was enkel onder 
strikte voorwaarden toegankelijk voor buiten-
staanders. Het afgesloten karakter van het kamp 
werd verder versterkt door de perifere locatie. 

Hans O. (H.O., persoonlijk interview, 9 novem-
ber 2009), zoon van de kampbeheerder en als 
kind opgegroeid in kamp Waalhaven, herinnert 
zich nog goed dat je niet zomaar naar binnen 
en naar buiten ging in het kamp.

22 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1, map Stuk-
ken betreffende Verzorgingscentrum Waalhaven.

EV (auteur): Hoe was het om in kamp Waalha-
ven te wonen? Ging het echt om een omgeving die 
afgesloten was van de buitenwereld?
HO: Ja, het kamp was inderdaad helemaal af-
gesloten. Er stond een omheining rond en er was 
een portier met een bel. In het eerste jaar was 
het zelfs zo dat ik een keer van school kwam en 
niet naar binnen mocht van de politie. ‘Nee,’ zei 
hij. ‘Dat is niet voor jullie.’ En ik zei: ‘Ja maar, 
ik woon hier.’ En toen zei hij: ‘Ja, dat zeggen ze 
allemaal.’ Toen heb ik daar zeker een half uur 
voor de poort gestaan, en ik kon er niet in.  
Totdat mijn vader kwam en zei: ‘Wat is dat 
hier?’ Heel vreemd.
EV: Dat ging dus ver.
HO: Ja. Er werd goed gekeken wie er naar bin-
nen- en buitenging. Ook door mijn vader. Want 
vrouwen die binnenkwamen, dat wou hij niet 
hoor. ‘Daar krijg ik de grootste problemen mee’: 
zei hij. [...] Maar ik zal je iets vertellen wat mijn 
vader nooit geweten heeft. Op een gegeven mo-
ment, toen ik al wat ouder was, regelde ik zelf 
de sleutel en deed ik voor die mensen stiekem de 
deur open. Dat heb ik wel gedaan.
Vrouw van HO: Daar kreeg je zeker ook geld voor.
HO: Haha, nee hoor (lacht). Dat zijn van die 
situaties, die hield je natuurlijk geheim. Mijn 
vader woonde aan het begin, bij de poort. Voor-
dat hij ging slapen, deed hij de gordijnen dicht. 
Maar eerst ging hij dan nog een ronde lopen. 
‘Nou, ik ga even wachtlopen,’ zei hij dan. Dat 
heeft verder dus niets met wachtlopen te maken, 
maar dan ging hij kijken. Iedereen wist dat ook. 
En op een gegeven moment, toen kwam ik het 
terrein oprijden met mijn brommer. Ik moet toen 
16 of 17 jaar oud geweest zijn. Toen stonden er 
allemaal vrouwen te wachten, tot hij de gordij-
nen dicht deed. Want op dat moment, dat hij dus 
omliep, was het even vrij. (Lacht.) Dat was heer-
lijk om te zien. Dan maakten we in huis al eens 
een kwinkslag: ‘Joh, je moet eens langer blijven 
staan, weet je wel. Dan zie je wat er gebeurt.’
EV: Dus elke dag deed hij stipt op hetzelfde mo-
ment de gordijnen dicht.
HO: (Terug ernstig.) Hij was heel stipt. En dat 
moest ook wel. Hij heeft altijd gezegd: ‘Als ik 
iemand aantref op de kamers, dan gaan jullie er 
alle twee uit.’ Hij zorgde wel voor de dwang. Dat 
is ook herhaaldelijk gebeurd. 
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Huisregels van kamp 
Waalhaven, voorzijde
Kamp Waalhaven was 
niet enkel een ruimte van 
afzondering, maar ook 
een plek van discipline-
ring, waar voortdurend 
toezicht, controle en cor-
rectie aanwezig was.

Bron: SAR

De kampbewoners stonden onder strikt toe-
zicht en controle. In de terminologie van 
Goffman (1958) kan kamp Waalhaven worden 
beschouwd als een total institution. Alle dage-
lijkse activiteiten werden strak gepland en von-
den plaats binnen de kampmuren. Zo werd de 
avondmaaltijd op een vast tijdstip geserveerd 
en werden late aankomsten (bv. door overwerk 
of bijbaantjes) niet getolereerd. Het eten werd 
gezamenlijk bereid door de kok van het kamp, 
de drankjes werden geserveerd in de kantine 
van het kamp, het beddengoed werd schoonge-
maakt door de kampbedienden, films werden 
getoond in de tv-kamer van het kamp,   zieke 

gastarbeiders moesten naar de kampdokter, 
enzovoort. Als gevolg waren de buitenlandse 
arbeiders die in dergelijk kamp werden on-
dergebracht, uitgesloten van elke vorm van 
normale dagelijkse interacties, zoals naar de 
winkel gaan om boodschappen te doen, zelf de 
eigen maaltijd bepalen en bereiden, vrienden 
uitnodigen, naar het postkantoor of de bank 
gaan, of iets gaan drinken op café.

Hans vertelt:
“Je had lange open gangen met kamers. Net 

zoals bij het leger. En per kamer had je acht 

Spanjaarden. Er stonden vier stapelbedden. 
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Huisregels van kamp 
Waalhaven, achterzijde
Van zodra de Spaanse 
arbeidsmigranten de 
mogelijkheid hadden, 
verkozen de meesten 
onder hen het wonen 
in de stad, boven het 
verblijven in het kamp.

Bron: SAR

En een ladekast met 8 lades. Iedereen had 

zelfs een nummertje op de lades en daar 

zaten dan de borden met bestek en alles in. 

En een tafel met stoelen. En aan de muur 

hadden ze posters gehangen. Bijvoorbeeld 

van stierenvechters. Vaak met een lijst erom-

heen. Het waren wel kunstenaars hoor. Als 

ze een lijst maakten, deden ze dat zelf. Dat 

konden ze allemaal wel. Houtsnijwerk heb ik 

gezien, ontzettend mooi.” (H.O., persoonlijk 

interview, 9 november 2009)

In de periode 1965-1966 interviewde Geyer 
(1967) in samenwerking met studenten, 100 
Spaanse werknemers, 100 Nederlandse werk-
nemers en 50 werkgevers, die destijds actief 
waren in een 16-tal bedrijven in het Rijnmond-
gebied. De ervaringen van de geïnterviewde 
Spanjaarden met kamp Waalhaven vat hij als 
volgt samen: “Het kamp Waalhaven werd in het 
algemeen door de Spanjaarden tamelijk nega-
tief beoordeeld; concrete klachten richten zich 
in hoofdzaak tegen het eten; de overige klachten 
waren min of meer inherent aan elke vorm van 
collectieve huisvesting in een woonoord, die dan 
ook niet op prijs werd gesteld.”

De uitgebreide voorzieningen in kamp Waal-
haven vereisten aanzienlijk wat kampperso-
neel: naast administratief personeel werkten 
ongeveer dertig mensen fulltime in het kamp,   

waaronder de kampmanager en zijn assistent, 
een (Spaanse) kok, een kantinemanager, een 
arts, enkele kruideniers en verschillende (Ne-
derlands maar vooral Spaanse) kampbedienden 
en vrouwelijke arbeiders. Daarnaast bracht de 
aanwezigheid van de Spanjaarden een kleine 
lokale economie op gang. Hans vertelt:

“Het kamp trok veel mensen aan. De melk-

boer is nog een kennis van ons. En de broden 

kwamen van Van der Meer & Schoep, een 

groot bakkerijbedrijf hier in Rotterdam. 

Ik ben ‘s avonds weleens mee geweest om 

broden te halen, dan ging mijn vader zelf. De 

kruidenier om de hoek, die leverde geloof ik 

aan de keuken. We hadden ook een slager. 

Dan kwam er nog een auto voor het afval van 

het eten. Dat werd allemaal naar de eilanden 

gebracht. Alles werd dan opgeladen om aan 

de varkens en de koeien te geven. Dus daar 

was ook een hele handel in. We hadden een 

aardappelhok. Je wilt niet weten hoeveel zak-

ken met aardappelen daar lagen. De magazij-

nen... Het was onvoorstelbaar wat daar alle-

maal lag. Dekens bijvoorbeeld. Toen het kamp 

wegging, zijn die allemaal naar Italië gegaan, 

omdat er een ramp was. Zo’n 1.400 dekens. 

Kazen hadden we ook heel veel.” (H.O., per-

soonlijk interview, 9 november 2009)
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Ook de handel zorgde ervoor dat de grenzen 
tussen binnen en buiten opnieuw onderhandeld 
werden. Hans vervolgt zijn verhaal:

“Er was ook een Spaanse kleermaker. Die 

woonde zelf in de stad. Maar hield zijn kleer-

makerij op het kamp. Dat was in één van de 

Engelse legerhutten, die ze hadden neerge-

zet toen het nog een legerkamp was. [...] Op 

een gegeven moment was er ook een neger 

die in kostuums handelde. Mijn vader stuurde 

hem van het terrein af. Hij zei: ‘Je mag ze ver-

kopen. Maar dat doe je maar buiten de poort 

en niet op het terrein.’ Toen ben ik voor die 

vent gaan koerieren. Dat wist mijn vader niet. 

Dus toen bracht ik die kostuums het kamp 

binnen. Dat was een beetje smokkelen eigen-

lijk. Ik weet niet of hij dat ooit geweten heeft.” 

(H.O., persoonlijk interview, 9 november 2009)

Zo ontstonden er niet alleen relaties tussen het 
kamp, lokale handelaren en de Spaanse immi-
granten, maar ook met buurtbewoners van het 
nabijgelegen Charlois.

In de krant verscheen onderstaande beschrij-
ving van kamp Waalhaven:
 

“[...] maatschappelijke verantwoorde huisves-

ting, waarbij naast goede lichamelijke verzor-

ging ook voldoende aandacht besteed wordt 

aan het bevorderen van de best mogelijke 

sfeer. De woning [...] zal, mits goed beheerd, 

fungeren als een aantrekkelijke thuis voor 

een paar honderd arbeiders en als zodanig 

de noodzakelijke aanpassing van de betrok-

ken personen aan hun nieuwe omgeving ver-

gemakkelijken.” (“Huisvesting buitenlanders 

in Marinekazerne Waalhaven” 1961) 

In deze beschrijving weerklinken de echo’s van 
het toenmalige discours van nationale beleids- 
makers rond de huisvesting van buitenlandse 
werknemers. Daarnaast geven de notulen van de 
verschillende overlegmomenten met het Con-
tactcomité van het Onthaalcentrum Waalhaven23, 
inzicht in de dagelijkse beslommeringen rond 
kamp Waalhaven, echter grotendeels vanuit het 
perspectief van de verschillende overheidsinstel-
lingen. Deze notulen tonen tegelijk een Kafka-
esk beeld van de bureaucratische machinerie die 
aan het werk was in kamp Waalhaven. 

Zo vormden de collectieve recreatieactiviteiten 
die voor de kampbewoners georganiseerd wer-
den, een terugkerende probleem waar in het 
overleg regelmatig over gesproken werd. Een 
van deze activiteiten, geïnitieerd door het Regi-
onaal Secretariaat van de Regio Zuid-West Ne-
derland voor Cultureel Werk in Arbeidskam-
pen, waren de spelavonden, georganiseerd “in 
het streven om ook de vrije tijd van de Spaanse 
werknemers in het kamp zo goed als mogelijk te 

23 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1, Verga-
dernotulen van het Contactcomité van het Onthaalcentrum 
Waalhaven, met vergadermomenten op 30 juli, 14 augustus, 
21 augustus, 12 september, 25 september en 8 oktober 1962. 
De volgende personen namen deel aan (de meeste van) deze 
overlegmomenten: H.W. Jettinghoff (Wethouder Openbare 
Nutsbedrijven en Algemene Personeelszaken en voorzitter); 
dr. A.A. Aalders (Hoofd Secretarie-Afdeling Algemene Perso-
neelszaken, Raadhuis, Rotterdam); Pater Bodenstaff (geeste-
lijke verzorger Opvangcentrum Waalhaven); ir. N.A. Bogtstra 
(directeur R.E.T. Rotterdam); F. Carrilero (Attaché Spaanse 
regering, Brussel); A. Fernández Alcalá (Vertegenwoordiger 
Spaanse Ambassade, Den Haag); G. Krol (idem); A. Magito 
(Gewestelijk Arbeidsbureau, Rotterdam); J.M. Pemmelaar 
(Algemene Personeelszaken, Raadhuis Rotterdam); J.C. Schu-
macher (Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Den Haag); H.J. Valk (Directeur G.E.B. Rotterdam); J.I. van 
Waning (Vertegenwoordiger Stichting Sabba); H.Ph. Weeken-
stro (Tolk G.E.B. Rotterdam); C.J. Wijnberg, arts (Gemeente-
lijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Rotterdam); L. 
Gerritse (Chef Personeelszaken G.E.B. Rotterdam) (Notulist); J. 
Munoz Garcia (vertegenwoordiger Spaanse werknemers GEB); 
A. San Miguel Martin (idem); A. Fernandez Ruiz (idem); L. Neira 
Vasquez (idem); J. Cajides Castro (vertegenwoordiger Spaanse 
werknemers Sabba); L. Casado Gonzalez (idem); P. Elgersma 
(kampbeheerder); J. Haverman (afd. Huisvesting); Mr. D. Kaat 
(Secretaris Stichting Sabba); J.F.W. Baller (Vertegenwoordiger 
Stichting Sabba); L.F. de Vries (Secretaris Regionale commis-
sie Zuid-West Nederland voor cultureel werk in Nederland). 
Het grote aantal aanwezigen op deze overlegmomenten zegt 
iets over de verschillende belangen die speelden in de context 
van kamp Waalhaven.

Nelly Soetens van het Aktiekomitee Pro Gastarbeiders
Soetens gaf Nederlandse les in kamp Waalhaven en omschrijft deze plek 
als een “naargeestige opslagplaats van mannen”.

Bron: Peter Martens (fotograaf)
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spenderen, vooral tijdens de wintermaanden”.24 
De vertegenwoordiger van de Spaanse ambas-
sade was nogal terughoudend tegenover dit 
idee. Volgens hem “zou het moeilijk zijn om de 
Spanjaarden te dwingen spelletjes te spelen op 
vaste tijden”.25 Op een ander moment kondigde 
de ambtenaar van de afdeling Personeelszaken 
van de Gemeente Rotterdam teleurgesteld aan 
dat de dansvoorstelling Susana y Jose slechts 
door een beperkt aantal Spanjaarden was bij-
gewoond. Hij vroeg zich af of deze uitvoering 
mogelijk ‘te hoog gegrepen’ was.

Hans (H.O., persoonlijk interview, 9 november 
2009) heeft nog levendige herinneringen aan 
de culturele activiteiten die op het kamp wer-
den georganiseerd. Ongeveer twee keer per 
jaar werd er een dans- of theatervoorstelling in 
het kamp georganiseerd:
 
HO: Dan kwamen er ook mensen van buitenaf 
[buurtbewoners] naar het kamp. Het voelde 
een beetje alsof er een ander kamp naar binnen 
kwam. Ik weet nog goed dat de toneelvoorstel-
lingen in het Spaans werden gegeven. Maar tij-
dens het afmelden merkten we dan, dat het geen 
Spanjaarden waren maar Nederlanders. Die 
hadden zich helemaal verkleed als Spanjaard.
EV: Dat moet bizar geweest zijn. En de Span-
jaarden moeten dat toch ook direct doorgehad 
hebben? 
HO: Ja, natuurlijk, dat had je zo door. Maar die 
werden geëntertaind. Die vonden dat grappig. 
Die mensen zaten daar en het was uit. Niet al-
leen voor die mensen, maar ook voor de buurt. 
Die vonden dat ook leuk, want er gebeurde in die 
buurt ook niets.

Daarnaast werden er elke week films getoond.
HO: Ik moest ‘s zaterdags de stoelen klaarzet-
ten: tweehonderd. De ene zaterdag was het een 
Amerikaanse film en de andere zaterdag was 
het iets cultureels. Ik kan me nog herinneren 
dat iemand zei: ‘Hé kijk, daar staat mijn huis.’ 
Dus er waren heel veel films over Spanje. En dan 

24 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1. Verga-
dernotulen van het Contactcomité van het Onthaalcentrum 
Waalhaven, 8 oktober 1962, p. 4.

25 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1. Verga-
dernotulen van het Contactcomité van het Onthaalcentrum 
Waalhaven, 8 oktober 1962, p. 4.

kwam er altijd iemand uit Den Haag. Mijnheer 
X van de Culturele Dienst, en die hield bij elke 
filmvoorstelling een pleidooi. Ik denk over die 
film. Maar ik kon er geen barst van verstaan.
EV: En bleef u zelf kijken naar de film?
HO: Ik zat op de voorste rij.
EV: Maar u begreep er niets van?
HO: Niets. Daarom heeft mijn vader het lang te-
gengehouden. Maar toen mocht ik eens proberen, 
om te zien of ik het leuk zou vinden. Zo’n wes-
tern, weet je wel. Nou, daarna was ik niet meer te 
houden. En mijn vriendjes nam ik ook mee.
EV: En wat moet ik mij voorstellen bij die 
Spaanse films?
HO: Allemaal films over het land. Ik heb wel-
eens een avonturenfilm gezien. Dan moet je 
denken aan een Franse film in zwart-wit. Voor 
ons totaal onbegrijpelijk. Heel heftig soms, 
en de acties waren leuk. Voor de rest had je er 
niets aan. Wij zeiden dan van nou dat was weer 
een praatfilm. Dus dan waren we blij dat er de 
volgende week weer een Amerikaanse film was, 
want dan had je er wat meer aan.
EV: En de Spanjaarden, wat vonden die het 
leukst?

Liedjestekst Ah! viva la espana
Nederlandstalige liedjestekst waarin Spanjaarden op een zeer stereotiepe 
manier worden opgevoerd.

Bron: KB, Meertens Instituut
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HO: Dat maakte niet uit volgens mij. Het was 
altijd heel druk. Ze stonden langs de kanten. En 
soms zaten ze ook op bierkistjes, omdat het zo 
druk was.
EV: En mensen uit de buurt?
HO: Ja, die waren er zeker ook. In het begin 
werden er ook nog kaartjes verkocht. Die werden 
volgens mij speciaal in Den Haag gedrukt. De 
man die de cultuurfilms deed was een Rotter-
dammer. Die had een klein filmstudiootje. Die 
films waren specifiek voor de Spanjaarden zelf.

In een vergelijkbaar Turks kamp in Amsterdam, 
met de naam Atatürk Yurdu, sprak Günay Usla 
(2001: 57-58) met Mustafa Tacettin, een voorma-
lige Turkse arbeider, over zijn ervaringen met 
dit soort van georganiseerde vrijetijdsavonden: 

“Tacettin: ‘Op zaterdag werden er Turkse films 

gespeeld. Films die ik nog nooit had gezien 

in Turkije toen ik daar woonde, werden hier 

gespeeld. Ik had nog nooit kamelen gezien in 

Turkije, alleen in toeristische gebieden kon je 

ze zien. Maar in elke film die we hier zagen, 

zag je kamelen. In elke film zag je gesluierde 

vrouwen. Het leek erop dat ze Turkije op zijn 

slechtst wilden laten zien. Ook de Nederlan-

ders kwamen naar deze films kijken. Zij kwa-

men op bezoek, als vrienden of kennissen van 

de mensen die in het kamp woonden.’”

Uit beide voorbeelden blijkt dat er sprake 
was van stereotiepe voorstellingen van de 
thuisomgeving van de gastarbeiders. Om die 
reden, trokken deze vrijetijdsactiviteiten naast 
buitenlandse arbeiders, vooral Nederlanders 
aan. Dit ging langs de kant van de gastarbei-
ders soms gepaard met een gevoel dat ze te 
kijk stonden. In het interview met Emiliano 
(E.R., persoonlijk interview, 7 oktober 2008), 
die in 1963 op 24-jarige als spontane immi-
grant naar Rotterdam kwam en een tijdje in 
Charlois heeft gewoond, vlakbij kamp Waal-
haven, kwamen de stereotiepe opvattingen van 
de Nederlandse buurtbewoners opnieuw naar 
boven. Emiliano: “Ze keken naar ons, zoals in 
de dierentuin.” In zijn persoonlijk ervaring 
werd hij vaak op een clichématige manier 
benaderd door Nederlanders. Emiliano: “Het 
leek bijna alsof ze teleurgesteld waren dat ik 

blond haar had en groot was, en dus geen echte 
Spanjaard.” 

Daarnaast konden de voorspelbare begeleide 
vrijetijdsactiviteiten in het kamp wellicht moei-
lijk concurreren met de amusementsmogelijk-
heden die de stad bood. Zo herinnert Lozano G. 
(L.G., persoonlijk interview, 25 februari 2009) 
zich nog levendig dat ze op zondag vaak gingen 
voetballen in de ‘Spaanse competitie’ op ‘cam-
po negro’. Op basis van streken werden er ver-
schillende ploegen samengesteld: Real Madrid, 
La Coruna, Cadiz, enz. Veel Spanjaarden kwa-
men hier naartoe: niet alleen de mannen, maar 
ook de vrouwen en de kinderen. Er werd ge-
speeld om de voetbalbeker. Na de match werd 
er vlees geroosterd en flamenco gedanst.

Een ander terugkerend onderwerp van discus-
sie dat verschijnt in de notulen van het Contact-
comité was het eten. Naast het feit dat de Span-
jaarden niet tevreden waren met de maaltijden 
die ze kregen en zelfs om die reden een staking 
organiseerden, was er veel discussie over het 
tijdstip waarop de maaltijden moest worden 
opgediend. Dit kwam aan bod als het probleem 
van de zogenaamde laat-eters. In de regel 
moesten de warme maaltijden worden gecon-
sumeerd tussen 18u en 18u30. Vooral voor de 
“Sabba-werknemers [...] die regelmatig op het 
kamp arriveren op onregelmatige tijdstippen na 
hun werk” omdat “ze in de stad of ergens anders 
verblijven”, werd uiteindelijk de volgende zin 
toegevoegd aan de ‘Verordening voor orde en 
discipline in het Onthaalcentrum Waalhaven’: 
“Indien overuren moeten worden uitgevoerd, 
moet dit minimaal een dag van tevoren worden 
gemeld aan de beheerder van het opvangcentrum 
Waalhaven.”26

Ook Nelly Soetens, die eerst als lerares Neder-
lands lesgaf in kamp Waalhaven, en nadien de 
drijvende kracht werd achter het Aktiekomitee 
Pro Gastarbeiders (AKPG), heeft nog levendige 
herinneringen aan het leven in het kamp: 

26 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1, Verga-
dernotulen van het Contactcomité van het Onthaalcentrum 
Waalhaven, 8 oktober 1962, p. 4. 
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“In 1962 werd ik in mijn hoedanigheid van 

lerares Spaans benaderd door het Ministe-

rie van Sociale Zaken om Nederlandse les 

te geven aan Spaanse arbeiders, die waren 

gehuisvest op het kamp Waalhaven in Rot-

terdam Zuid. De lessen waren twee avonden 

in de week en per avond had ik 3 groepen. 

[...] De arbeiders waren voornamelijk werk-

zaam in de bouw en in de scheepsbouw. 

De meesten waren afkomstig uit het arme 

Noord-Westen, Galicië, maar daarnaast kwa-

men ze uit alle landstreken van Spanje, be-

halve Baskenland en Cataluña, waar dankzij 

de aanwezige industrie minder werkloosheid 

heerste. Over het algemeen betrof het man-

nen van boven de 25 jaar, van wie de mees-

ten getrouwd waren.” (Soetens 2008: 10)

Zij herinnert zich kamp Waalhaven als volgt:

“Het kamp Waalhaven was een naargeestige 

opslagplaats van mannen. In grote slaapzalen 

stonden stapelbedden en ieder beschikte 

over een deel van een afsluitbare metalen 

kast voor zijn kleding en persoonlijke spullen. 

Behalve het bed en deze deelkast was alles 

gemeenschappelijk, wasruimte, toilet, eetzaal 

en een soort kantine. De maaltijden waren 

voor Spanjaarden haast niet te pruimen en op 

een dag werd er dan ook gestaakt tegen het 

slechte eten. Daarna werd pogingen gedaan 

de maaltijden een beetje te verspaansen. 

Lekker werd het nooit.” (Soetens 2008: 10)

Deze prozaïsche voorbeelden tonen de (veelal 
mislukte) pogingen van overheidsinstanties 
om de dagelijkse acties van de Spanjaarden 
te controleren en te sturen. In de eerste plaats 
houdt dit verband met het feit dat gastarbeiders 
gezien werden als een afzonderlijke sociale ca-
tegorie die speciale zorg en begeleiding nodig 
heeft. Daarnaast stond kamp Waalhaven, model 
als een door de overheid beheerd, vooruitstre-
vend collectief woonproject voor buitenlandse 
werknemers. In die zin moet kamp Waalhaven 
worden gezien als een overheidsexperiment, 
dat als doel had om de mogelijkheid van een 
alternatief te testen, in reactie op de exponenti-
eel groeiende problematische woonomstandig-
heden onder de gastarbeiders. In verschillende 

opzichten vormde kamp Waalhaven de tegen-
hanger van het aanbod dat op de particuliere 
woningmarkt ontstond. De bijzondere aandacht 
voor de woon- en leefomstandigheden in het 
kamp stond bijvoorbeeld in schril contrast met 
de situatie in een groot deel van de particuliere 
pensions en kosthuizen, waar door woningnood 
en de toenemende huisjesmelkerij grote aan-
tallen buitenlandse arbeiders, vaak in bijzonde-
re moeilijke omstandigheden samenwoonden.27

Naast het strikt geregisseerde leven in het 
kamp,   werd de promotie van de eigen cultuur 
van de Spanjaarden nog ondersteund via an-
dere kanalen. Vooral de katholieke kerken en 
parochies namen hierbij het voortouw, wat 
logisch is gezien de religieuze achtergrond 
van de eerste gastarbeiders. Ondanks het feit 
dat het repressieve Franco-regime had bij-
gedragen tot een afkeer van de kerk bij een 
groot deel van de Spaanse arbeiders, kozen 
de Spaanse autoriteiten ervoor om een   groot 
aantal priesters en predikanten in Nederland 
te mobiliseren, die plaatselijk emigrantenpa-
rochies oprichtten (Olfers 2004: 32). Op die 
manier is ook in Rotterdam een van de eerste 
missies, genaamd Mision Católica Española 
de emigración de Rotterdam, opgericht in 1964 
door de Nederlandse dominee Pedro Boden-
staff, die hiervoor financiële steun ontving van 
de Spaanse ambassade. Bovendien werd Don 
Pedro, zoals de Spanjaarden hem noemden, of-
ficieel aangesteld als de ‘geestelijk verzorger’ 
van kamp Waalhaven. Gezien de gelijklopende 
doelstellingen van de Nederlandse en Spaan-
se autoriteiten – namelijk het creëren van een 
vertrouwde omgeving en het opvangen van de 
culturele schok – ontving Don Pedro subsidies 
van de Commissie Hulp voor Buitenlandse Ar-
beiders, geïnitieerd door het ministerie van SZ 
(Olfers 2004: 33). 

27 Gebaseerd op krantenartikels, teruggevonden in de Koninklijke 
Bibliotheek (KB), Den Haag; het Nationaal Archief (NA), Den 
Haag; en het SAR, Rotterdam. KB: “Matrassen terug of pensi-
on dicht” (1971), “Pension werd na sluiting toch bewoond” (1971), 
“Wantoestand in ons pension” (1971), “AKPG: ‘Minder woonel-
lende dan jaar geleden’” (1971), “Hoger beroep op komst over 
pensionhuren” (1972). NA: “Vervuild huis met tachtig arbeiders 
levert per maand ‘n zes mille op“ (1963), “Exacte normen huis-
vesting buitenlanders” (1970), “De geschiedenis herhaalt zich: 
Wij zijn de slavenhalers van de 20e eeuw” (1970), “Zes Marok-
kanen in overjas op pensionkamer” (1971). SAR: “Werkkrachten 
willen we wel, maar huisvesten ho-maar!” (1965).
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De opvattingen over de precieze rol en beteke-
nis van de Spaanse priesters gedurende de gast-
arbeidersmigratie lopen uiteen. Volgens het be-
leidsdiscours had de benoeming van priesters 
en pastorale medewerkers een dubbele functie, 
namelijk pastoraal en maatschappelijk werk. 
Ze zouden fungeren als (Grevers 1973: VII-36): 
“bemiddelaars tussen officiële instellingen en 
werknemers”. Bovendien werden ze geprezen 
voor “hun baanbrekend werk in de toenmalige 
woestenij van maatschappelijke diensten”, vaak 
“door het initiatief te nemen bij het opzetten van 
lokale hulpstichtingen en de eerste casa’s”.

In het academisch onderzoek daarentegen (Ol-
fers 2004, Krijnen 2008) verschijnt een heel 
ander beeld. Op basis van diepte-interviews met 
Spaanse gastarbeiders en archiefmateriaal, stel-
len de onderzoekers vast dat er enige terughou-
dendheid geboden is, wat betreft de daadwerke-
lijke impact van de sociale dienstverlening door 
deze priesters, predikanten en hulpstichtingen. 
Volgens Olfers (2004: 33) was Don Pedro meer 
een ‘controleur’ van Franco dan een adviseur 
van de Spaanse arbeiders: “Hij voedde herhaal-
delijk hun angst voor het Spaanse regime en pro-
beerde de Spaanse arbeiders in kamp Waalhaven 
[...] te isoleren van alles wat niet Franco-minded 
was.” Ook de vergadernotulen bij de opmaak 
van de ‘Regeling van orde en tucht in het Ont-
haalcentrum Waalhaven’ wijzen in dezelfde 
richting. Hieruit blijkt dat de literatuur in kamp 
Waalhaven werd gecensureerd:

“[Onder het vergaderthema rust en orde] 

vraagt   mijnheer [...] waarom de Spaanse 

werknemers in het opvangcentrum Waalha-

ven geen eigen boeken op hun kamer mogen 

hebben. De voorzitter antwoordt dat, om 

propaganda van verschillende politieke ver-

enigingen en andere literatuur te voorkomen, 

besloten is dat er geen boeken van Spaanse 

arbeiders in de kamers in het kamp aanwezig 

mogen zijn.”28

Op basis van interviews met voormalige Spaan-
se arbeiders, stelde Olfers vast dat Don Pedro 

28 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1, Verga-
dernotulen van het Contactcomité van het Onthaalcentrum 
Waalhaven, 8 oktober 1962, p. 4. 

het lidmaatschap van Spanjaarden bij de Neder-
landse vakbonden probeerde te beïnvloeden: 

“[...] na hun aankomst in Nederland vertelde hij 

de Spaanse arbeiders dat zij automatisch lid 

werden van het Nederlands Katholiek Verbond 

(NKV). Deze praktijk had het gewenste effect: 

van het totaal van 600 Spaanse arbeiders in 

Rotterdam (1965) waren er 150 lid van het Ne-

derlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) 

en ongeveer drie à vierhonderd van de NKV.” 

Olfers stelt ten slotte dat Don Pedro campagne 
voerde tegen La Unión. Dit was een anti-Franco 
associatie die in Rotterdam de krant Informa-
ción Española verspreidde. Die tegenwerking 
bestond uit het saboteren van subsidies en het 
verbieden van de verspreiding van deze krant 
in kamp Waalhaven.

In lijn met Olfers, stelt Krijnen (2008) in haar 
onderzoek over de Stichting Hulp aan Buiten-
landse Werknemers en de organisatievorming 
bij Zuid-Europese, Turkse en Marokkaanse 
arbeidsmigranten in Rotterdam, dat de lokale 
stichtingen met betrekking tot de Spanjaarden 
werden gekenmerkt door hun betuttelende en 
anti-politieke houding. Die kritiek kwam niet 
alleen van de buitenlanders zelf, maar ook van 
het Aktiekomitee Pro Gastarbeiders (AKPG). 
Volgens Krijnen had dit te maken met het feit 
dat er in het uitvoerend Comité van de Hulp-
stichtingen en de daarbij horende casa’s (een 
soort maatschappelijke hulpverleningsposten) 
hoofdzakelijk Nederlandse belangengroepen 
vertegenwoordigd waren, zoals de Katholieke 
kerk, de werkgevers, en de vakbonden. En dat 
zij afhankelijk waren van substantiële financi-
ele steun van de Spaanse autoriteiten. Het vol-
gend fragment illustreert deze kritiek. Aan het 
woord is een gemengde delegatie, bestaande 
uit negen Spaanse en twaalf Nederlandse verte-
genwoordigers, die de toenmalige werking van 
de casa’s kritisch tegen het licht houden:29 

29 NA, 2.27.02 Inventaris van het archief van het ministerie van 
Maatschappelijk Werk, (1936) 1952-1965 (1970), Onderdeel 
1144 Stukken betreffende de huisvesting, tewerkstelling en 
naturalisatie van buitenlandse arbeidskrachten en toepassing 
van de Woonruimtewet 1947 ten aanzien van vreemdelingen 
1953-1965, Verslag van de Vergadering van de Gemengde 
Commissie 26-29 november 1963, p. 7.
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“[...] de Spaanse instellingen vinden het [de 

casa’s] van groot belang, vooral tijdens het 

eerste jaar van hun verblijf in Nederland, 

wanneer – vanwege de taalproblemen – het 

raadzaam is dat de Spaanse arbeiders elkaar 

kunnen ontmoeten, dus dat ze geleidelijk 

kunnen acclimatiseren. Er moet echter wor-

den opgemerkt dat de bestaande centra over 

het algemeen ‘centra voor Spanjaarden’ zijn 

in plaats van ‘Spaanse centra’; dit laatste zou 

volgens de Spaanse delegatie de ideale op-

lossing zijn. De Spaanse delegatie verzocht 

de Nederlandse delegatie de kwestie van het 

aanbieden van een groter aantal ontmoe-

tingsplaatsen te bestuderen, door nieuwe 

ruimtes aan te bieden of bestaande ruimtes 

uit te breiden en de verantwoordelijkheid van 

het management aan de Spanjaarden zelf te 

geven. Ze verklaarden dat de Spaanse instel-

lingen hun medewerking wilden verlenen, het 

advies wilde leveren dat hiervoor nodig was, 

en de middelen om dit doel te realiseren [...].”

Ook Emiliano (E.R., persoonlijk interview, 7 
oktober 2008) verwijst naar deze Rotterdamse 
casa’s en stichtingen als ‘Nederlandse organi-
saties’. Volgens hem had vooral de overheid de 
touwtjes strak in handen, en waren de stich-
tingen en comités uitvoerders van dit beleid. 
Hij vertelt hoe deze organisaties vooral bezig 
waren met “het geld in hun eigen zakken te ste-
ken” en dat “zij zich voornamelijk bezig hielden 
met het organiseren van bingoavonden”. Hij is 
erg kritisch voor de Nederlandse overheid, die 
volgens hem de arbeidsmigranten altijd afge-
schermd van de Nederlandse samenleving en 
geen enkele poging tot integratie heeft onder-
nomen. Eigenlijk vindt Emiliano ‘integreren’ 
een ongelukkige term, zelf spreekt hij liever 
over ‘participeren’.

Dit sluit aan bij Krijnen’s bevindingen (1998: 
250) dat “[...] de vorming van commissies voor 
de [...] Spaanse centra [...] niet heeft geresul-
teerd in organisaties met een brede steun of die 
gericht waren op emancipatie of integratie”.

Nel V.M. (N.V.M., persoonlijk interview, 5 
maart 2009) was destijds parochiaal medewerk-
ster voor La Sagrada Familia, en werkte nauw 

samen met Don Pedro. Lachend omschrijft ze 
zichzelf niet als de rechter- maar als de linker-
hand van pater Bodenstaff. Het botste geregeld 
tussen hen beiden omwille van de conservatieve 
opvattingen die Nel niet altijd deelde. Zo wei-
gerde Don Pedro bijvoorbeeld Spanjaarden te 
huwen of te dopen met linkse sympathieën. 
Maar Nel benadrukt dat ze kritisch was voor de 
twee uiterste zijden, dus ook voor de ‘linksen’, 
namelijk de anti-Franco beweging. 

Kort samengevat, de gastarbeiders zaten niet 
enkel opgesloten binnen de fysieke grenzen 
van kamp Waalhaven, maar werden daar bo-
venop nog eens bijkomend gecontroleerd via 
een uitgebreid netwerk van Spaanse autoritei-
ten, die onder invloed van het Franco regime, 
hun invloed lieten gelden tot in Nederland. Het 
afsluiten van de Spaanse arbeiders van de Ne-
derlandse samenleving, gebeurde vanuit twee 
richtingen. Vanuit Nederland hing dit hoofdza-
kelijk met economische motieven, vanuit Span-
je speelden voornamelijk politieke motieven. 
De ruimte werd hier actief mee voor ingezet. 
Tegelijk boden de Spaanse immigranten op 
diverse manieren weerstand tegen het keurslijf 
dat hen van buitenaf werd opgedrongen.

Exit en exodus

Op financieel vlak is het experiment kamp 
Waalhaven uitgedraaid op een fiasco. De hele 
operatie bracht hoge kosten met zich mee. De 
verblijfsvergoedingen van de gastarbeiders 
waren onvoldoende om de grote investerin-
gen in infrastructuur en personeel te dekken. 
De meest beslissende oorzaak van de grote 
financiële kosten30 was echter de exodus door 
de Spaanse arbeiders. In 1968 waren er slechts 
80 van de ongeveer 600 beschikbare plaatsen 
bezet door Spanjaarden. Bijna alle Spaanse 
werknemers van S.A.B.B.A. waren vertrokken, 

30 De exploitatiekosten namen toe doorheen de tijd: 1962: f. 
21.505,80 (ongeveer 9.600 euro); 1963: f. 10.328,77; 1964: 
f. 129.587,61; 1965: f. 158.157,64; 1966: f. 256.184,96; 1967: f. 
402.582,21 (ongeveer 183.000 euro). Bron: SAR, Verzorgings-
centrum Waalhaven 806, doos 1. Nota getiteld ‘Verzorgings-
centrum Waalhaven’, onbekende auteur, zonder datum.
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er restte enkel nog een kleine groep van ach-
terblijvers die voor de gemeentelijke bedrijven 
R.E.T. en G.E.B werkten.31 Om de precieze 
redenen voor hun massale vertrek te achter-
halen, voerde J. Haverman een onderzoek uit. 
Haverman werkte toen op de afdeling Huisves-
ting van Rotterdam en was lid van het Contact-
comité van het Onthaalcentrum Waalhaven. Hij 
kwam tot de volgende conclusies:32

“Als oorzaken voor het vertrek [van Spaanse 

arbeiders] uit het kamp kunnen worden be-

schouwd: 

a. de vele tweede banen van Spanjaarden in 

Rotterdam, waardoor veel arbeiders hun 

warme maaltijden niet op tijd konden nutti-

gen en alleen opeten als de maaltijd al koud 

was en dan weer opgewarmd moest worden. 

Dit verklaart ook de terugkerende klachten 

over het eten. 

b. De lage belangstelling van de meeste werk-

gevers met betrekking tot de huisvesting 

van Spanjaarden. Alleen naar de mening van 

de gemeentelijke bedrijven R.E.T. en G.E.B. 

is er geen verschil met betrekking tot de 

woningen in de Waalhaven, maar hier wordt 

[de huisvesting in kamp Waalhaven] verplicht 

gesteld voor Spaanse werknemers. 

31 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1. Vergaderno-
tulen ‘Huisvesting buitenlandse gastarbeiders in kamp Waalha-
ven, Rotterdam’, data: 30 september en 21 oktober 1968.

32 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1. Rapport 
onderzoek gang van zaken in het Verzorgingscentrum ‘Waal-
haven’ te Rotterdam, door J. Haverman, 22 februari 1968.

c. De grote bereidwilligheid wens [met de 

hand gecorrigeerd] van de Spanjaarden om 

zelf voor hun maaltijden te zorgen, het gaat 

erom dat ze een bed hebben om in te sla-

pen. Als gevolg daarvan is er een financieel 

voordeel voor de werkgevers, omdat de bij-

drage in de kosten kan worden verlaagd.”

Ongeveer acht maanden na het rapport van Ha-
vermans, maakte C. van Nes, directeur van de 
Hulpstichting voor Buitenlandse Werknemers, 
nieuwe plannen op voor de herbestemming van 
kamp Waalhaven. Hij gaf de volgende redenen 
voor het vertrek van de Spanjaarden:33

“Het is raadzaam om het kamp niet langer te 

reserveren voor de Spaanse gastarbeiders: 

a. omdat het kamp een slechte naam heeft 

gekregen onder de Spanjaarden en het niet 

gemakkelijk zal zijn om dit Spaanse vooroor-

deel weg te ruimen 

b. omdat het aantal Spaanse werknemers op 

dit moment niet toeneemt 

c. omdat het aantal Spaanse gezinnen is toe-

genomen en het kamp minder geschikt is 

voor gezinnen en volledig is bedoeld voor 

alleenstaanden.”

33 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1. ‘Enkele ge-
dachten over de bestemming van het kamp Waalhaven’, door 
de Directeur Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers, C. 
van Nes, op 26 september 1968.

Mapping van de 
verhuisbewegingen 
van de Spaanse 
arbeidsmigranten uit 
kamp Waalhaven
Kamp Waalhaven 
functioneerde als een 
plek van aankomst voor 
een groot deel van de 
Spaanse arbeidsmigran-
ten die naar Rotterdam 
kwamen. Nadien vond er 
een sterke verspreiding 
plaats, maar kwamen 
zij in hoofdzaak in de 
zogenaamde oude 
wijken terecht.

Bron: Mapping door de 
auteur op basis van een 
steekproef van de adres-
gegevens die bewaard 
zijn in het kerkelijk 
bevolkingsregister van 
de Parroquia La Sagrada 
Familia, beschikbaar in 
het SAR.
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Vervolgens stelt van Nes voor om over te gaan 
tot de actieve werving van Turkse werknemers. 
De geschiedenis herhaalt zich, enkel met een 
nieuwe groep: 

“De verspreide huisvesting van Turkse 

gastarbeiders, werkzaam in de Rijnmond 

regio, leverde hier en daar moeilijkheden 

op in de buitenwijken. De levensstijl van 

deze categorie (Mohammedanen) wekt de 

verwachting dat ze geen weerstand zullen 

bieden tegen collectieve huisvesting, op 

voorwaarde dat deze wordt aangepast aan 

hun levensbehoeften (bijvoorbeeld de bouw 

van een plek om te bidden).” 

Met andere woorden, de belangrijkste leidraad 
was nog steeds dat “een imitatie van het leven in 
hun eigen samenleving” een antwoord kon bieden 
op de woonvraag van buitenlandse werknemers. 

Uiteindelijk is deze denkpiste niet verder ge-
zet. In 1968 kreeg de gemeente Rotterdam 
de mogelijkheid om een   contract aan te gaan 
met Verolme United Shipyards N.V. en N.V. 
Wescon, die een groot aantal werknemers uit 
(voormalig) Joegoslavië rekruteerden om hun 
werknemers in kamp Waalhaven te huisvesten. 
Vanaf 1 juli 1970 stopte de betrokkenheid van 
het Directoraat-Generaal van de Arbeidsvoor-
ziening van het ministerie van SZ en was de 
Gemeente Rotterdam volledig verantwoor-
delijk voor het beheer van kamp Waalhaven. 
Een belangrijk verschil met voorheen was dat 
de Joegoslavische arbeiders naar Nederland 
kwamen als zogenaamde ‘contractarbeiders’. 
Het ging voornamelijk om gespecialiseerde 
arbeiders, zoals lassers en monteurs die wer-
den ‘uitgeleend’ door Joegoslavische bedrijven 
via een soort uitzendbureau (Krijnen 1998). 
Deze handel in arbeid ontstond in de jaren 60 
door agenten, die actief waren in de grote ha-
vensteden in West-Europa en Joegoslavische 
bouwbedrijven benaderden (Krijnen 1998: 252): 
“Deze agenten boden hoge salarissen en veel 
Joegoslaviërs accepteerden hun aanbod. Om de 
controle te behouden, gingen de Joegoslavische 
bedrijven zelf samen met een groep mensen naar 
de Noord-Europese bedrijven om de bestellingen 
op contractbasis af te ronden.” 

Behalve in kamp Waalhaven werd een groot 
deel van deze Joegoslaviërs in Rotterdam 
ondergebracht in de (voormalige studenten-) 
botel Seven Seas, die aangemeerd lag aan de 
Parkkade in Rotterdam, en waar ongeveer 
1000 personen konden verblijven. Over de 
nieuwe bewoners van kamp Waalhaven merkt 
de Stichting Huisvesting Migranten Rotterdam 
op dat: “In tegenstelling tot andere nationali-
teiten de Joegoslaviërs hun eigen organisatie 
(koks etc.) meebrengen; en de afzonderlijke 
huisvesting in kampen – om assimilatie te voor-
komen – op prijs wordt gesteld.”34

En het verhaal wordt vervolgd. Na het vertrek 
van de Joegoslaviërs moest er voor kamp 
Waalhaven opnieuw naar een nieuwe bestem-
ming worden gezocht. Ondanks eerdere pro-
testen tegen de huisvesting van gezinnen in 
het kamp,   lanceerde de Gemeente Rotterdam 
in 1974 het plan om de kazerne opnieuw te 
verbouwen om ze geschikt te maken voor 40 
Surinaamse ‘doorstroom-gezinnen’. Uit het 
volgende krantenfragment blijkt de inmid-
dels afwijzende houding van de omwonenden 

34 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1. Rapport van 
de Stichting Huisvesting Migranten Rotterdam, p. 2, onbeken-
de auteur, zonder datum. 

Krantenartikel over 
kamp Waalhaven
Nadat er steeds meer 
Spaanse arbeidsmigran-
ten wegtrokken uit kamp 
Waalhaven, werden er 
een tijdlang werknemers 
uit (voormalig) Joego-
slavië gehuisvest. Dit 
zorgde af en toe voor 
klachten uit de naastge-
legen wijk Charlois.

Bron: “Kamp buitenland-
se arbeiders zag er goed 
uit” (z.d.)
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tegenover de komst van een nieuwe groep 
nieuwkomers: 

“Rotterdam – De deelraad Charlois heeft 

ingestemd met het plan van de Gemeente 

om het zuidelijke deel van het Waalhaven-

kamp aan de Zuidhoek te vestigen voor de 

huisvesting van veertig Surinaamse ‘door-

stroom-gezinnen’. De districtsraad Charlois 

koppelde een groot aantal voorwaarden 

aan deze basisbeslissing; extra docenten 

voor het onderwijs en de oprichting van een 

werkgroep waarin de districtsraad, de wijkbe-

woners en de Surinamers vertegenwoordigd 

zullen zijn. Bovendien moet het opvangcen-

trum een   tijdelijk karakter hebben, aldus de 

districtsraad. Het besluit viel slecht bij de 

bewoners van Zuidhoek. De bewoners en de 

bewonersvereniging hebben de huisvesting 

van Surinamers afgewezen. Ze zijn bang voor 

gettovorming.” (“Zuidhoek voelt dat ze het 

hebben gehad” 1974)

In plaats van de hoge exploitatiekosten, was de 
meest beslissende reden voor het verdwijnen 
van het gemeentelijke experiment kamp Waal-
haven de exodus door de Spaanse arbeiders. 
Bijna alle Spaanse werknemers van S.A.B.B.A. 
waren vertrokken, en er restte enkel nog een 
kleine groep van achterblijvers die voor de 
gemeentelijke bedrijven R.E.T. en G.E.B werk-
ten.35 Tegen het einde van de jaren 60 werden 
de initiële doelstellingen van de regering ten 
aanzien van de migratie van gastarbeiders, 
namelijk de tijdelijke import van goedkope 
arbeid, door de realiteit overtroffen. Rotter-
dam kende een toenemend aantal gezinsher-
enigingen (Lindo 1988). Voor deze Spaanse 
gezinnen was het model van kamp Waalhaven 
achterhaald. Het kamp was destijds bedacht en 
ontworpen om tegemoet te komen aan de be-
hoeften van alleenstaande mannen die slechts 
enkele jaren in Nederland zouden verblijven. 
Bovendien werd deze periode gekenmerkt door 
een sterke stijging van het aantal (officiële en 
spontane) migranten (Lindo 1988). Tegen de-

35 SAR, Verzorgingscentrum Waalhaven 806, doos 1. Overleg-
nota ‘Huisvesting buitenlandse gastarbeiders in kamp Waalha-
ven, Rotterdam’, onbekende auteur, data: 30 september en 21 
oktober 1968.

cember 1968 woonden er 4.541 geregistreerde 
Spanjaarden in Rotterdam. Op dat moment 
was het totale aantal geregistreerde immigran-
ten 10.336 (Gemeente Rotterdam 1978). Kamp 
Waalhaven kon slechts huisvesting bieden aan 
een fractie van het werkelijke aantal Spaanse 
en andere arbeidsmigranten die zich in Rotter-
dam vestigden. Bovendien werd migratie van 
buitenlandse arbeiders vanaf deze periode niet 
langer aangemoedigd, maar eerder afgeremd. 
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Het huis
Bouwen voor de buurt? 
De ontwikkeling van 
grijs wonen

Huisjesmelkerij in 
Rotterdam 
Fennis was een van de 
notoire huisjesmelkers 
die in de jaren 70 veel 
panden in bezit had in de 
oude wijken.

Bron: Peter Martens 
(fotograaf), Nederlands 
Fotomuseum
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De gekende geschiedenis: 
van een grootschalige 
saneringsoperatie naar  
‘Bouwen voor de buurt’

Na de bombardering van de historische stads-
driehoek tijdens de Tweede Wereldoorlog 
lagen de plannen voor de wederopbouw van 
het stadscentrum al snel klaar. In tegenstelling 
tot vele andere Europese steden, waar gekozen 
werd om steden in hun oorspronkelijke staat 
te herstellen, werd in Rotterdam geopteerd 
voor een breuk met het verleden. Al in 1940 
maakte stadsarchitect W.G. Witteveen de eerste 
plannen voor de heropbouw naar model van de 
Amerikaanse stad (van de Laar & van Jaarsveld 
2004: 61). De Gemeente Rotterdam zou de ge-
troffen gebieden onteigenen. Deze tabula rasa 
maakte het mogelijk om een   volledige nieuwe 
stad te herbouwen. Tijdens de oorlog zijn 
slechts kleine delen van dit plan gerealiseerd. 

Het plan van Witteveen kreeg veel kritiek om-
dat het te conservatief zou zijn. Zijn opvolger 
C. van Traa reviseerde de plannen van zijn 
voorganger, en kwam zo tot het Basisplan dat 
in 1946 door de gemeenteraad werd aanvaard. 
Dit plan was gebaseerd op de principes van 
modernistisch functionalisme, en een stuk 
radicaler. Het hart van de stad zou worden 
uitgebouwd tot een economisch en cultureel 
centrum en verbonden met de ruimere regio 
via grootschalige verkeersinfrastructuur. Wo-
ningen moesten plaats maken voor kantoren. 
Snelle autowegen moesten het verkeer zo snel 
mogelijk door Rotterdam leiden. Het Basisplan 
beperkte zich niet tot de binnenstad, maar 
omvatte ook de omliggende 20ste-eeuwse wij-
ken (van de Laar & van Jaarsveld 2004: 61). Zo 
was er bijvoorbeeld een weg met zes rijvakken 
dwars doorheen deze bestaande wijken ge-
pland, maar uiteindelijk nooit gerealiseerd.36

In 1953 besloot de gemeenteraad om drie 
oude wijken te saneren: de Afrikaanderwijk, 
het Oude Westen en Crooswijk (van den Bent 
2010). Ondanks plannen voor een sanerings-

36 Voor meer informatie, zie: van de Laar en van Jaarsveld (2004).

fonds zou het nog tot eind jaren 60 duren voor-
aleer gestart werd met de sloop van de reste-
rende oude woningvoorraad. Eerst zorgde de 
Watersnoodramp ervoor dat alle middelen naar 
het ophogen van de dijken ging. Vervolgens 
kregen de plannen voor de Europoort en an-
dere havengerelateerde werken voorrang (van 
den Bent 2010). Bovendien gaf het toenmalige 
stadsbestuur aan dat de bestedingsbeperking, 
de te lage rijksbijdrage en de woningwet de 
onteigening bemoeilijkte. De verbetering 
van de oude wijken werd zo op de lange baan 
geschoven. Er werd wel over gepraat en de ge-
meenteraad stelde faseringsschema’s op, maar 
in de praktijk gebeurde er meer dan twintig 
jaar niets (van der Hout 1992: 29).

In de tussentijd en vooruitlopend op de toe-
komstige bouwactiviteiten, had de Gemeente 
wel besloten om alle bouwactiviteiten in de 
oude wijken te bevriezen. Concreet ging het 
om alle wijken die grensden aan de historische 
stadsdriehoek en die in het plan een andere 
bestemming kregen. Dit gebeurde door middel 
van een besluit dat rechtskracht had tot 1970 
(de Jong 1986: 135). In de praktijk bracht dit 
een mentale omslag teweeg die de toekomst 
van deze wijken hypothekeerde. Feitelijk 
kwam het neer op een ‘stille sanering’ (de Jong 
1986). In plaats van plotse sloopacties die wel-
licht tot onmiddellijk protest zouden hebben 
geleid, werd zo een veel geleidelijker proces 
ingezet. Particuliere pandeigenaren investeer-
den niet langer in hun woningen die toch op 
de slooplijst stonden. En ook de Gemeente 
ontsloeg zichzelf van de verantwoordelijkheid 
om nog te investeren in de openbare ruimte. 
Dat betekende dat er jarenlang geen middelen 
meer geïnvesteerd werden in bestrating, straat-
meubilair, parkeergelegenheid, speelruimte, 
groenaanleg, enz. (de Jong 1986: 136). De ver-
waarlozing van deze wijken heeft er mee toe 
bijgedragen dat in deze periode een groot deel 
van de oorspronkelijke bewoners de stad ont-
vluchtte, ofwel naar de nieuwe wijken in Nieuw 
Zuid, ofwel naar de buitenwijken. 

Uiteindelijk presenteerde het gemeentebestuur 
in 1969 de saneringsnota, waarmee het Basis-
plan in de praktijk werd gebracht. Tot dan toe 
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De Rotterdamse 
binnenstad na het 
bombardement en de 
puinruiming (1941)
Na de zware bombarde-
menten tijdens de Twee-
de Wereldoorlog, lag er 
al snel een grootschalig 
moderniseringsplan 
op tafel.

Bron: van de Laar en van 
Jaarsveld (2004: 57)

Plan voor de 
wederopbouw, dat 
bekend staat als het 
Plan Witteveen (1941)
Het bombardement 
zorgde ervoor dat de 
eerdere plannen van 
stadsarchitect Witteveen 
om Rotterdam te moder-
niseren naar het model 
van de Amerikaanse stad 
in een stroomversnelling 
terecht kwamen. De 
Gemeente Rotterdam zou 
de getroffen gebieden 
onteigenen om vanuit 
deze tabula rasa een 
volledig nieuwe stad te 
herbouwen. De stippellij-
nen op de kaart geven de 
brandgrenzen aan.

Bron: van de Laar en van 
Jaarsveld (2004: 58)
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Kaart van het Basisplan 
voor de wederopbouw 
van Rotterdam (1946)
Het Plan Witteveen 
kreeg veel kritiek omdat 
het te conservatief zou 
zijn. In reactie hierop 
maakte zijn opvolger 
van Traa het Basisplan, 
dat gebaseerd is op de 
principes van het moder-
nistisch functionalisme. 
Het nieuwe stadscen-
trum werd gezien als een 
economisch en cultureel 
centrum voor de ruimere 
regio, en veel aandacht 
ging naar de aanleg van 
grootschalige verkeers-
infrastructuur. Dit plan is 
slechts in beperkte mate 
gerealiseerd.

Bron: van de Laar en van 
Jaarsveld (2004: 61)
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hadden enkel een aantal kleine sloopacties 
plaatsgevonden, maar zonder een duidelijk 
plan over wat er in de plaats zou komen. De 
saneringsnota maakte de sloopplannen officieel 
met een nieuwe structuur voor de stad, nieuwe 
Maasoeververbindingen, een uitbreiding van de 
moderne city. De nota wekte dan ook veel pro-
test op van lokale actiegroepen. De actiegroe-
pen protesteerden niet alleen tegen de sloop van 
de oude wijken, maar ook tegen de verslechte-
rende woonomstandigheden. Meer en meer pro-
testen zouden met succes verdere plannen voor 
grootschalige sloop van de oude stadsdelen 
stoppen (de Jong 1986, van den Bent 2010).

In 1970 vormde de Partij van de Arbeid (PvdA) 
de grootste groep binnen de gemeenteraad, en 
keerde ze zich af van de saneringsnota en de 
bijbehorende grootschalige moderniserings-
plannen. In plaats daarvan stelden ze een ‘pro-
bleem-oplossende’ aanpak voor. De gemeente-
raad annuleerde onmiddellijk de plannen voor 
de meest gecontesteerde projecten, zoals het 
verkeersplein voor de Wielens-tunnel en het 
nieuwe Rotte-traject. In plaats daarvan maak-
te wethouder Jettinghoff een beleidsnota en 
een actieplan op, waarbij de Coolsingel werd 
omgevormd tot een autovrije zone, en waarbij 
de oude wijken rond het stadscentrum werden 
gered van de sloop (van den Bent 2010: 81). 

Een belangrijke component van het actieplan 
was de radicale decentralisatie van de stads-
vernieuwing. In het besluitvormingsproces 
kwam inspraak van bewoners centraal te 
staan. Om dat te bereiken werden er project-
groepen op wijkniveau gelanceerd. Dit bracht 
een fundamentele hervorming van de Afde-
ling Stedelijke Ontwikkeling en de Afdeling 
Huisvesting met zich mee. Er werd een nieuwe 
generatie van pas afgestudeerde architecten en 
stedenbouwkundigen aangetrokken om deze 
plannen te helpen waar maken. Een deel hier-
van woonde zelf nog steeds in de oude wijken, 
en was vaak op een of andere manier betrok-
ken bij de lokale actiegroepen (van den Bent 
2010: 81). Deze jonge professionals werkten 
intensief samen met de bewoners binnen de 
projectgroepen.

In 1974 zorgden de toegenomen spanningen 
op de woningmarkt en de schijnbare machte-
loosheid van het toenmalige gemeentebestuur, 
dat er na de verkiezingen een nieuwe bestuurs-
ploeg aan de macht kwam die het roer radicaal 
omgooide. Na de verkiezingen van 1974 nam 
een   nieuwe generatie jonge en ambitieuze 
sociaaldemocratische politici het over. Met 
wethouder Jan van der Ploeg kwam de stads-
vernieuwing in een stroomversnelling terecht. 
Ondanks het feit dat van der Ploeg lid was van 
de oude garde, bracht zijn stedenbouwkundig 
beleid een duidelijke breuk met het verleden 
teweeg. Van de plannen voor een moderne, 
functionalistische stad naar het ‘Bouwen voor 
de buurt’; van grootschalige sloopacties naar 
kleinschalige renovatie en vernieuwingsopera-
ties; van een top-down naar een participatieve 
projectorganisatie; van Rotterdam als regiona-
le economische en culturele hub naar Rotter-
dam als woonstad (van den Bent 2010). 

Onder het motto ‘Rotterdam voor de Rotter-
dammers’ moest het stadscentrum, inclusief 
de oude wijken, opnieuw aantrekkelijk worden 
gemaakt voor haar inwoners, in plaats van za-
kelijke belangen te behartigen, zoals het geval 
was geweest tijdens de vorige periode. Om dit 
te realiseren bedacht van der Ploeg een gedurfd 
maar ingenieus plan: de Gemeente zou de ‘infe-
rieure’ huizen in de ‘achterstandswijken’ opko-
pen, vervolgens de wijken renoveren, om deze 
woningen tot slot door te verkopen aan sociale 
woningcorporaties. Waar voordien alle aan-
dacht was gegaan naar de heropbouw van het 
stadscentrum, stadsuitbreiding en de ontwik-
keling van de haven, zouden de oude wijken de 
komende jaren de hoofdrol spelen in het stads-
vernieuwingsbeleid. Dat gebeurd in twee fasen. 
Tijdens de eerste fase, vanaf 1974, identificeerde 
het stadsbestuur elf wijken die als eerste zouden 
worden aangepakt. Dit werden de ‘eerste rings-
wijken’ genoemd. Later, vanaf het begin van de 
jaren 80, was het de beurt aan de tien volgende 
wijken, gelegen in de ‘tweede ring’.

Na een periode waarin de particuliere markt 
vrij spel had in de oude wijken, eiste de Ge-
meente Rotterdam opnieuw een centrale rol op, 
en dat niet louter via de sturing op ruimte- 
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lijke planningsprocessen, maar ook als de 
financierder van publieke woningbouw. De 
Gemeente ontving hiervoor aanzienlijke steun 
van het Rijk, en investeerde een groot deel van 
de inkomsten uit de havenindustrie in de stads-
vernieuwingsprojecten. Toch blijven de ge-
meentelijke opkoopacties onder van der Ploeg 
indrukwekkend. Zowel qua omvang als qua 
ambitie werd er door de lokale overheid zeer 
daadkrachtig gehandeld:

“In 1989, na vijftien jaar stadsvernieuwing, wa-

ren er in twintig wijken 23.300 nieuwbouwwo-

ningen neergezet, twintigduizend woningen 

op hoog niveau gerenoveerd, 45 nieuwe ba-

sisscholen opgetrokken en 220.000 vierkante 

meter winkel- en bedrijfsruimte gebouwd. 

Meer dan tweeduizend hinderwetplichtige 

bedrijven waren verplaatst. De Gemeente had 

ruim dertig miljoen gulden [ong. 13.600.000 

euro] aan exploitatiebijdragen verleend, ter-

wijl over de hele linie jaarlijks bijna een miljard 

gulden [ong. 453.700.000 euro] rijks- en 

gemeentegeld in de stadsvernieuwing was 

geïnvesteerd.” (van den Bent 2010: 86)

Kritiek op de na-oorlogse 
stadsplanning: voor- en 
tegenstanders

In retrospect zijn er echter sterk uiteenlopende 
opvattingen ontstaan over de erfenis van van 
der Ploeg’s acties. Aan de ene kant zijn er de 
tegenstanders die de grootschalige stadsver-
nieuwingsoperatie, en meer bepaald de sterke 
focus op de bouw van woningen voor lage 
inkomens, beschouwen als een historische 
vergissing. Het homogene woningaanbod dat 
zo tot stand kwam, werd gezien als een van de 
belangrijkste oorzaken voor de stadsvlucht 
van de middenklasse. Daarnaast had de sterke 
nadruk op wonen gezorgd voor een gedwon-
gen verplaatsing van bedrijvigheid, waaronder 
heel wat buurtwinkels en ander kleinschalig 
ondernemerschap. En tot slot kwam er kritiek 
uit architecturale en stedenbouwkundige hoek. 
De kunstmatig geplande stadsontwikkeling 
was volgens deze critici ten kosten gegaan van 
levendigheid en gezelligheid: 

Herziening van het 
structuurplan (1981)
Deze kaart toont de 
stadsvernieuwingsgebie-
den als een afzonderlijke 
categorie binnen het 
stedelijk beleid.

Bron: Barbieri (1981: 20)
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“De bouw van duizenden woningen in de 

dichtheid en volgens de Voorschriften en 

Wenken op de plaats van de gesloopte krot-

ten, kunnen het verlies aan karakter van stra-

ten en pleinen niet verhullen. Stadsvernieu-

wing is geen wasmiddel hoezeer ook haar 

terminologie in het teken van de schoonmaak 

staat.” (Habets 1984: 107)

Daarnaast kwam er kritiek op het toewijzings-
systeem van de gerenoveerde en nieuwe wonin-
gen in de oude wijken. Zo zou er een te domi-
nante rol geweest zijn van de projectgroepen:

“In het tijdschrift Bouw waren de bestaande 

Rotterdamse projectgroepen beschreven als 

‘elitaire klieken, die alleen maar vriendjespo-

litiek bedrijven en bovendien hartstikke ra-

cistisch zijn, want in de nieuwbouwwoningen 

wonen nauwelijks mensen van buitenlandse 

afkomst’.” (van den Bent 2010: 87)

Aan de andere kant zijn er de voorstanders die 
dergelijke stadsvernieuwingsstrategie, waarbij 
de creatie van betaalbare woningbouw voorop 
staat, beschouwen als een succesvol herverde-
lingsprincipe, waarmee sociale ongelijkheid op 
een doeltreffende manier kan worden bestreden 
(zie onder meer Fainstein 1997; Bolt, Hooi-
meyer & van Kempen 2002). Zo deed Fainstein 
(1997) hoogleraar stadsplanning en beleidsont-
wikkeling, vergelijkend onderzoek in Amster-
dam, Londen en New York, met telkens een  

analyse van het huisvestingsbeleid in termen 
van sociale ongelijkheid en ruimtelijke segre-
gatie. Zij kwam tot de conclusie dat de relatief 
hoge percentages van volkshuisvesting in Ne-
derlandse steden (als gevolg van de beleidsac-
ties van van der Ploeg en anderen) zeer positieve 
effecten had Fainstein (1997: 298): “By keeping 
rent levels low and thereby raising disposable 
income, [it] has contributed substantially to po-
pular welfare, mitigating class differentiation 
and thereby weakening resistance to residential 
integration of different income groups.”

Een vergeten geschiedenis: wat 
gebeurde er in de tussentijd?

Het merendeel van de publicaties over de naoor-
logse stadsplanningsgeschiedenis in Rotterdam 
is apologetisch van aard. Eerst wordt het beleid 
van van der Ploeg gepresenteerd als een breuk 
met de naoorlogse moderniseringsplannen. Ver-
volgens legitimeert de kritiek op Bouwen voor 
Buurt opnieuw een volgende fase in de plan-
ningsgeschiedenis. In deze opeenvolging van 
door de overheid gestuurde stadsontwikkeling 
gaat de aandacht hoofdzakelijk naar de rol van 
beleidsmakers en stedenbouwkundigen, met een 
sterke focus op de stadsdelen die deel uitmaken 
van de lopende planningsprocessen.

Rotterdamse 
buurtwinkel
Met de stadvernieu-
wing verdwenen vele 
lokale winkels uit het 
straatbeeld. 

Bron: De Ruijter, Meijs, & 
Habets (1984: 89)
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Migratieprocessen komen in dit type stadskro-
nieken slechts zijdelings of impliciet aan bod. 
En dat terwijl deze periode samenviel met een 
kantelmoment in de gastarbeidersmigratie. De 
aanwezigheid van buitenlandse werknemers 
werd geleidelijk aan niet langer als tijdelijk 
maar als blijvend beschouwd, en parallel 
namen de gezinsherenigingen sterk toe. Op 
enkele minder bekende maar lezenswaardige 
studies na (de Jong 1986, Jeleniewski 1984), is 
er weinig geschreven over de manier waarop 
stadsontwikkeling een rol heeft gespeeld in het 
leven van deze immigranten, die op dat moment 
volop op zoek waren naar een plek in de stad. 
Zo wijdde de Jong (1986) zijn doctoraatsthesis 
aan de inter-etnische verhoudingen in het Oude 
Westen in Rotterdam ten tijde van de stadsver-
nieuwing. Jeleniewski (1984, 1989) kaart in zijn 
afstudeerscriptie de negatieve impact van de 

stadsvernieuwing aan op het etnisch onderne-
merschap in de Schilderswijk in Den Haag. Bei-
de auteurs woonden op het moment van schrij-
ven in de wijk van hun onderzoek, en maakten 
actief deel uit van de bewonersvereniging.

Sinds het einde van de jaren 90 is er daaren-
tegen wel een uitgebreide collectie literatuur 
ontstaan rond sociaal-economische segregatie 
in Nederlandse steden, voornamelijk vanuit 
sociaal-geografische hoek. Hierin komen 
structurele processen van sociale ongelijk-
heid, discriminatie en achterstand in wijken 
waar veel migranten wonen aan bod (o.m. van 
Weesep & van Kempen 1993, van Kempen & 
van Weesep 1998, Kesteloot & Cortie 1998, 
Aalbers 2002, Uitermark & Duyvendak 2005). 
In deze literatuur verschijnen dezelfde wijken 
van de stadsvernieuwing in het vizier, alleen 

Collage van 
krantenknipsels
De schaarste op de wo-
ningmarkt zorgde voor 
spanningen tussen de 
Nederlandse bewoners 
en migranten.

Bron: van Heere en 
Hidalgo (1972: 102)
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deze keer als ‘aandachtswijken’ of ‘kanswij-
ken’.37 Ditmaal verschuift de aandacht van de 
slechte bouwfysische toestand van de wonin-
gen naar de demografische samenstelling en 
de bijhorende samenlevingsproblemen die dit 
met zich meebrengt. De klemtoon ligt op de 
analyse van structurele processen van in- en 
uitsluiting. De human agency van migranten 
komt slechts beperkt aan bod (Gotham 2002). 
De impact van de gebouwde omgeving wordt 
mee in rekening gebracht, maar louter op een 
kwantitatieve manier. Zo worden meetbare 
zaken als de grootte van gezinswoningen en 
de ouderdom van woningen gezien als para-
meters die de aan- of afwezigheid van migran-
ten mee kunnen beïnvloeden (van Kempen & 
van Weesep 1998, Kesteloot & Cortie 1998). 
Wat buiten beeld blijft, zijn de processen van 
toe-eigening en gebruik die migranten door-
heen de tijd, en in wisselwerking met de ste-
delijke omgeving ontwikkelden.

Om hier zicht op te krijgen, keren we terug 
naar het begin van de jaren 60. Op het moment 
dat de eerste gastarbeiders de stad binnenko-
men, is er al vijftien jaar ‘stille sanering’ aan 
de gang (1945-1960), en zal het nog eens bijna 
vijftien jaar duren vooraleer de eerste fase van 
de stadsvernieuwing onder van der Ploeg wordt 
opgestart. In de schaduw van de officiële stads-
planning is het leven in de oude wijken niet 
blijven stilstaan. Gedurende deze jaren is er 
door de bewoners en andere groepen een breed 
scala aan strategieën en tactieken ontwikkeld, 
waarmee actief werd ingespeeld op de onzeke-
re toekomst van de oude wijken. De Gemeente 
hield zich in deze periode voornamelijk op de 
achtergrond en trad enkel op in crisissituaties. 
Des te actiever waren de andere soorten ruimte-
makers. Dat gaat van buitenlandse arbeiders en 
hun gezinnen, studenten, en andere bewoners, 
over huisjesmelkers en lokale actiegroepen, tot 
pensioenfondsen en levensverzekeringsmaat-
schappijen. Dit alles in een complex samenspel 
tussen overheid, markt, en civil society. Alle-
maal hebben ze op een of andere manier een 

37 Doorheen de jaren is in Nederland een uitgebreide termi-
nologie ontstaan voor wat initieel een probleemwijk werd 
genoemd. Dat gaat van achterstandswijk, over aandachtswijk, 
krachtwijk en prachtwijk tot Vogelaarwijk (naar de minister Ella 
Vogelaar die destijds bevoegd was).

stempel gedrukt op hoe de oude wijken zich 
gedurende deze periode hebben ontwikkeld. 

Door oog te hebben voor wat er zich buiten 
door de overheid gestuurde planningspro-
cessen afspeelt, ontstaat er een meer gelaagd 
verhaal over wat er in de tussentijd gebeurt 
in de interstitiële ruimtes van de stad. Stads-
ontwikkeling verschijnt dan niet langer als 
een lineair proces, maar als een grillig pad 
met vele zijwegen dat gekenmerkt wordt door 
contingentie. In plaats van de oude wijken sim-
pelweg af te doen als een ‘krottenzee’ (Habets 
1984: 106), verschijnt een meer genuanceerde 
en gedifferentieerde versie van deze episode 
in Rotterdam’s stadsontwikkelingsgeschiede-
nis. In wat volgt, zal de rol en betekenis van 
deze wijken voor buitenlandse arbeiders en 
hun gezinnen meer in detail worden onder-
zocht. Aangezwengeld door de toename van 
gezinsherenigingen, creëerde de aanwezigheid 
van een interstice of tussenruimte in de oude 
wijken, een aanbod aan grijze huisvesting. 

Krantenartikel over de wantoestanden in pensions voor arbeidsmigranten
De problematische woonomstandigheden haalden regelmatig het nieuws.

Bron: “Spaanse arbeiders worden op kamers bijeen gepropt” (1965)
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Stills uit een reportage over Crooswijk (1966)
Reportage met getuigenissen van bewoners over “de afbraak die aan 
sanering vooraf gaat”.

Bron: ‘Achter het nieuws’ (1966), IBG, Hilversum
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Interieurbeelden van de pensions en kamers waar arbeidsmigranten 
verbleven
Omwille van het feit dat arbeidsmigranten slechts beperkt toegang hadden 
tot de reguliere woningmarkt, waren ze aangewezen op pensions, kosthui-
zen of logeerkamers, waar ze meestal met verschillende personen op één 
kamer verbleven.

Bron: Alle beelden zijn afkomstig van de fotocollectie het Vrije Volk, IISG; 
behalve de twee bovenste beelden in de rechterkolom die eerder gepubli-
ceerd zijn in: de Hartogh (1977).
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De aanwezigheid van dit woningpatrimonium 
heeft mee bijgedragen aan de overgang van de 
tijdelijke, vaak inferieure huisvesting die ex-
clusief gericht was op de behoeften van alleen-
staande mannen, naar de permanente huisves-
ting voor immigranten en hun families.

Onze aandacht gaat daarbij naar de Rotterdam-
se oude wijken die in het begin van de 20ste 
eeuw zijn gebouwd. Deze wijken waren de be-
langrijkste plek van aankomst voor nieuwko-
mers in de stad. Zoals aangegeven in het eerste 
deel van deze doctoraatsthesis, waarin we stil 
stonden bij eerder empirisch onderzoek rond 
verstedelijking en migratie, betoogden ver-
schillende onderzoekers dat dergelijke wijken 
net aantrekkelijk zijn voor nieuwkomers, om-
wille van het feit dat ze niet langer de aandacht 
trekken van het dominante ontwikkelingsregi-
me (Park & Burgess 1925, Rex & Moore 1967, 
Remy & Voyé 1981, Tonnelat 2008). Zo stelden 
Remy en Voyé (1981) dat de ‘tweede orde’ posi-
tie waarin dergelijke stadsdelen zich bevinden, 
maakt dat deze plekken een zwak bepaalde 
ruimtelijke identiteit en structuur vertonen, 
die de drempel verlaagt voor buitenstaanders. 
Maar naast de voordelen die dergelijke intersti-
tiële plekken bieden voor nieuwkomers, is het 
belangrijk om in het achterhoofd te houden dat 
nieuwkomers tegelijkertijd sterk op dit soort 
plekken zijn aangewezen en vaak geen andere 
keuze hebben. 

Dit laatste punt is met name benadrukt door Rex 
en Moore (1967) die de stad ‘als een bron van 
ongelijkheden’ hebben beschreven, en Remy en 
Voyé (1981) die op een vergelijkbare manier naar 
de stad verwezen als een ‘plaats van de niet-keu-
ze’. Om tot een beter begrip te komen van de 
structurele ongelijkheden waarmee gastarbei-
ders te kampen hadden wanneer ze zich tot de 
reguliere woningmarkt richtten, volgt hieronder 
eerst een overzicht van de belangrijkste vormen 
van in- en uitsluiting voor de verschillende vor-
men van publieke en private huisvesting. 

De stad als een plek van de 
niet-keuze: het exclusieve 
karakter van de beschermde 
huisvestingsmarkt in Rotterdam 

Migranten ondervonden destijds allerlei beper-
kingen wanneer ze toegang wilden krijgen tot 
de Nederlandse woningmarkt. Dat had onder 
meer te maken met het naoorlogse systeem van 
woningtoewijzing in Nederland. Dit was geba-
seerd op criteria zoals sociale gebondenheid en 
het hebben van werk. In Rotterdam moest tot 
in de jaren 70 zelfs goed gedrag worden aange-
toond (Jansen 2006: 195). Bovendien namen de 
gemeentelijke woningdiensten, verantwoorde-
lijk voor de toewijzing van de meerderheid van 
de woningen, een eerder afwijzende houding 
aan tegenover migranten. Het spreekt voor 
zich dat dit een ernstige belemmering vormde. 
De Gemeente ontzegde zo het merendeel van 
de migranten en hun families de toegang tot 
de reguliere (publieke en private) huurwonin-
genmarkt. Particuliere pensions, kosthuizen 
of logeerkamers die werden aangeboden door 

Uitsluiting van de Nederlandse woningmarkt
Er waren allerlei drempels aanwezig binnen de Nederlandse woningmarkt, 
onder meer het feit dat heel wat huiseigenaren weigerden hun woningen te 
verhuren aan arbeidsmigranten.

Bron: Jaarverslag Stichting Huisvesting Buitenlandse Werknemers (1973)
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Nederlandse gezinnen vormden in dat geval 
het enige alternatief. Maar omdat deze opties 
buiten de reguliere woningmarkt vielen, was er 
nauwelijks sprake van controle op de kwaliteit 
van de woning of de hoogte van de huurprijs. 

Om de precieze rol van de gemeentelijke wo-
ningdiensten beter te begrijpen, en de bijhoren-
de uitsluiting van migranten, is het nodig om 
hier nog even dieper op in te gaan. Zo was het 
Nederlandse naoorlogse woningbeleid gestoeld 
op twee belangrijke peilers: huurbeheersing en 
een systeem van gecontroleerde toewijzing van 
nieuwe woningen en leegstaande woningen. 
Om de lokale bevolking te beschermen tegen 
concurrentie van buitenstaanders, was elk huis-
houden verplicht om een woonvergunning aan 
te vragen bij de lokale huisvestingsautoriteiten. 
Dat gold zowel voor huiseigenaren als voor 
huurders. Om aanspraak te maken op een woon-
vergunning moesten de aanvragers bovendien 
aan verschillende criteria voldoen (van Weesep 
& van Kempen 1993). De uitreiking van woon-
vergunningen ging gepaard met de aanstelling 
van sociaal-maatschappelijk werkers die de 
kandidaten screenden tijdens vaste spreekuren. 
Om een beeld te krijgen van hoe dit er in de 
praktijk aan toeging nam Jansen (2006: 195) een 
interview af van een voormalige sociaal-maat-
schappelijk werkster. Deze vrouw vertelt hoe zij 
en haar collega’s bij dergelijke gesprekken reke-
ning hielden met wat volgens hen de collectieve 
entreehal van een flatgebouw aankon:

“Geen twee gescheiden vrouwen in een 

portiek, en liever niet meer dan één, hooguit 

twee buitenlandse families, was het. Dus dan 

keek je in de kaartenbak, wie er nu in dat por-

tiek woonden, en daar werd het toewijzings-

besluit op afgestemd.”

Dit citaat is een illustratie van de afwijzende 
houding tegenover migranten, wanneer ze aan-
spraak wilden maken op een woning binnen de 
reguliere huisvestingsmarkt. 

Een eerste alternatief met een aanzienlijk lage-
re drempel waren de pensions en kosthuizen. 
Doorgaans waren deze pensions en kosthuizen 
van inferieure kwaliteit. In tegenstelling tot 
de reguliere woningmarkt, gekenmerkt door 
een uitgebreid systeem van toezicht, controle 
en correctie, bevatte de gemeentelijke Loge-
mentsverordening verschillende achterpoortjes. 
Bovendien stonden slechts een beperkt aantal 
logementen geregistreerd in het officiële ho-
recaregister. Als gevolg hiervan bleef de over-
grote meerderheid van de logementen lange tijd 
onzichtbaar voor de gemeentelijke diensten. 
Hier kwam pas verandering in toen de wantoe-
standen in de logementen begonnen te escale-
ren. Dat ging meer bepaald om overbevolking 
en de bijhorende onveilige en ongezonde leef-
omstandigheden. Na herhaalde protesten van 
actiegroepen, die de media haalden, zag de Ge-
meente zich gedwongen om de Logementsver-
ordening bij te stellen en actie te ondernemen. 

Tot op dat ogenblik had de Gemeente syste-
matisch afgezien van de verplichte sluiting van 
logementshuizen die om een of andere reden 
op de zwarte lijst waren beland. Als argument 
stelde de Gemeente dat er onvoldoende alterna-
tieve woonoplossingen voorhanden waren. In 
1973 bereikte het aantal logementen de hoogste 
piek, met een registratie van 1327 logementshui-
zen. Na gemeentelijke acties bleven er vijf jaar 
later, in 1978, nog 584 logementshuizen over. 
Door de daling van het aantal logementshuizen 
waren de migrantenarbeiders en hun gezinnen 
verplicht om opnieuw naar alternatieven te 
zoeken. Hiervoor waren ze opnieuw op de par-
ticuliere markt aangewezen, want de Gemeente 
ondernam geen flankerende maatregelen om de 
huisvestingsomstandigheden van de migranten-
arbeiders en hun gezinnen te verbeteren.
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Impressie van de oude wijken tijdens de ‘stille sanering’ (1975-1985)
In afwachting van de modernisering van de binnenstad besloot de Gemeen-
te om alle bouwactiviteiten en investeringen in de oude wijken te bevriezen. 
Zo werd een geleidelijk proces van ‘stille sanering’ ingezet. 

Bron: Peter Martens (fotograaf), Collectie NF



290 Stedenbouw en Sociale Verandering



291Casestudy 2 De oude wijken

Impressie van de oude wijken tijdens de ‘stille sanering’ (1975-1985)
Tijdens deze ‘stille sanering’ ontsloeg de Gemeente zichzelf van de verant-
woordelijkheid om nog te investeren in de openbare ruimte.

Bron: Peter Martens (fotograaf), Collectie NF
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Impressie van de oude wijken tijdens de ‘stille sanering’ (1975-1985)
Door de jarenlange verwaarlozing van deze wijken, ontvluchtte een groot 
deel van de oorspronkelijke bewoners de binnenstad. Hierdoor kwam er 
ruimte vrij voor migranten en hun gezinnen, studenten en pas afgestudeer-
de koppels of alleenstaanden die in deze wijken kwamen wonen. 

Bron: Peter Martens (fotograaf), Collectie NF
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Een tweede alternatief, naast de logements-
huizen, waren de kamers die werden aangebo-
den door Nederlandse gezinnen en later door 
landgenoten. Dat zo niet enkel de migranten 
geholpen werden, maar dat de onderverhuur 
een welgekomen financiële aanvulling op vele 
Nederlandse gezinsinkomens vormde, blijkt uit 
het volgend fragment uit een krantenartikel: 

“De verhuur van kamerruimte aan buiten-

landse arbeiders is een industrie geworden. 

Een industrie, die goed geld oplevert. Er is 

een goed Nederlands gezegde, volgens wel-

ke waar, laten we zeggen, vier mensen eten, 

er altijd nog wel een bij kan. In Rotterdam is 

het zo dat waar vier of vijf buitenlandse ar-

beiders slapen, er altijd wel een of twee bij 

kunnen. En die een of twee worden er dan op 

de kamer bijgestopt. De Spanjaarden nemen 

dat, eenvoudigweg, omdat zij nergens woon-

ruimte kunnen vinden. Het begint er meestal 

mee dat men een Spanjaard op een kamer 

neemt. Soms wil deze man zelf met een 

vriend samenwonen, ook al omdat hij door 

de taalmoeilijkheden weinig contact met 

andere mensen heeft. Voor kost en inwoon 

betaalt elke Spanjaard 45 gulden per week. 

Na enige tijd komt de man of de vrouw die de 

kamer verhuurt, tot de ontdekking dat dit geld 

een welkome aanvulling is van het wekelijkse 

inkomen, een aanvulling die gemakkelijk kan 

worden opgevoerd. Dus wordt een derde 

kamerbewoner genomen en een vierde. En 

als er dan nog een bed bij kan, komt er nog 

een vijfde bewoner bij.” (“Spaanse arbeiders 

worden op kamers bijeen gepropt” 1965)

In datzelfde krantenartikel getuigt een Span-
jaard:

“Heel vaak merken we de financiële voor-

uitgang van het gezin, waar wij wonen [...]. 

Eerst hebben de mensen alleen het hoogst 

noodzakelijke. Daarna komt er een televisie-

toestel, een wasmachine en heel vaak ook 

een tweede auto bij. En ondertussen zitten 

wij met een heel stel op een kamer, zonder 

enige comfort.” (“Spaanse arbeiders worden 

op kamers bijeen gepropt” 1965)

Daarnaast was in deze periode openlijke dis-
criminatie op de particuliere woningmarkt niet 
uitzonderlijk. Het was bijvoorbeeld niet onge-
woon dat particuliere huisbazen een kranten-
advertentie voor de verhuur van een kamer of 
appartement plaatsten, met de vermelding ‘niet 
voor buitenlanders’. 

Dit alles maakte dat het voor migranten een 
ware strijd was om een   plek te vinden in de 
sterk afgeschermde en competitieve woning-
markt in Rotterdam. Als gevolg waren de mi-
grantenarbeiders en hun gezinnen sterk afhan-
kelijk van specifieke, aangepaste woonvormen 
die goed konden gedijen in de interstice. De 
gemeentelijke aanpak werd gekenmerkt door 
een gedoogbeleid met een hoog ad-hoc gehal-
te. Dat manifesteert zich in het toestaan van 
allerlei uitzonderingen op de reguliere woning-
markt en tolerantie ten aanzien van de alge-
mene wet- en regelgeving. Gecombineerd met 
de eerder beschreven stille saneringsstrategie, 
zouden de oude wijken snel uitgroeien tot een 
interstice binnen de stad, waar op het vlak van 
huisvesting meer leek te mogen en kunnen dan 
elders. De destijds gangbare opinie dat de gast-
arbeiders enkel tijdelijk in Nederland zouden 
verblijven om nadien naar hun thuisland terug 
te keren, legitimeerde de keuze voor tijdelijke, 
korte termijn oplossingen.

De combinatie van een sterk ingeperkte wo-
ningmarkt waar migrantenarbeiders terecht 
konden, samen met een forse groei van mi-
granten die nog versterkt werd door gezins-
herenigingen, maakte de interstice tot een 
omgeving die bijzonder kwetsbaar was voor 
speculatie en uitbuiting. Omwille van de be-
perkte opties hadden de migrantenarbeiders 
simpelweg geen uitwijkmogelijkheden. Het 
was te nemen of te laten. Dit had een impact 
op de huurprijzen die migranten betaalden. Zo 
bracht de huurprijsanalyse, opgemaakt door 
het Aktiekomitee Pro Gastarbeiders (AKPG) 
aan het licht dat de huur betaald door migran-
tenarbeiders even hoog of zelfs hoger was dan 
de huur op de reguliere woningmarkt. Dit feit 
maakt komaf met de veelgemaakte veronder-
stelling dat migranten of nieuwkomers in de 
stad (die in veel gevallen afhankelijk zijn van 
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een beperkt inkomen) terechtkomen in buur-
ten met lage huurprijzen. Het is juister om te 
stellen dat deze nieuwkomers terecht kwamen 
in de wijken waar, omwille van de naoorlogse 
stadsvernieuwingsplannen, de vastgoedwaar-
de van de woningen laag was. Ook het feit dat 
migranten meestal een dringende nood had-
den aan huisvesting, helpt verklaren waarom 
ze geneigd waren om snel een woonaanbod 
te accepteren, ongeacht de hoge prijs en lage 
kwaliteit van de woning.

De media besteedde destijds veel aandacht aan 
de huisjesmelkers en volle logementshuizen. 
De verhuur van woningen in de oude wijken 
groeide op korte tijd uit tot een bijzonder lucra-
tieve onderneming. Zo bezat Fennis, een van de 
meest beruchte particuliere huiseigenaren van 
Rotterdam, begin jaren 70 achthonderd wo-
ningen in de oude wijken. Tegen het einde van 
de jaren 70 vervijfvoudigde dit aantal en bezat 
hij maar liefst vierduizend woningen. De me-
dia kroonde Fennis en andere huisjesmelkers 
tot ‘koningen van de sloppenwijken’. Tegelijk 
droeg dit soort media-aandacht bij tot de pola-
risering van het huisvestingsvraagstuk. Hierbij 
werd de strijd tussen enerzijds de Gemeente 
(met de burgemeester in de hoofdrol) en an-
derzijds de huisjesmelkers gereduceerd tot een 
verhaal met een goede en een slechte kant.

Maar in deze context is het al te makkelijk 
om te wijzen naar huisjesmelkers en andere 
malafide figuren die voordeel halen uit de ach-
terstelling en armoede van bepaalde groepen 
in de samenleving. Zoals de socioloog Gans, in 
zijn bekende tekst ‘The Functions of Poverty’ 
(1971) al uitgebreid demonstreerde, dienen ar-
moede en achterstelling allerlei functies in de 
samenleving – economisch, sociaal, politiek – 
waar vooral de niet-armen baat bij hebben. Een 
van de voorbeelden die Gans aanhaalt is de 
verlengde levensduur van bepaalde goederen: 
van groenten en fruit die over hun houdbaar-
heidsdatum zijn, over tweedehandsauto’s en 
kleding tot afgeschreven gebouwen.

Zo bekeken kon destijds in Rotterdam de eco-
nomische levensduur van de oude wijken aan-
zienlijk verlengd worden, dankzij de komst van 

de migrantenarbeiders. Omdat deze migranten 
geen andere keuze hadden, dan te wonen in af-
geschreven woningen waarvan de geschatte le-
vensduur ruimschoots overschreden was, kon-
den publieke investeringen in deze wijken of 
in alternatieve huisvesting uitgesteld worden, 
zo niet uitblijven. In de eerste plaats hebben 
de eigenaren van deze woningen en bij uitbrei-
ding de gezinnen die een of meerdere kamers 
onderverhuurden, hier als eerste op een zeer 
directe manier hun voordeel kunnen uithalen. 
Maar bij uitbreiding is het duidelijk dat ook de 
rest van de stedelijke samenleving gebaat was 
bij wat er in de interstice gebeurde. De publieke 
investeringen die hier werden uitgespaard om 
de stedelijke omgeving op peil te houden, kon-
den namelijk elders worden besteed. 

Coenen en ter Hoeven (1973), onderzoekers 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam, namen 
voor hun studie met als titel ‘Samenwerken met 
Spanjaarden. Een verkennend onderzoek naar 
beeldvorming bij Nederlandse werknemers 
van de R.E.T.’ semi-gestructureerde interviews 
af van 22 werknemers die in dienst waren van 
de Rotterdamse Elektrische Tram over hun 
samenwerking met Spaanse collega’s. Hoewel 
we helaas de migrantenarbeiders niet zelf aan 
het woord horen, en het onderzoek zelf niet 
gespeend is van cultureel determinisme, geven 
onderstaande fragmenten wel een beeld van de 
heersende opvattingen over de huisvesting van 
de Spanjaarden: 

“Bij de beoordeling van de wooncultuur 

kwamen dergelijk verschillen opnieuw naar 

voren. Sommige respondenten wilden ove-

rigens wel toegeven, dat de Spanjaarden 

allerminst vrij waren in de keuze van hun 

onderkomen. Anderen wisten nog niet zo 

zeker of uiteindelijk de voorkeuren van de 

Spanjaarden niet net zo belangrijk waren. De 

meningen liepen tamelijk uiteen. 

Een aantal informanten is ervan overtuigd, 

dat het onderkomen van de buitenlanders 

veel te wensen over laat: 

‘De regering laat ze aan hun lot over. Als ik 

straks een mooi huisje wil hebben, krijg ik 

het, maar die Spanjaarden zetten ze bij elkaar 
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in een rotte buurt. Ze proberen het wel, maar 

de gemeente zegt: je hebt toch een woning. 

Ze krijgen geen kans om, zoals wij bijvoor-

beeld in Ommoord of in de Alexanderpolder 

te gaan wonen. Dat noem ik ook een vorm 

van discriminatie.’

‘Ze krijgen meestal oude huizen, zoals aan 

de Oranjeboomkade en dat slopje achter de 

Schiekade. Afgekeurde huizen die worden 

dichtgespijkerd zodra ze er uit gaan. En dat, 

ondanks dat het zeer schone mensen zijn.’

‘Die Spanjaarden worden in huizen gezet,  

die over een tijd afgebroken worden en die 

door de gemeente zijn opgekocht. De slechte 

huisvesting voelen de Spanjaarden als  

discriminatie.’

‘Je kan er van de grond eten, maar ze wonen 

erbarmelijk. Gaat u maar kijken: Eendracht-

straat 61. Het dak lekt. Die man is dag in dag 

uit bezig zijn huisje op te knappen. Die man 

blijft daar zitten tot het huisje onder z’n ach-

terste gesloopt wordt. Maar daar heb je het 

alweer: die buitenlanders zijn alleen goed om 

de maatschappij te dienen. Ik vind het  

hemeltergend.’

‘Nu hebben ze allemaal wel een woninkje, 

maar toch in het slechtste gedeelte. Dat komt 

omdat de hulp te wensen overlaat: ze krijgen 

weinig steun van de instellingen.’

Het als discriminatie ervaren gedrag beperkt 

zich daarbij niet tot de overheid alleen:

Respondent kent een Spanjaard, die meer 

dan vijf jaar in Rotterdam woont en die buurt 

wil verlaten, maar er geen kans toe ziet: 

‘De huisbaas zegt: o, Spanjaard? Nee. En 

helemaal niet als hij hoort uit wat voor buurt 

die man komt.’

‘... Maar sommige huisbazen willen geen 

Spanjaarden. Da’s net als met autoverzeke-

ringen: ik heb es gebeld en toen zeiden ze: 

een Spanjaard nee!’

‘Ik ben er steeds op uit geweest voor een 

huurmachtiging, want op de Sophiakade 

komt een pand vrij. Maar zij dulden geen 

Spanjaarden. Nee, ik weet niet waarom. Nou 

zit er een vieze Turk in.’

Anderen zijn van mening, dat de buitenlan-

ders van hun kant weinig belangstelling to-

nen voor een betere woning.

‘... maar ze zijn gauwer tevreden als wij. De 

meesten worden in saneringswijken gestopt, 

omdat ze toch tijdelijk hier wonen.’

‘Ze gaan ze zelf in. Een Spanjaard zegt: voor 

mij niet belangrijk. Een huis interesseert ze 

niet: alleen geld. Als ze een oude tafel bij de 

vuilnisbak zien staan, nemen ze die mee.’

‘Het interieur interesseert ze niet, maar het is 

er wel kraakhelder.’

‘Een smeerboel, vuile gordijnen voor de 

ramen. Ze doen er geen klap aan. En de 

volgende Hollander die er komt te wonen, 

betaalt er weer voor om de zaak op te knap-

pen... Ze laten de buitendeur open: iedereen 

kan er in en uit.’

‘... wonen ze pover, zoals in de Noorderstraat: 

stinkend, nat, beestachtig. Maar wel ver-

schrikkelijk goedkoop en dienovereenkomstig 

meubilair. Het is hun eigen voorkeur. Maar er 

woont er ook een in de V.d. Sluisstraat en dat 

is een leuke woning met aardig meubilair.’

Tenslotte zijn er die een verandering ten goe-

de vaststellen: 

Een van de buitenlanders heeft ‘eerst rot ge-

woond, maar nu zitten ze in een lieve woning, 

keurig netjes’. De ander bewoont ‘een best 

huisje in Kralingen’.

‘De huisvesting is moeilijk geweest. Veel Ne-

derlanders hebben Spanjaarden uitgebuit: 

voor 200, 300 gulden op een klein kamertje 

met vrouw en kinderen. Maar daar komt nou 

langzaam verbetering in. Ze wonen nou be-

hoorlijk.’” (Coenen & ter Hoeven 1973)

De opkomst van grijze 
huisvesting: een blik achter 
de cijfers 

In de jaren 60 en 70 kwamen de Spanjaarden en 
andere arbeidsmigranten grotendeels terecht in 
de wijken die begin 20ste eeuw gebouwd wa-
ren. In sommige gevallen ging dit gepaard met 
een tussenstop in kamp Waalhaven. Dat gold 
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Kaart met aanduiding 
van de ouderdom van 
de bebouwing
Veelzeggend is dat op 
een gegeven moment 
de wijken die voor 1940 
gebouwd zijn, als ‘oude 
wijken’ bestempeld 
worden.

Bron: Steigenga, 
Steigenga-Kouw, & van 
Traa (1957)
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Woonplaatsen van 
migranten in Rotterdam 
in kaart gebracht
Gedetailleerde 
overzichtskaarten met 
aanduiding van de 
woonplaatsen van de 
verschillende groepen 
van migranten, per wijk 
in het kader van een 
studie over segregatie in 
Rotterdam.

Bron: Drewe, van der 
Knaap, & Mik (1972)
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De aanwezigheid van 
migranten in Rotterdam 
in kaart gebracht
Gedetailleerde 
overzichtskaarten met 
aanduiding van de 
aantallen migranten 
(naar etniciteit), per wijk 
in het kader van een 
studie over segregatie in 
Rotterdam.

Bron: Drewe, van der 
Knaap, & Mik (1972)
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voornamelijk voor de Spanjaarden die met 
een officieel wervingscontract naar Rotterdam 
waren gekomen, en voor wie kamp Waalhaven 
de toegangspoort tot de stad was. De toename 
van gezinsherenigingen eind jaren 60 vormde 
een kantelmoment. Dit zorgde ervoor dat meer 
en meer migrantenarbeiders hun woonruimte 
wilden verbeteren. Bovendien was de toestem-
ming voor gezinshereniging gekoppeld aan de 
aanwezigheid van ‘een passende woonruimte, 
zowel voor de arbeider als zijn familieleden’:38 

“Onder passende woonruimte […] wordt ver-

staan: woonruimte die door de bevoegde ge-

meentelijke autoriteiten ook voor een Neder-

lands gezin in soortgelijke omstandigheden 

aanvaardbaar wordt geacht. Dit impliceert dat 

in het algemeen over een zelfstandige woon-

gelegenheid dient te kunnen worden beschikt. 

[…] Huisvesting van gezinnen in pensions, 

kosthuizen, gehuurde kamers, woonschepen, 

caravans e.d. zal derhalve als regel niet onder 

het begrip ‘passende huisvesting’ vallen.”

De aankomst van de arbeidsmigranten viel sa-
men met de ‘stille sanering’ van de oude wijken. 
De tijdelijk vrije ruimte die zo ontstond in de 
als ongewenst beschouwde stedelijke omge-
ving bood vervolgens allerlei kansen voor de 
arbeidsmigranten en andere nieuwkomers die 
op dat moment een plek zochten in de stad. Dat 
zorgde in eerste instantie voor een sterk veran-
derde bevolkingssamenstelling in deze wijken. 
De analyse van de demografische gegevens van 
het ‘Oude Westen’ voor de periode tussen 1960 
en 1970 toont enkele opvallende verschuivin-
gen, en is illustratief voor wat er zich afspeelde 
in rest van de oude wijken. Zo tonen de cijfers 
dat in deze periode een groot aantal gezinnen 
met kinderen uit de wijk verhuisde. Daar tegen-
over staat dat een groot aantal alleenstaanden 
hun intrek namen in de wijk, in eerste instantie 
voornamelijk Nederlandse studenten. Vervol-

38 NA, 2.17.03 ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer: Centrale Sector, (1938) 1940-1981 
(1987). Doos 4917 Stukken betreffende de huisvesting van 
buitenlandse werknemers 1962-1974. Mededeling van het 
ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking aan de Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren 
van Politie te Amsterdam, ‘s Gravenhage, ‘s Hertogenbosch, 
Arnhem en Leeuwarden, betreft toelating van gezinsleden van 
buitenlandse arbeidskrachten, opgesteld op 2 november 1962. 

gens zien we dat vooral Spaanse gezinnen naar 
deze wijken verhuisden. En tot slot was er vanaf 
1968 ook een grote instroom van voornamelijk 
alleenstaande Turkse en Marokkaanse migran-
tenarbeiders merkbaar (de Jong 1986: 136-137). 
Daarnaast bracht de gewijzigde situatie in de 
oude wijken allerlei ruimtelijke toe-eigenings-
processen teweeg, zoals de productie van een 
parallelle woningmarkt en de ontwikkeling van 
nieuwe collectieve voorzieningen die sociaal, 
cultureel of religieus van aard waren.

Blijkbaar waren de migrantenarbeiders en hun 
families, die op dat moment nog niet beschouwd 
werden als volwaardige burgers in de Neder-
landse samenleving, te vinden in die delen van 
de stad die op het moment van hun aankomst 
volgens de terminologie van Remy en Voyé 
(1981) omschreven kunnen worden als espaces 
à faible légitimité of ‘zwak gedetermineerde 
ruimtes’. Het feit dat de aankomstwijken van de 
migrantenarbeiders quasi volledige samenvielen 
met vooroorlogse oude wijken is op zich niet zo 
verrassend. Deze wijken vertonen namelijk veel 
gelijkenissen met de vele 19de-eeuwse wijken in 
andere Europese steden, waar zich het meren-
deel van de migranten zou vestigen. 

De reconstructie van de verhuisbewegingen 
van de Spaanse arbeiders, die in het registra-
tiesysteem van Don Pedro van de Parroquia 
La Sagrada Familia waren opgenomen, toont 
dat deze groep zich in eerste instantie bewoog 
binnen de zogenaamde oude wijken, meer be-
paald in Oud Crooswijk, Oude Westen, Cool, 
Feyenoord, Katendrecht en Afrikaanderwijk.39 
Met de verschillende drempels op de huis-
vestingsmarkt in het achterhoofd, kunnen we 
ervan uitgaan dat de keuze voor deze locaties 
sterk afhing van het beschikbare woningaan-
bod dat hier te vinden was. Destijds behoorden 
de Spaanse en Italiaanse arbeiders tot de eerste 
groep gastarbeiders die hun weg zochten op de 
Nederlandse woningmarkt. Kort nadien zou-
den ook migrantenarbeiders met andere natio-
naliteiten hun voorbeeld volgen. Hieruit blijkt 

39 Mapping door de auteur op basis van de beschikbare 
adresgegevens in SAR, 978a Mision Catolica Española 
(Spaanse Kerk) / Parroquia La Sagrada Familia te Rotterdam 
(Spaanssprekende parochie) aanvulling, inventarisnrs. 164-190, 
kerkelijk bevolkingsregister.
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dat de wijken waar deze migranten terecht 
kwamen, ondanks hun ‘zwak bepaalde’ status 
(Remy et al., 1981) niet ‘leeg’ of ‘vacant’ waren, 
maar wel degelijk een eigen doel en gebruik 
hadden, en bepaalde functies vervulden. Door 
de komst van migrantenarbeiders en hun gezin-
nen, transformeerde de status van de voorheen 
als ontoereikend beschouwde huisvesting naar 
een woonaanbod dat allerlei mogelijkheden 
bood voor nieuwkomers. 

Op basis van de verhuisgegevens zien we 
doorheen de jaren quasi geen verhuisbewegin-
gen tussen de oude wijken en wijken met een 
hogere sociaaleconomische status. Dit neemt 
niet weg dat de Spaanse arbeiders geen pogin-
gen ondernamen om hun huisvestingssituatie 
doorheen de jaren heen te verbeteren. Om hier 
een beter zicht op te krijgen, vraagt dit naast 
kwantitatief onderzoek bijkomend kwalitatief 
onderzoek (Rex & Moore 1967). Dan blijken er 
achter de cijfergegevens, nog allerlei andere 
praktijken schuil te gaan. De overgangsperio-
de waarbij het verblijf van gastarbeiders niet 
langer als tijdelijk maar als permanent werden 
beschouwd, ging in de oude wijken in Rotter-
dam gepaard met het ontstaan van een parallel-
le woningmarkt. 

Om dit fenomeen meer in detail te onderzoe-
ken, introduceer ik het concept grijze huisves-
ting. Noch wit (formeel), noch zwart (illegaal), 
fungeerde grijze huisvesting destijds als een 
opstap die migrantenarbeiders en hun families 
toeliet om de kloof te overbruggen tussen de 
(meestal) inferieure particuliere kosthuizen en 
pensions enerzijds, en de reguliere woning-
markt anderzijds. Het fenomeen van grijze 
huisvesting nam doorheen de tijd wisselende 
vormen aan. Deze verschillende grijze huis-
vestingsvormen werden in belangrijke mate 
mee bepaald door de nauwe samenhang met 
enerzijds het gemeentelijke stadsvernieuwings-
beleid en de concrete implementatie hiervan 
in de oude wijken, en anderzijds de verhuisbe-
wegingen van de migrantenarbeiders en hun 
gezinnen. Gaandeweg evolueerde het spectrum 
van grijze huisvesting van een lichtgrijs naar 
een donkergrijs aanbod. 

Ik onderscheid hierbij drie fases, die ik in de 
volgende hoofdstukken verder zal toelichten. 
In de eerste fase, staan we stil bij de opkomst 
van de ‘huizen onder huurwaarde’ die op een 
gegeven moment ook populair werden onder 
arbeidsmigranten die hun gezinnen lieten over-
komen. Deze vorm van huisvesting viel buiten 
de reguliere huisvesting, maar werd algemeen 
aanvaard, en vormde tegelijk ook voor studen-
ten, werkende jongeren en jonge gezinnen een 
betaalbaar alternatief (Karsten, Reijndorp & 
van der Zwaard 2006: 150). Het ontstaan van 
een betaalbare niche op de woningmarkt die in 
korte tijd sterk toenam, gebeurde in de aanloop 
van het latere stadsvernieuwingsbeleid.

Tijdens de tweede fase is in de oude wijken 
de stadsvernieuwing onder wethouder van der 
Ploeg volop uit de startblokken geschoten. 
Als gevolg hiervan ziet een groot deel van de 
arbeidsmigranten die in de eerste ringswijken 
woonden (die eerst vernieuwd worden), zich 
verplicht om naar de tweede ringswijken te ver-
huizen. Dit brengt een verhoogde krapte teweeg 
op de particuliere woningmarkt, waardoor ar-
beidsmigranten steeds vaker van huur overgaan 
tot koop, en helaas ook tot noodkoop.

Tijdens de derde en laatste fase vindt de laatste 
ronde van de stadsvernieuwing plaats en loopt 
tegelijk de speculatie op de particuliere woning-
markt verder uit de hand. Er ontstaat in de twee-
de ringswijken een malafide systeem van ‘ho-
rizontale opsplitsing’ en huurkoop waar vooral 
arbeidsmigranten het slachtoffer van worden. 

Tussen 1960 en 1970 is er een opvallende verandering van de 
bevolkingssamenstelling in het Oude Westen
Gezinnen met kinderen verhuisden uit de wijk. In de plaats kwamen veel 
alleenstaande (studerende) Nederlandse jongeren in de wijk wonen. Vanaf 
1968 begon de grote instroom van buitenlandse arbeiders.

Bron: de Jong (1986: 136)
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Huizen onder de huurwaarde 
als voorbode van de latere 
stadsvernieuwing

“Het is voor buitenlanders vrijwel onmoge-

lijk om een   woning te bemachtigen via de 

kanalen van de woningcorporaties en/of het 

gemeentelijke huisvestingsbureau, vanwege 

discriminatie van deze groep ‘onaangepaste 

mensen’. [...] De enige oplossing voor bui-

tenlanders is om de hoge sleutelwaarde te 

betalen voor een huis onder de huurwaarde 

of zelf een huis te kopen.” (“Bij werving bui-

tenlanders huisvestingsproblemen niet aan 

de orde” 1972)

In dit krantenartikel worden de huisvestings-
moeilijkheden van de arbeidsmigranten aan-
geklaagd. Initieel was de invoering van een 
speciale regelgeving rond ‘huizen onder de 
huurwaarde’ bedoeld als een tegemoetkoming 
aan de verder strenge gemeentelijke huisves-
tingsvoorschriften. In Rotterdam (net als in 
andere grote Nederlandse steden) besloot de 
Sociale afdeling van de Dienst van Volkshuis-
vesting om op een gegeven moment, meer vrij-
heid toe te staan   met betrekking tot huizen met 
een huurwaarde onder een bepaalde limiet, met 
als doel om “de kansen van de financieel zwak-
keren te verbeteren” (van Heer & Hidalgo 1972). 
In deze gevallen was een woonvergunning niet 

langer vereist, enkel nog een schriftelijke goed-
keuring van de burgemeester en schepenen.40 

Deze vorm van huisvesting bood een betaal-
baar alternatief, waar vele arbeidsimmigranten 
dankbaar gebruik van maakten. Maar een van 
de moeilijkheden was dat de beschikbaarheid 
van huizen onder de huurwaarde niet via de 
gebruikelijke kanalen werd aangekondigd (via 
advertenties of wachtlijsten van woningcor-
poraties), maar dat dit systeem vooral werkte 
via mond-aan-mond reclame. Op het eerste 
zicht, lijkt dergelijke werkwijze nadelig voor 
migranten, omdat de meesten van hen geen 
of slechts beperkt Nederlands spraken. Maar 
dit probleem werd snel opgelost door de tus-
senkomst van bemiddelaars, zoals personeels-
functionarissen werkzaam bij grote bedrijven, 
lokale priesters, parochiemedewerkers en ge-
engageerde burgers.

Tegen het einde van de jaren 60, begin jaren 
70 werden deze huizen onder de huurwaar-
de een booming business, als gevolg van een 
groeiende vraag. Kranten rapporteerden over 
de ‘bloeiende deals’ die werden gemaakt in dit 
specifieke segment van de huizenmarkt.41 De 
kwaliteitsvoorschriften voor deze huizen onder 
de huurwaarde waren minder strikt dan op de 
reguliere woningmarkt. Dat zorgde ervoor dat 
steeds meer particuliere verhuurders, vooral in 
de oude wijken, in de verleiding kwamen om 
hun woningen op deze manier te verhuren. De 
onzekere toekomst in de oude wijken maakte 
dat eigenaren niet langer gestimuleerd werden 
om grote geldbedragen te investeren in onder-
houds- of andere woningwerkzaamheden. An-
deren verkochten hun huizen aan speculanten. 

De aanwezigheid van een sterke toename van 
huizen onder de huurwaarde in de oude wijken, 
moet dan ook gezien worden als een van de 
hoofdoorzaken voor de grotere concentratie van 
migrantenarbeiders in deze stadsdelen. Deze 

40 Voor meer informatie over het systeem van ‘huizen onder de 
huurwaarde’ in de Amsterdamse context, zie: Teijmant en 
Schepens (1981). Zij spreekt in dit kader van een ‘houtje-touw-
tje beleid’: het ging namelijk om een ad-hoc maatregel waar-
mee tijdelijk marge kon worden gecreëerd in het huisvestings-
aanbod. 

41 Voor een uitgebreide collectie krantenartikels over dit thema, 
zie: van Heere en Hidalgo (1972).

Kaart met aanduiding van de bouwblokken voor nieuwbouw, renovatie en 
kleine beurt plus in het Oude Westen
Wiebe de Jong beschrijft hoe stadsvernieuwing niet alleen gaat over nieuwe 
en vernieuwde woningen, maar ook over een sociaal proces van verhuizen 
en het betrekken van nieuwe woningen. Hij stelt hierbij vast dat de arbeids-
migranten het kind van de rekening zijn geworden.

Bron: de Jong (1986: 212)
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huizen onder huurwaarde vulden een hiaat in op 
de reguliere woningmarkt en stelde migranten 
in staat om hun eerste stappen op de woonlad-
der te zetten. Tegelijk kreeg zo de binnenstad 
van Rotterdam opnieuw een andere betekenis: 
van een als verloren beschouwd gebied naar een 
plek van aankomst voor de vele migrantenfa-
milies die zich hier gingen vestigen, en die hier 
samenwoonden met voornamelijk studenten en 
pas afgestudeerde koppels of alleenstaanden.

Door de voormalige bewoners van de oude 
wijken werden deze verschuivingen in het 
woningaanbod in combinatie met de geleidelij-
ke toename van migrantengezinnen, met ge-
mengde gevoelens onthaald. Lokale bewoners-
organisaties startten met protestacties tegen de 
desinvestering in de buurt. Zoals eerder gezegd 
waren er onder de bewoners die deel uitmaak-
ten van deze lokale actiegroepen ook jonge 
geëngageerde architecten en stedenbouwkun-
digen, juristen en sociale wetenschappers. Hun 
kritiek op het ruimtelijk beleid ging uitdrukke-
lijk gepaard met sociale bekommernissen. 
Het Actiecomité Oude Westen is hiervan een 
duidelijk voorbeeld en ondernam verschillende 
initiatieven om de golf van woningspeculatie 
met onder meer de sterke toename van pen-
sions, het destabiliserende effect op de hui-

zenmarkt en de resulterende ‘witte vlucht’ te 
stoppen. Dat vertaalde zich onder meer in de 
opmaak van een lijst met eisen door de bewo-
ners, en in de ontwikkeling van een alternatief 
‘reconstructieplan’ voor de buurt, dat in samen-
spraak met de bewoners werd opgemaakt en 
voorgesteld door jonge architecten en steden-
bouwkundigen (de Jong 1986).

Andere organisaties, zoals het Aktiekomitee 
Pro Gastarbeiders (AKPG) geïnitieerd door 
Nelly Soetens, voerden specifiek campagne 
voor het verbeteren van de huisvestingsom-
standigheden voor de gastarbeiders. Zij spoor-
den beleidsmakers aan om actief te sturen op 
het woningaanbod, in plaats van het over te 
laten aan de particuliere markt. Zij maakten 
onder andere een zwarte lijst op, met een in-
ventarisatie van de slechtste logementen. Ze 
schreven open brieven aan de burgemeester en 
schepenen, presenteerden hun zeven eisen voor 
betere huisvesting in Den Haag. En daarnaast 
voerden ze actief campagne in de media, door 
herhaaldelijk te rapporteren over de slechte 
huisvestingsomstandigheden. 

Opmerkelijk was dat sommige lokale bewo-
nersorganisaties, zoals het Oude Westen, een 
interetnisch karakter hadden (de Jong 1986). 

Overzichtskaart 
met het percentage 
(jongvolwassen) 
migranten per wijk.
Naar aanleiding van de 
beruchte rassenrellen 
in Afrikaanderwijk, 
ontstond er meer en 
meer bezorgdheid over 
het hogere percentage 
migranten in bepaalde 
wijken.

Bron: van Heere en 
Hidalgo (1972: 30)
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Door jarenlang samen te leven in dezelfde 
stedelijke omgeving was er een diverse mix 
van bewoners ontstaan. Dat ging om een eer-
der beperkte groep van een oudere bewoners-
generatie, jonge geëngageerde professionals 
die enthousiast en vastbesloten hun woon- en 
leefruimte wilde redden en hun plek in de stad 
opeisten, en migrantenarbeiders waarvan het 
merendeel hier hun gezinsleven wilde herop-
nemen. In principe streefden deze groepen 
een gemeenschappelijk doel na, namelijk 
betere woonomstandigheden. Tegelijk vorm-
de de woningnood nog steeds een acuut pro-
bleem. Bijgevolg was samenhorigheidsgevoel 
fragiel en zeker niet de regel. Het verschilde 
ook sterk van buurt tot buurt (de Jong 1986). 
Waar in het Oude Westen actief werd samen-
gewerkt, zorgde de druk op de woningmarkt 
in andere buurten tot toenemende spanningen 
tussen de oorspronkelijke bewoners en de 
migrantenarbeiders en hun gezinnen.

De verhoogde spanning tussen bewoners-
groepen in de oude wijken hield rechtstreeks 
verband met de nieuwe huisvestingssituatie 
van de arbeidsmigranten. Waar de huisvesting 
aanvankelijk op het tijdelijk verblijf van alleen-
staande mannen was gericht en een parallel 
aanbod vormde, verschuif de focus geleidelijk 
aan naar permanente huisvesting in functie 
van gezinshereniging. Hierdoor bevonden de 
arbeidsmigranten zich plots op het terrein van 
andere woningzoekenden. Dit werd mee ver-
sterkt door de dwingende wetgeving rond ‘pas-
sende woonruimte’ met betrekking tot gezins-
hereniging. De sterk toenemende woningvraag 
van migrantengezinnen, in combinatie met een 
groeiende speculatie op de woningmarkt, zou 
tot een steeds onstabiele situatie op de woning-
markt leiden. Parallel aan de gezinsherenigin-
gen en de verdere groei van de huizen onder de 
huurwaarde, bleef het aantal alleenstaande ar-
beidsmigranten groeien, voornamelijk afkom-
stig uit Turkije en Marokko. Dat resulteerde in 
de bijkomende inrichting van vaak overvolle 
logementshuizen. De transformatie van de re-
guliere huurwoningen naar logementshuizen 
en huizen onder de huurwaarde nam op de duur 
zodanig grote proporties aan, dat voormalige 
bewoners onvrijwillig werden weggeduwd. 

De schaarste aan de onderkant van de woning-
markt, bijzonder sterk voelbaar in de oude 
wijken, vormde de voedingsbodem voor allerlei 
uitbuitingspraktijken en speculatieve excessen. 
In 1972 bundelden actiegroepen, buurtvereni-
gingen en vastgoedeigenaren hun krachten en 
luidden ze de alarmbel, door publiekelijk ten 
strijde te trekken tegen de grootste huisjesmel-
kers. Tegen die tijd had een klein aantal specu-
lanten, die voornamelijk via stromannen op de 
huizenmarkt actief waren, grote delen van de 
woningvoorraad in de oude wijken in hun bezit.

Dergelijke uitwassen zorgden voor verhoogde 
spanningen die op hun piekmoment hebben 
geleid tot de beruchte ‘rassenrellen’ in de Afri-
kaanderwijk op 10 augustus 1972, waarbij Ne-
derlandse bewoners en hun buitenlandse buren 
elkaar met stenen bekogelden. Dat dergelijke 
huisvestingstekorten kunnen bijdragen tot etni-
sche conflicten is ook gebleken in andere con-
texten. Zo concluderen Rex en Moore (1967) in 
hun bekende empirische studie over Birming-
ham, getiteld ‘Race, Community, and Conflict: 
A study of Sparkbrook’, dat de competitie op 
de woningmarkt een cruciale factor was om de 
groei van ‘raciale’ conflicten te verklaren. Meer 
nog dan een gebrek aan werkgelegenheid, 
vormde de lange wachtlijst voor huisvesting in 
Sparkbrook een belangrijke oorzaak voor de 
angst rond migratie bij de lokale bevolking.

De sterk gemediatiseerde rellen in Afrikaan-
derwijk trokken de aandacht van de politici, 
waardoor een reactie moeilijk kon uitblijven. 
Enkele maanden later, in november 1972, liet 
de Gemeente een studie opmaken, waarbij op 
basis van de gegevens van het kadaster en het 
register van hypotheken, de betrokken partijen 
en financiële mechanismes achter de groot-
schalige huisvestingsspeculatie in de oude 
wijken werden gereconstrueerd (“Verboon (NV 
Verzicht) wil niets zeggen” 1972). De studie van 
P. Pex (KVP de Katholieke Volkspartij), H.J. 
van der Meiden (PCG, Protestants Christelijke 
Groepering) en W. Baggerman (VVD, de Volks-
partij voor Vrijheid en Democratie) maakte 
zichtbaar hoe niet alleen huisjesmelkers en 
migranten-ondernemers, maar ook reguliere 
Nederlandse organisaties profiteerden van de 
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uitbuitingspraktijken op de woningmarkt. Zo 
waren hier onder meer financierders als het 
Philips-pensioenfonds, de levensverzekerings-
maatschappij Utrecht, de Friesch Groningse 
hypotheekbedrijf en de Friese levensverzeke-
ringsmaatschappij bij betrokken. Deze studie 
toont opnieuw de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de interstice en de buitenwereld. Waar 
huisvesting aan de onderkant van de woning-
markt vaak wordt gecriminaliseerd en gemar-
ginaliseerd, blijkt uit dergelijke studies hoe 
nauw verweven dit is met zogenaamde regulie-
re investeringsmarkten. 

In zekere zin sluit dit aan bij de stelling van 
Roy (2012: 130-132) dat wat onder stedelijke 
informaliteit wordt begrepen ook altijd een 
uitdrukking is van machtsverhoudingen. In 
sommige gevallen wordt die stedelijke infor-
maliteit door de overheid toegestaan of op 
termijn geformaliseerd. Terwijl andere vormen 
van informaliteit gecriminaliseerd of gemargi-
naliseerd worden. Roy spreekt in deze context 
van de creatie van “an uneven urban geography 
of spatial value”. 

In de nasleep van de rellen in Afrikaanderwijk 
werden er opvallend genoeg geen verdere ac-
ties genomen om de huisjesmelkerij tegen te 
gaan. Hier zou pas verandering in komen na de 
verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad in 
1974. Maar wederom waren de acties niet zo-
zeer tegen de huisjesmelkers gericht. Integen-
deel, de Gemeente Rotterdam zou nieuwe re-
gelgeving invoeren, bedoeld om de zogeheten 
‘privileges’ van migranten op de woningmarkt 
te beperken, waardoor toekomstige ‘wantoe-
standen’ konden worden ontmoedigd (van Hee-
re & Hidalgo 1972: 49). Zo werden bijvoorbeeld 
de voorwaarden om een   ‘woonvergunning’ te 
verkrijgen opnieuw aangescherpt. Daarnaast 
introduceerde de Gemeente Rotterdam in deze 
periode een wetsvoorstel voor de invoering 
van een fel betwiste ‘vijf procent regel’, die 
bepaalde dat er in elke wijk maximaal vijf pro-
cent migranten afkomstig uit het gebied van de 
Middellandse zee, Surinamers en Antillianen 
konden verblijven. Deze wet werd later nietig 

verklaard door de Raad van State.42 Dit luidde 
de volgende fase van de grijze huisvesting in, 
die ondanks het feit dat een groot deel van de 
arbeidsmigranten hiervan afhankelijk was, nog 
verder de kop werd ingedrukt.

Een schone lei, een nieuwe 
start?: stadsvernieuwing en de 
gemeentelijke opkoopacties 
(1974-1986)

Volgens Meyer (1984) moet het feit dat de Ge-
meente binnen een jaar twintigduizend particu-
liere woningen en bedrijfspanden in de eerste 
ringswijken had gekocht, worden beschouwd 
als “een daad van ongekende hubris”. De nati-
onale overheid kon op dat moment nog geen 
financiële steun garanderen; de verschillende 
projectgroepen, als ze al waren geïnstalleerd in 
de benoemde stadsvernieuwingsgebieden wa-
ren nog maar net met hun activiteiten begon-
nen; en concrete plannen voor vernieuwing en 
renovatie ontbraken nog grotendeels.

42 In 2005 wordt de omstreden wet terug in voege gebracht on-
der de naam ‘Rotterdamwet’. Enkel het element van etniciteit 
is verdwenen: er mogen enkel mensen geweerd worden op 
basis van inkomen. De wet is inmiddels in meerdere Neder-
landse steden van toepassing.

Na de verkiezingen van 1974 kwam de stadsvernieuwing onder 
wethouder van der Ploeg in een stroomversnelling
Zijn beleid vormde een breuk met het verleden: van de saneringsplannen 
om een nieuwe, moderne en functionalistische stad te bouwen naar het 
‘Bouwen voor de buurt’ dat gericht was op kleinschalige renovatie en 
vernieuwingsoperaties.

Bron: Priemus (1978)
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De blufbrief van 
wethouder van 
der Ploeg
Wethouder van der 
Ploeg stuurde een brief 
aan ongeveer 7300 
particuliere eigenaren 
met het uitdrukkelijke 
verzoek om hun eigen-
dom aan de Gemeente te 
verkopen.

Bron: Priemus (1978: 44)

Naast het feit dat van der Ploeg een groot finan-
cieel risico liep door de aankoop van deze enor-
me hoeveelheid woningen, was ook de achter-
liggende aanpak bijzonder ambitieus. Vanaf het 
begin betoogde de Gemeente dat stadsvernieu-
wing enkel mogelijk was wanneer een groot 
deel van de woningvoorraad kon worden over-
gedragen van de particuliere eigenaren naar de 
stad of een sociale woningcorporatie. Het feit 
dat woningbezit verspreid was onder “talloze 
particulieren, eigenaren, vaak met nauwelijks 
kapitaal, [...] zoals veel ouderen en andere min-
der welvarende mensen” werd gezien als een 
obstakel dat moest worden weggenomen (Kor-
teweg 1978). Om dat in de praktijk te vertalen, 

schreef wethouder Van der Ploeg brieven aan 
ongeveer 7300 particuliere eigenaren om hen 
te overtuigen hun eigendommen te verkopen. 
Achteraf bekeken ging het om een blufbrief: er 
waren nog nauwelijks afdwingbare maatregelen 
genomen. Zo werd er in de brief gedreigd dat 
bepaalde eigendommen als onbewoonbaar zou-
den worden verklaard, indien niet werd overge-
gaan tot verkoop, en werden er meer actieve en 
intensieve controles van de overheid aangekon-
digd (Meyer 1984: 26). En dat werkte.

In zekere zin zou je kunnen stellen dat de Ge-
meente een gelijkaardige strategie toepaste als 
de huisjesmelkers om opnieuw greep te krijgen 
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De blufbrief van 
wethouder van der 
Ploeg (vervolg)
Met deze brief slaagde 
de Gemeente Rotterdam 
erin een groot deel van 
de particuliere panden 
te verwerven in de oude 
wijken.

Bron: Priemus (1978: 44)

op de oude wijken. Met de brief creëerde de Ge-
meente een dreiging rond het potentiële waar-
deverlies van hun eigendom, en anticipeerde zo 
op bestaande angstgevoelens over de verdere 
achteruitgang van de wijk. Belangrijk om op te 
merken is dat de particuliere eigenaren slechts 
een korte periode van zes maanden kregen 
om te reageren op het aangeboden verkoop-
voorstel. Met andere woorden, een eenmalige 
aankoopactie van grote delen van de wijk was 
tegelijk een strategie om de verwachte inflatie 
van vastgoedprijzen tegen te gaan. Een ander 
element dat zeker heeft meegespeeld bij veel 
particuliere eigenaren was de tijdelijke maatre-

gel waarbij de Gemeente bovenop de geschatte 
waarde van het onroerend goed, een bijkomen-
de subsidie gaf van 25% (Meyer 1984: 26). Op 
die manier kon de Gemeente een grote hoe-
veelheid woningen aankopen tegen een relatief 
goedkope prijs. Concreet kwam dit neer op 
ongeveer vijf keer de jaarlijkse huur, of 6.000 
gulden per huis (Meyer 1984: 26). Rekening 
houdend met dezelfde koopkracht zou dit be-
drag vandaag overeenkomen met 8.253 euro.43 
Deze gemeentelijke aankoopacties zorgden 
ervoor dat de eigendomsverhoudingen in de 

43 Bron: http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php.



310 Stedenbouw en Sociale Verandering

oude wijken gedurende deze periode drastisch 
veranderden.

De aankoopacties van van der Ploeg hadden 
een enorme impact. Niet in het minst voor de 
migrantenarbeiders en hun gezinnen, aange-
zien zij in belangrijke mate afhankelijk waren 
van particuliere huisvesting in de oude wijken. 
Op basis van de cijfers van de Gemeente Rot-
terdam zijn 1517 van de in totaal 1710 huisves-
tingsvergunningen in 1975 aan migranten in 
woonhuizen van particuliere eigenaren ver-
strekt, wat overeenkomt met 89%. Rekening 
houdend met het feit dat migranten die in hui-
zen woonden onder de huurwaarde, logemen-
ten of gehuurde kamers, geen woonvergunning 
nodig hadden, lagen de werkelijke aantallen 
dus nog aanzienlijk hoger. Bovendien tonen 

cijfers uit 1972 (van Heere & Hidalgo 1972) dat 
78,6% van de geregistreerde migranten in deze 
oude wijken woonden (eerste en tweede ring), 
terwijl slechts minder dan de helft (49,5%) van 
de niet-migranten of Nederlandse Rotterdam-
mers in dezelfde wijken woonden.

Daarnaast hadden migranten in die tijd slechts 
in beperkte mate toegang tot de nieuwe of ge-
renoveerde woningen van de sociale woningcor-
poraties die gedurende de stadsvernieuwing tot 
stand kwamen. Uit onderzoek is gebleken dat 
migranten die zich aanmeldden voor een sociale 
woning ofwel niet terecht konden in de buurt 
van hun keuze, ofwel werden ingedeeld in hui-
zen van lage kwaliteit in de tweede ringswijken, 
die pas in een volgende fase vernieuwd zouden 
worden (de Jong 1986: 216). Ook Aalbers (2002) 

Schematische 
weergave van de 
procedure bij aankoop
De aankoopacties van 
wethouder van der Ploeg 
gingen gepaard met een 
strak stappenplan.

Bron: Priemus (1978: 82)
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en Jansen (2006) toonden in hun onderzoek aan 
dat verschillende sociale woningcorporaties 
– sinds de stadsvernieuwing, de belangrijkste 
spelers op de Nederlandse huizenmarkt – er in 
de jaren 70 en 80 selectieve of zelfs discrimine-
rende toewijzingspraktijken op nahielden. Con-
creet kwam dat erop neer dat migranten ofwel 
werden afgewezen, of dat ze hen enkel hun 
minst populaire woningen verhuurden.

In Rotterdam is er in de loop van de jaren een 
lichte (maar nog steeds beperkte) verbetering 
merkbaar op het vlak van toewijzing. In de 
eerste gerealiseerde nieuwe en gerenoveerde 
wooncomplexen waren respectievelijk 88 en 
81% van de huishoudens van Nederlandse 
oorsprong. In latere projecten weerspiegelden 
de verhoudingen al iets beter de werkelijke 
samenstelling van de Rotterdamse bevolking. 
Toch bleven de percentages nog steeds ver on-
der het gemiddelde aantal migranten die aan-
vankelijk in de eerste en tweede ringswijken 
woonden (Fleischeuer 1984: 64). 

Aan het einde van de jaren 70 bijvoorbeeld, 
kwam het engagement om 85% van de ge-
renoveerde woningen voor de eerste bewoners 
van de wijk te reserveren onder druk te staan 
door het wijkcomité Crooswijk. Ze wilden 
maximaal 15% migranten in de wijk, wat neer-
kwam op ongeveer de helft van het werkelijke 
percentage dat destijds in de buurt woonde. 
Deze praktijken doen opnieuw denken aan het 
selectieve toewijzingsbeleid door de maat-
schappelijk werksters van de Afdeling Huisves-
ting. Op een gelijkaardige manier ontstonden 
er bij de woningtoewijzing, onder meer door de 
druk die werd uitgeoefend door projectgroepen, 
nieuwe uitsluitingsmechanismes. Deze keer ge-
beurde de woningtoewijzing namelijk door de 
herhuisvestingscommissies waar naast de maat-
schappelijk werkers, ook leden van de project-
groepen, het wijkorgaan en de Dienst Woon-
ruimtezaken deel van uitmaakten (van den Bent 
2010: 85). Hierbij was opnieuw het doel om de 
concentratie van migranten en sociaal kwets-
bare groepen in één complex of één straat te 

Groei van het aantal 
reacties en het aantal 
daarin aangeboden 
panden, in reactie op 
de twee brieven van 
wethouder van der 
Ploeg
Onder het motto 
‘Rotterdam voor de 
Rotterdammers’ moest 
het stadscentrum, 
inclusief de oude wijken, 
opnieuw aantrekkelijk 
worden gemaakt voor 
haar bewoners. 

Bron: Priemus (1978: 
433)
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voorkomen. Daarnaast werd een onderscheid 
gemaakt tussen ‘respectabele’ en ‘minder res-
pectabele’ buurten, waar respectievelijk minder 
of meer migranten werden toegelaten.

Bekeken vanuit het perspectief van migranten 
en nieuwkomers, krijgt het beleid van van der 
Ploeg een andere connotatie. Onder het motto 
‘Rotterdam voor de Rotterdammers’ werden de 
financiële belangen rond de verdere uitbouw 
van de stad als een internationaal zakendistrict 
aan de kant geschoven, om de bewonersbe-
langen bovenaan de agenda te plaatsen. Maar 
tegelijkertijd maskeert dit motto de tegen-
strijdige belangen van de diverse groepen 
bewoners op dat moment. Op basis van zijn 

empirisch onderzoek, stelt Mubi Brighenti 
(2013: xix) vast dat de interstice zich soms als 
breuk, en soms als opening voordoet. Met an-
dere woorden, naast onverwachte mogelijkhe-
den bevat de interstice ook altijd een risico op 
nieuwe scheidingslijnen. Dit blijkt onder meer 
uit de reconstructie van de verschuivingen in 
de sociale relaties tussen bewoners (zowel de 
voormalige bewoners als de nieuwkomers), de 
particuliere verhuurders (zowel de kleine par-
ticuliere verhuurders als dubieuze huisjesmel-
kers), en lokale actiegroepen (zowel gericht op 
de belangen van de Nederlanders, als op die 
van de migrantenarbeiders, als inter-etnische 
groepen). Het is inmiddels duidelijk dat de 
vraag wie er nu het meeste baat heeft gehad bij 

De 11 
stadsvernieuwings-
gebieden van 
Rotterdam
Via de aankoopacties 
van ‘inferieure’ huizen in 
de stadsvernieuwings-
wijken kon de Gemeente 
op grote schaal wijken 
renoveren, om deze wo-
ningen vervolgens door 
te verkopen aan sociale 
woningcorporaties.

Bron: Priemus 
(1978: 423)
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de stadsvernieuwingsoperatie in de oude wij-
ken, niet simpelweg met ‘de Rotterdammers’ 
kan worden beantwoord.

Tegelijkertijd kunnen we ons de vraag stellen 
of een dergelijke grootschalige stadsvernieu-
wingsoperatie was mogelijk geweest zonder de 
periode van desinvestering en verwaarlozing 
in de oude wijken die eraan voorafging, en die 
uiteindelijk geleid heeft tot een sterke financië-
le waardevermindering van het aanwezige vast-
goed. Deze situatie zorgde er namelijk voor dat 
er een grote concentratie van zeer goedkope 
woningen aanwezig was, die ondanks het sterk 
gefragmenteerde eigenaarschap in één keer 
konden worden aangekocht, ver onder hun 
initiële verkoopswaarde. De aankoop van deze 
woningen in de interstice heeft de Gemeente 
feitelijk een dubbel voordeel opgeleverd. Naast 
de lage aankoopprijs, was er geen enkele vorm 
van compensatie voorzien voor de verhuurders 
die uit de huizen werden gezet. Temeer nog 
omdat een groot aandeel van deze huurders 
geen woonvergunning had. 

De Gemeente heeft al die tijd een ambivalente 
rol gespeeld bij de totstandkoming van de in-
terstice in de oude wijken. Aanvankelijk werd 
de interstice gezien als het neveneffect van 

de toekomstige modernisering van de stad. 
Vervolgens werd geleidelijk aan duidelijk dat 
deze wijken allerlei mogelijkheden boden om 
migrantenarbeiders op een goedkope manier te 
huisvesten. En tot slot vormden deze wijken en 
de publieke investeringskansen die hier lagen, 
de ideale hefboom voor de implementatie van 
de inmiddels bijgestelde stadsvernieuwings-
plannen. Met andere woorden, de interstice 
nam op korte tijd driemaal een andere gedaante 
aan: ze werd tot driemaal toe gezien als ‘tweede 
orde’, maar was ook driemaal nauw verbonden 
met het stedelijk beleid en de bijhorende ruim-
telijke planningsprocessen van de eerste orde.

De combinatie van van der Ploeg’s aankoop-
acties in die wijken waar de meeste migranten 
woonden, zorgde er samen met een selectieve 
toewijzing van de vernieuwde woningvoorraad 
voor dat vele migrantenfamilies in deze peri-
ode aan de lopende band moesten verhuizen. 
Dit wordt ook bevestigd door de steekproef in 
het archief van de Spaanse Parochie waar de 
verhuisbewegingen van de Spaanse arbeiders 
systematisch werden bijgehouden.44 Jansen 

44 SAR, 978a Mision Catolica Española (Spaanse Kerk) / Par-
roquia La Sagrada Familia te Rotterdam (Spaanssprekende 
parochie) aanvulling, inventarisnrs. 164-190, kerkelijk bevol-
kingsregister.

Nieuwbouw
Werfbeeld tijdens de 
stadsvernieuwing.

Bron: de Ruijter, Meijs, & 
Habets (1984: 45)
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(2006: 60) omschrijft de migrantenarbeiders 
en hun gezinnen in deze periode treffend als 
‘stadsnomaden’: 

“‘Bouwen voor de buurt’, bouwen voor de 

zittende bewoner, betekende bouwen voor 

autochtonen, voor Nederlanders, en niet voor 

mensen van elders, de allochtonen. Voor de 

meesten gold dat zij als een soort stadsno-

maden in deze jaren door de steden trokken, 

ze speelden geen rol in inspraak en mede-

zeggenschap, en ook niet in herverdeling.” Stadsvernieuwing en speculatie 
op volle kracht: arbeidsmigranten 
worden naar de tweede 
ringswijken geduwd

De eerste ronde van de stadsvernieuwingsope-
ratie in de eerste ringswijken van Rotterdam 
vergde veel aandacht, omwille van de schaal 
en complexiteit van de operatie. Om de be-
staande woningvoorraad te vervangen door 
nieuwe of gerenoveerde woningen, moest een 
groot aantal relatief kleinschalige projecten 
worden gerealiseerd. Ook de complexe over-
legstructuur van de projectgroepen maakte het 

Nieuwbouw
Werfbeeld tijdens de stadsvernieuwing.

Bron: de Ruijter, Meijs, & Habets (1984: 44)

Overzicht van alle stadsvernieuwingswijken
Een groot deel van Rotterdam werd ingekleurd als stadsvernieuwingsgebied.

Bron: de Ruijter, Meijs, & Habets (1984: 15)

Differentiatie en 
samenvoeging van 
panden
Er werden verschil-
lende manieren 
gezocht om panden 
samen te voegen. Bij de 
samenvoeging van drie 
panden tot één geheel 
met een portiek, werd 
de zolder die voorheen 
als gemeenschappelijke 
berging dienst deed, 
omgevormd tot slaap-
verdieping. Bij de omvor-
ming van drie panden tot 
een ‘maisonnette’ werd 
ook het dak aangepast, 
wat bovenaan extra 
ruimte creëerde of de 
mogelijkheid bood om 
verschillende apparte-
menten te realiseren.

Bron: de Ruijter, Meijs, & 
Habets (1984: 61)
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er niet eenvoudiger op. Vooral tijdens de eerste 
jaren, van 1975 tot 1977, verliep de woningpro-
ductie zeer moeizaam. Er werden slechts 2500 
woningen per jaar gerealiseerd. Van 1978 tot 
1981 kon de Gemeente dit aantal optrekken 
tot 6000 woningen per jaar, wat overeenkwam 
met het minimum dat met de Rijksoverheid 
was overeengekomen.

De combinatie van een substantiële vermin-
dering van het aantal woningen op de parti-
culiere huurwoningenmarkt, samen met een 
verminderde beleidsaandacht voor alles wat 
buiten de eerste ringswijken gebeurde, creëer-
de in de tweede ringswijken een situatie die 
bijzonder gevoelig was voor misbruik en spe-
culatie. Het nijpend tekort aan woningen leid-
de tot een neerwaartse spiraal, waarvan met 
name de meest kwetsbare groepen, waaronder 
migranten, het eerste slachtoffer waren. Hun 
opties waren vanaf het begin zeer beperkt, 
terwijl hun (vaak) beperkte kennis van het 
Nederlands in hun nadeel speelde. De tweede 
ringswijken stonden op de wachtlijst voor de 
tweede ronde van de stadsvernieuwing, maar 
fungeerden in de tussenperiode als een tijde-
lijk overloopgebied. 

Al snel trokken de wijken in deze zone een bij-
komende hoeveelheid migranten aan, die ner-
gens anders heen konden. Dit alles ging samen 
met de verdere sociale stigmatisering van deze 
buurten. De aanwezigheid van migranten werd 
hoe langer, hoe meer gezien als iets wat bij-
droeg tot dalende vastgoedwaarden en andere 
negatieve effecten. Dat resulteerde uiteindelijk 
tot een soort van selffulfilling prophecy met 
paniekverkoop tot gevolg. Het was een gou-
den periode voor vastgoedeigenaren en andere 
beleggingsfirma’s die een groot deel van de 
woningvoorraad aankochten. Het is geen toeval 
dat Cees Engel, naast Fennis een van de meest 
beruchte huisjesmelkers van Rotterdam, vanaf 
het einde van de jaren 70 zeer actief werd in de 
tweede ringswijken. In de Tegenlicht documen-
taire ‘De regels en het spel: een portret van par-
tijen die elkaar geen duimbreed wensen toe te 
geven’ (Paashuis 2004) wordt de strijd tussen de 
Gemeente Rotterdam en huisjesmelkers, die de-
cennia later nog steeds woedde, haarscherp in 

beeld gebracht. Hieronder een fragment waarin 
Cees Engels, op dat moment een van de meest 
beruchte huisjesmelkers, aan het woord komt:

Interviewer: De Gemeente vindt dat u een hele-
boel oude panden heeft en dat u slecht bent voor 
de stad. [...] De boel verpaupert.
Cees Engel: Nee, de boel verpaupert. Daarom 
zijn de prijzen van deze panden laag. Daardoor 
heb daar panden gekocht in die buurten. Zo is de 
volgorde. En die buurten verpauperen omdat de 
Gemeente plannen ging maken daarvoor. Omdat 
ze Europese subsidies wilden hebben, zoals bij-
voorbeeld voor de Millinckxwijk. Ze moeten niet 
oorzaak en gevolg altijd verkeerd zetten. En dan 
de schuld aan een ander geven.

Ondanks het feit dat de activiteiten van Engel 
niet goed te praten zijn, heeft hij een punt wan-
neer hij wijst op de (mede)verantwoordelijkheid 
van de Gemeente. Maar door het kunstmatige 
opdrijven van de woningverkoop door middel 
van diverse speculatieve strategieën drijven 
huisjesmelkers als Engel dit verder op de spits, 
en creëren ze een situatie waarin de reguliere 
verhuur van woningen steeds meer onder druk 
komt te staan. Huisjesmelkerij was namelijk 
vele malen winstgevender. Dit bracht met zich 
mee dat de oorspronkelijke ‘goede’ huurders 
steeds meer ‘werden lastiggevallen, waardoor 
ze verhuisden’, en vervangen door zogenaamde 
‘slechte’ huurders, of dat panden werd onder-
verdeeld in afzonderlijke appartementen om 
vervolgens met veel winst door te verkopen 
aan meerdere huiseigenaren. Dit alles droeg 
bij aan de opzettelijke deprivatie van deze wij-
ken, om er zo voor te zorgen dat er nog meer 
panden op de vastgoedmarkt kwamen om mee 
te handelen. De Gemeente had op dat moment 
weinig andere keuze dan machteloos toe te kij-
ken vanaf de zijlijn. De enige uitweg was een 
soort (weinig succesvol) kat- en muisspel tussen 
de betrokken diensten van de Gemeente en de 
huisjesmelkers, met als doel om het leven van 
deze laatsten lastiger te maken. Concreet kwam 
dat neer op het sturen van brieven met bewijs-
last, het laten uitvoeren van verbouwingswer-
ken ter compensatie van achterstallig onder-
houd op kosten van de eigenaar, etc. 
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Als gevolg van de aankoopacties van van der 
Ploeg waren er niet alleen minder woningen 
beschikbaar, ook het contrast tussen het forme-
le en het informele woningaanbod verscherpte. 
Dat zorgde ervoor dat het grijze huisvestings-
aanbod plaats maakte voor reguliere huisves-
ting (zoals de sociale woningbouw), maar ook 
steeds meer vormen van ‘zwarte’ huisvesting 
dat aanschuurde tegen de grenzen van de illega-
liteit. Tegen het einde van de jaren 70, toen de 
stadsvernieuwing in de eerste ringswijken op 
volle toeren draaide, bereikte de speculatie een 
nieuw hoogtepunt in de tweede ringswijken. 

In een publicatie waarin van der Ploeg en ande-
ren terugblikken op tien jaar stadsvernieuwing 
wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan 
de aanpak van het particulier woningbezit in de 
tweede ringswijken. Hierin staat te lezen:

“Daar vrijwel alle politieke en beleidsmatige 

aandacht gericht was op het aangekochte 

bezit in de elf eersteringswijken konden de 

speculerende huizenbezitters vrijwel on-

gestoord hun gang gaan bij het splitsen en 

vervolgens uitverkopen van leeggekomen 

huurwoningen in alle overige gebieden. In 

de tweede ring zijn zo 13.027 appartementen 

gecreëerd van 1973 tot en met 1982.”

(de Langen & Meijs 1984: 83)

In deze periode verschenen steeds meer ver-
ontrustende krantenberichten met de melding 
dat alleen al in 1979 bijna 10.000 betaalbare 
huurwoningen verloren waren gegaan of ‘in 
de verkoop stonden’, om te worden onderver-
deeld en met grote winsten verkocht als meer-
dere appartementen. Vooral het feit dat er op 
hetzelfde moment ongeveer 27.000 mensen 
geregistreerd stonden op de wachtlijst voor 
een huurwoning, en die zelf niet genoeg geld 
hadden om een woning aan te kopen, werd als 
zeer problematisch beschouwd (“Bewonersor-
ganisaties maken eisenpakket” 1979, “Specu-
latie aan banden” 1980). 

Door het nijpend tekort aan huurwoningen, 
was het woonaanbod ondertussen volledig 
verschoven richting koopwoningen. Hierdoor 
ontstond een vicieuze cirkel. Door een gebrek 

aan betaalbare (en voldoende ruime) huurwo-
ningen schakelden personen die niet langer de 
hoge huur konden betalen, onder wie veel mi-
granten, over op koopwoningen. In feite ging 
het dus om noodkoop. De stijgende vraag naar 
koopwoningen zorgde op haar beurt voor een 
verdere uitdunning van de huurwoningmarkt. 

In reactie hierop eiste de Tweede Kamer in 
1980 dat het kabinet maatregelen zou nemen 
met betrekking tot het dringende woningtekort 
van migranten, en vroeg om meer druk uit te 
oefenen op de gemeenten. Ina Müller-van Ast 
(PvdA) benadrukt het belang hiervan door te 
wijzen op het feit dat “buitenlanders twee keer 
langer geregistreerd staan om toegang tot een   
woning te krijgen, en dat het aantal woning-
zoekenden een stuk hoger ligt in vergelijking 
met andere bevolkingsgroepen”. Door de vijf 
procent regel of andere beperkingen die pro-
jectgroepen oplegden, kon slechts een beperkt 
aantal migranten die eerder in de oude wijken 
hadden gewoond terugkeren. Voor nieuwko-
mers was het helemaal een onmogelijke onder-
neming: ze werden vrijwel niet meer toegelaten 
tot de oude wijken. Bovendien hadden de vele 
jaren van afwachten en onzekerheid een tol 
geëist, waardoor men op zoek ging naar een 
meer veilige en stabiele woonoplossing. 

Kopen bood hiervoor een uitweg. Bovendien 
waren de woning die in de tweede ringswijken 
te koop werden aangeboden van een relatief 
betere kwaliteit, in vergelijking met deze in de 
eerste ringswijken. De woningen waren recenter 
gebouwd, en over het algemeen iets ruimer. Tot 
slot was een belangrijke factor dat vele migran-
tenarbeiders op zoek waren naar onmiddellijke 
huisvesting, zodat ze hun familie konden laten 
overkomen, waardoor het niet zo moeilijk was 
om hen te overtuigen om een   (deel van een) 
huis te kopen. Omwille van de schaarste op de 
woningmarkt en de grote vraag, konden deze 
woningen of appartementen tegen relatief hoge 
prijzen verkocht worden, aan een waarde die 
niet in verhouding stond tot de kwaliteit. 

Zo belandden een groot deel van deze nieuwe 
woningbezitters in huizen van zeer lage kwali-
teit, of zelfs in huizen die op korte termijn zou-
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den worden gesloopt. Op die manier zijn in de 
tweede ringswijken ongeveer 13.000 apparte-
menten gerealiseerd in de periode tussen 1973 
en 1982, wat overeenkomt met twintig procent 
van de totale woningvoorraad in dit gebied (de 
Langen & Meijs 1984: 81).

Naast de destabiliserende effecten van de 
aankoopacties van van der Ploeg op de wo-
ningmarkt, zorgden nog andere gemeentelijke 
maatregelen er mee voor dat migrantenarbei-
ders in de richting van koopwoningen werden 
geduwd (de Langen & Meijs 1984: 83). Zo bood 
de Gemeente naast belastingsvoordelen ook 
een gemeentelijke (hypotheek)garantie bij de 
aankoop van een woning. Hierbij werd er wei-
nig aandacht besteed aan de werkelijke waarde 
van de woning en aan de financiële draagkracht 
van potentiële kopers. Tussen 1977 en 1981 zijn 
er welgeteld 2.447 van dergelijke gemeentelijke 
garanties verleend in de tweede ringswijken (de 
Langen & Meijs 1984: 83). 

Om de impact van van der Ploeg’s aankoopac-
ties nog scherper in beeld te brengen, volgt een 
reconstructie van de beschikbare empirische 
gegevens over het aantal migranten in de eerste 
en tweede ringswijken, in de jaren 1971, 1977, 
1984, dus respectievelijk vóór de gemeentelijk 
aankoopacties, tijdens de eerste fase van stads-
vernieuwing in de eerste ringswijken, en tijdens 
de tweede fase van de stadsvernieuwing in de 
tweede ringswijken. Ondanks het feit dat de 
gegevens uit 1984 geen Zuid-Europese migran-
ten bevatten, waardoor het onmogelijk is om 
een   volledige vergelijking te maken, laten de 
gegevens een duidelijke trend zien.

Vóór de aankoopacties werden de eerste rings-
wijken gekenmerkt door de hoogste concentra-
tie migranten.45 In vergelijking met het gemid-

45 In 1972 vormen immigranten 7,45% van de totale bevolking 
in de eerste ringswijken. In datzelfde jaar is het percentage 
migranten in de tweede ringswijken 4,83%. Dit is nog steeds 
hoger dan het gemiddelde in heel Rotterdam: dat is 3,96%. 
In 1977 vergroot het aandeel migranten geleidelijk tot 12,21%, 
9,38% en 6,26% in respectievelijk de eerste ring, de tweede 
ring en Rotterdam als geheel. In 1984 blijft het relatieve aantal 
migranten in de eerste ringswijken verder toenemen: 16,53% 
van de bevolking was van buitenlandse afkomst. Het percen-
tage migranten in de tweede ring was intussen echter veel 
sneller gegroeid: tot 18,89%, waarmee de groei in de eerste 
ring werd overschreden. Ter vergelijking: in 1984 bestond 
10,20% van de totale bevolking van Rotterdam uit migranten.

delde in heel Rotterdam is het percentage van 
migranten in dit gebied bijna dubbel zo hoog, 
namelijk 7,5%. Na de aankoopacties bleef het 
aantal migranten in heel Rotterdam toenemen. 
Het percentage migranten in de tweede ringswij-
ken nam echter veel sneller toe, dan in de eerste 
ringswijken of elders in de stad. In 1984 was 
bijna 19% van de bevolking migrant, in vergelij-
king met het gemiddelde van 10% voor Rotter-
dam als geheel, en 16,5% in de eerste ringswij-
ken. In absolute aantallen wordt de plotselinge 
toename van migranten in de tweede ringswij-
ken nog duidelijker. Tussen 1972 en 1984 steeg 
het aantal migranten in de eerste ring met factor 
1,67, terwijl in de tweede ringswijken hun aantal 
bijna verdrievoudigde, het nam toe met factor 
2,90. In Rotterdam als geheel is er een toename 
met factor 2,14 gedurende deze periode. 

De speculatie loopt uit de  
hand: de ‘verzwarting’ van  
de huisvestingsmarkt 

“Wildervank B.V. kocht zes panden in 1978 

voor gemiddeld f 68.000,- per pand, of wel 

f 22.500,- per woning. Deze relatief hoge 

aankoopprijs is voor Wildervank acceptabel 

omdat alle panden vervolgens in 18 appar-

tementsrechten kunnen gesplitst worden. 

Hierna start de uitverkoop van de twaalf 

leeggekomen huurwoningen aan eigenaar-

bewoners met gemeentegarantie. De ge-

middeld verkoopprijs bedraagt dan ruim f 

50.000,- per woning: dit is een verdubbeling 

van de aankoopprijs. Deze uitponding, die 

juridisch is geregeld in twee Verenigingen 

van Eigenaren, heeft Wildervank B.V. na vier 

jaar een winst opgeleverd van f 330.000,-. Vijf 

appartementen van eigenaar-bewoners zijn 

door betalingsmoeilijkheden en door onder-

houdslasten van passieve aanschrijvingen 

(na klachten van de overgebleven huurders) 

inmiddels op de veiling beland. De gemiddel-

de opbrengst bedraagt daar f 9.000,-. Deze 

gedwongen veilingverkopen laten zowel de 

eigenaar als de gemeente en rijksoverheid 

met een gemiddeld schuld van f 40.000,- 
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achter. Het verlies op de afgegeven gemeen-

tegaranties bedraagt f 200.000,-. Met dit 

bedrag hadden deze zes panden nu (tegen 

beleggingswaarde) aangekocht kunnen wor-

den. Op de veiling zijn alle appartementen 

echter weer opgekocht door handelaren en 

met vergelijkbare woekerwinsten aan de vol-

gende eigenaar-bewoners doorverkocht.”

(de Langen & Meijs 1984: 87)

Deze exemplarische case van Wildervank B. V. 
illustreert hoe de huizenhandel in de tweede 
ringswijken op de duur oncontroleerbare pro-
porties aannam. Naast het feit dat een groeiend 
aantal migranten in de richting van de tweede 
ringswijken geduwd werden, brachten de plotse 
aankoopacties en het verdwijnen van de inter-
stice in de eerste ringswijken veel migranten in 
een zeer kwetsbare positie. Terwijl de woning-
markt in de eerste ringswijken aanvankelijk 
verschillende tinten ‘grijs’ vertoonde, zou een 
groot deel van de woningmarkt in de tweede 
ringswijken in een razendsnel tempo ‘verzwar-
ten’. Naast de problematische handel in vast-
goed via de vele woningsplitsingen (waarvan 
bovenstaande case slechts een voorbeeld is), 
waren nieuwe systemen van huurkoop en de 
toename van onderverhuur boosdoeners. 

Particuliere pandeigenaren kregen snel de 
overhand in de tweede ringswijken en zetten 
de situatie volledig naar hun hand door de 
regels in hun voordeel te manipuleren. Ze 
verkochten woningen tegen woekerprijzen 
door ze ‘horizontaal op te splitsen’. Voorma-
lige woningen werden via deze horizontale 
opsplitsingen opgedeeld in afzonderlijke ap-
partementen. Na de aankoop en de aanvraag 
tot toestemming voor horizontale opsplitsing 
(wat in deze periode nooit werd geweigerd), 
wachtten de pandeigenaren het moment af tot 
de oorspronkelijke huurders het huis verlaten. 
In een volgende stap vragen ze bij de Gemeen-
te subsidies   aan voor woningverbetering. Deze 
subsidies werden toegekend om eenvoudige 
werkzaamheden zelf te kunnen uitvoeren, zo-
als het plaatsen van een douche of een nieuwe 
keuken. Op die manier kon de verkoopprijs 
disproportioneel toenemen. Dankzij de ge-
meentegarantie vormden de hoge verkoopprijs 

en de bijbehorende hypotheek niet langer 
een obstakel. Bovendien maakte het feit dat 
migranten minder goed op de hoogte waren 
van de regelgeving hen tot een gemakkelijke 
prooi. De resulterende afbetalingsproblemen 
zorgden voor financiële katers bij zowel de 
eigenaar-bewoners van de appartementen, als 
bij de Gemeente en de Rijksoverheid. Het to-
tale verlies op de gemeentegaranties bedroeg 
tot ruim 14 miljoen gulden tegen 1983 (de Lan-
gen & Meijs 1984: 83). De eigenaar-bewoners 
vormden ‘de laatste schakel in de speculatieke-
ten’. Het ging hierbij vaak om noodkopers.

Het onderzoek van Teijmant en Schepens 
(1981: 15) over noodkopers in de Amsterdamse 
context, bevestigt de kwetsbare positie van de 
arbeidsmigranten op de huisvestingsmarkt in 
deze periode. Tegelijk maakt deze studie dui-
delijk dat naast migranten, ook andere groepen 
met een beperkt budget moeilijkheden onder-
vinden. De onderzoekers namen 30 semi-ge-
structureerde interviews af, waarvan 6 met 
buitenlandse respondenten, en concluderen: 

“3 van de 6 buitenlandse respondenten ver-

telden ons dat ze een huis hadden gekocht 

omdat dat de enige mogelijkheid was om 

hun gezin te laten overkomen. Om ook voor 

de familie een verblijfsvergunning te krijgen, 

moesten ze kunnen aantonen dat ze de 

beschikking hadden over ‘passende’ woon-

ruimte. Wachten totdat de CDH hun zo’n huis 

toewijst is ‘wachten tot je een ons weegt’. Ze 

hadden in hun ogen geen andere keus. De 

Protestactie voor betere huisvesting (1981)
Het Aktiekomitee Huisvesting Buitenlanders (AHB) protesteerde op 23 mei 
1981 namens de Turkse, Marokkaanse en Spaanse werknemers in Hilver-
sum tegen de slechte huisvesting. 

Bron: Paul Babeliowsky (fotograaf), Rijksmuseum
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enige keuze was die tussen een huurwoning 

in de vrije sektor of een koopwoning. Kopen 

is dan aantrekkelijker, omdat dat goedkoper 

was.” (Teijmant & Schepens 1981) 

Dit alles leidde tot een zeer dubbelzinnige 
situatie. Terwijl de woningen in de eerste rings-
wijken in het kader van de stadsvernieuwing 
werden samengevoegd om meer ruimte en 
comfort te creëren, werden de woningen in de 
naastgelegen tweede ringswijken steeds meer 
opgesplitst en gereduceerd tot een vastgoed-
product waar op het einde nog zoveel als mo-
gelijk winst werd uitgeperst.

Een andere manier om de barrières op de re-
guliere woningmarkt te omzeilen, was de in-
troductie van een nieuw huurkoopsysteem, dat 
begin jaren 70 opgang maakte. Eigenlijk kwam 
dit systeem neer op de eliminatie van de bank 
als derde partij in een verkoopsovereenkomst. 
De ‘koper’ betaalt de afgesproken verkoopprijs 
rechtstreeks aan de ‘eigenaar’, volgens een be-
paalde termijn (bijvoorbeeld over een periode 
van dertig jaar). De laatste blijft gedurende 
deze termijn de juridische eigenaar tot de vol-
ledige prijs is betaald. Als gevolg hiervan is het 
voor de ‘koper’ bijvoorbeeld niet mogelijk om 
het pand na een aantal jaren te verkopen (bij-
voorbeeld in het geval van de terugkeer naar 
het thuisland). Het contract kan ook niet vroeg-
tijdig worden beëindigd. Bovendien werd be-
paald dat wanneer de koper niet meer in staat 
was om het pand af te betalen, het geïnvesteer-
de geld naar de juridische eigenaar ging. 

Terugblikkend op de periode dat dit soort 
lock-in praktijken in zwang waren, gaf Cees 
Engel zelf toe (Paashuis 2004): “Deze verkopen 
zijn niet mooi gelopen, nee.” Maar desondanks 
lieten vele migrantenarbeiders en andere 
woningzoekers zich overhalen om mee te 
stappen in dit dubieuze huurkoopsysteem. Dit 
had onder meer te maken met het feit dat een 
bankhypotheek niet langer nodig was. En, 
nog belangrijker, in Rotterdam werd een huur-
koop-transactie gedefinieerd als ‘verkoop’ en 
dus beloond met een automatische woonver-

gunning.46 In ruil voor een gegarandeerde toe-
lating voor gezinshereniging waren migran-
tenarbeiders bereid om aanzienlijke risico’s te 
nemen, waardoor slimme vastgoedeigenaren 
hoge winsten konden maken. Een gangbare 
manier om de kosten van hun investeringen te 
recupereren was om (tijdelijk) kamers onder te 
verhuren aan landgenoten. 

Daarnaast werd deze praktijk van onderver-
huur in de tweede ringswijken overgenomen 
door de pandhandelaren en op een grotere 
schaal georganiseerd. De speculatie werkte 
gelijktijdig op twee niveaus. In de eerste plaats 
probeerden de woningspeculanten te profiteren 
van de waardestijging van het onroerend goed 
via koop en verkoop. Ten tweede werden deze 
panden in de tussentijd verhuurd aan personen 
die zich aan de onderkant van de woningmarkt 
bevonden. Door met stromannen te werken, 
konden de huurinkomsten aanzienlijk worden 
verhoogd. Een klein deel van het totale bedrag 
werd betaald aan de stromannen, die de onder-
verhuurcontracten beheerden. Als gevolg van 
deze dubieuze overeenkomsten, gericht op het 
genereren van zoveel mogelijk inkomsten, ont-
stonden er overvolle appartementen. 

In sommige gevallen sliepen de huurders zelfs 
overdag en ‘s nachts in ploegen om de huur-
opbrengst nog verder te maximaliseren. De 
‘verzwarting’ van de huizenmarkt zorgde niet 
alleen voor een snelle afname van de woning-
kwaliteit, maar creëerde financiële schulden 
bij migranten en andere minder welgestelde 
groepen die afhankelijk waren van dit woning-
segment. De hele stadsvernieuwingsoperatie 
in de eerste ringswijken veroorzaakte een ‘wa-
terbedeffect’: door de problemen in een gebied 
aan te pakken, verdwenen ze niet, maar werden 
ze naar de naastgelegen gebieden verplaatst. 
De oude wijken die voorheen als een interstice 
functioneerden, waren zonder veel aandacht 
voor de bestaande sociale en ruimtelijke dyna-
mieken, tot onderwerp van stadsvernieuwing 
gemaakt door van der Ploeg. Door de toegeno-

46 SAR, 891 Wijkorgaan Crooswijk, Werkgroep Gastarbeiders, 
Motie van de Gemeenteraad in vergadering bijeen op 17 
augustus 1972 ter bespreking van de problemen rond de 
buitenlandse werknemers, 17 augustus 1972.



320 Stedenbouw en Sociale Verandering

men protectionistische maatregelen, schaarste 
op de woningmarkt en beperkte toegang van 
migranten tot die woningmarkt werden migran-
ten (en andere kwetsbare groepen) gedwongen 
om naar andere gebieden te verhuizen en om 
meer risico’s te nemen, waardoor ze in een 
neerwaartse spiraal belandden.

Het verzwarten van de woningmarkt in de 
tweede ringswijken droeg opnieuw bij aan de 
toegenomen spanningen tussen autochtonen en 
allochtonen. Zo waren migranten die een huis 
kochten via een huurkoopcontract in veel ge-
vallen niet op de hoogte van de huurwetgeving 
en het feit dat de zittende huurders geduren-
de drie jaar huurzekerheid konden claimen. 
Arbeidsmigranten hadden deze huizen in de 
eerste plaats gekocht om hun families te laten 
overkomen. Aan de andere kant waren er de 
Nederlandse bewoners, die vaak al vele jaren 
in hun huis hadden gewoond, en er in hadden 
geïnvesteerd, zowel financieel als emotioneel. 
Ook voor hen zorgde de massale en plotselinge 
verkoop van deze woningen tot conflictsitua-
ties. De concurrentie tussen de voormalige Ne-
derlandse huurders en de nieuwe eigenaar-be-
woners werd verder geïntensiveerd door het 
toenemende tekort op de huurmarkt. Steeds 
meer studenten, jonge gezinnen of werkende 
jongeren ondervonden grote moeilijkheden bij 
hun zoektocht naar een betaalbaar huis in de 
oude wijken. De toegenomen concurrentie op 
de woningmarkt stimuleerde de verdere stig-
matisering van deze buurten, die vaker werden 
aangeduid als getto’s of concentratiewijken 
waar de leefbaarheid laag zou zijn.

Niet te onderschatten was de psychologische 
impact. De zeer concurrentiële situatie op de 
woningmarkt maakte diepe indruk op degenen 
die er rechtstreeks bij betrokken waren, met 
name migranten. Terwijl in 1980 20% van de in 
Nederland wonende Turken en Marokkanen de 
eigenaar van hun woning was, daalde dit aantal 
tot 7%   in 1990 en 6% in 1994, terwijl dit voor 
de oorspronkelijke bewoners respectievelijk 
42%, 45% was en 47% (Jansen 2006: 274). Ver-
schillende factoren kunnen deze opmerkelijke 
afname verklaren. Volgens Jansen (2006) had 
dit te maken met de kleinere afzetmarkt in de 

grote steden, waar een relatief groter aantal 
migranten woont en met de gemiddeld lagere 
inkomenspositie. Toch verwijst ze ook naar de 
‘traumatische’ periode van ‘noodaankopen’, die 
op basis van onze eigen onderzoeksresultaten 
een zeer plausibele verklaring lijkt.

Een domper op de volgende fase 
van de stadsvernieuwing

De grootschalige speculatie die was ontstaan in 
de tweede ringswijken zette mee een rem op de 
volgende fase van stadsvernieuwing. De oude 
wijken werden sowieso al gekenmerkt door het 
feit dat ze voor 80 à 90% in privé-handen wa-
ren. Daar kwam in de tweede ringswijken nog 
bij dat een relatief groot deel hiervan in han-
den van eigenaar-bewoners was. Deze laatste 
groep had vaak grote moeilijkheden om hun 
eigendommen op een voldoende manier te on-
derhouden. Teijmant (persoonlijk interview, 27 
februari 2014) beschrijft hoe de betekenis van 
noodkoop gaandeweg verschoof. Eind jaren 70 
ontstond er niet alleen in Rotterdam maar ook 
in Amsterdam een ‘koophausse’, waarbij uit on-
derzoek is gebleken dat mensen eigenlijk liever 
een woning hadden willen huren, maar over-
schakelden naar de aankoop van een woning 
omdat huren niet kon en dit de enige manier 
was om in de stad binnen te raken. Vervolgens 
daalden de prijzen van deze koopwoningen 
waardoor er een restschuld ontstond. Hierdoor 
konden mensen niet verhuizen, maar zaten 
ze vast in een woning die ze zich met moeite 
konden permitteren. Het resultaat was een zeer 
gefragmenteerde en grotendeels slecht onder-
houden woningmarkt. 

Gedurende de komende jaren ondernam de 
Gemeente verschillende pogingen om de ne-
gatieve uitwassen op de huizenmarkt een halt 
toe te roepen, maar met beperkt succes. In 
1977 werd het verlenen van vergunningen voor 
de horizontale opsplitsing van woningen be-
moeilijkt. Maar ondanks deze poging bleef de 
impact op het aantal toegekende vergunningen 
vrij beperkt. Daarnaast ondernam de Gemeente 
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in 1980 een poging om woonvergunningen te 
weigeren voor de kopers van voormalige huur-
woningen. Dit met als doel om de transfor-
matie van huurwoningen naar koopwoningen 
te stoppen. Maar ook dit initiatief ondervond 
veel weerstand. De pandeigenaren besloten om 
tegen deze maatregel te protesteren. Een van 
hen, Havag Holding B.V., ging zelfs naar het 
Hof, waar hij zijn zaak won. Het gerecht oor-
deelde dat de Gemeente geen woonvergunnin-
gen mocht weigeren, waardoor de grootscha-
lige verkoop van huurwoningen in de tweede 
ring kon doorgaan zoals voorheen.

Dat de Gemeente de effecten die de stadsver-
nieuwingsaanpak in de eerste ring zou sorteren 
in de rest van de stad zwaar onderschat had, 
blijkt ook uit de terugblik van de Langen en 
Meijs (1984). In onderstaand fragment staan zij 
stil bij de verschuiving richting eigenaar-bewo-
ners (waaronder veel migrantenarbeiders) in de 
tweede ringswijken, wat maakte dat het voor 
de Gemeente veel moeilijker werd om de stads-
vernieuwingsaanpak hier op een gelijkaardige 
manier verder te zetten: 

“Het fenomeen ‘eigenaar-bewoner’ is pas 

sinds korte tijd een aandachtspunt in de Rot-

terdamse stadsvernieuwing. Feitelijk valt het 

onderkennen van deze problematiek samen 

met het opstarten van projectgroepen in 

de tweederingswijken. Naast de beperking 

tot een gefaseerde aankoopactie, bleek 

het relatief grote aantal eigenaar-bewoners 

meteen al een omvangrijk struikelblok voor 

een voortvarende stadsvernieuwingsaanpak. 

Gemiddeld is in 1980 vijfentwintig procent 

van het totale woningbestand in bezit van 

eigenaar-bewoners. [...] De noodzaak om, 

voor gezinshereniging, een grote woning 

te verkrijgen in de ‘dure kooptijd 1978/1981’ 

leidde tot onwaarschijnlijk hoge koopprijzen, 

die in geen enkele verhouding stonden tot de 

kwaliteit van het pand. Zo komen vele eige-

naar-bewoners voor in kwalitatief slechte of 

zelfs voor sloop bestemde panden.”  

(de Langen & Meijs 1984: 81)

En de auteurs vervolgen: 

“Daar vrijwel alle politieke en beleidsmatige 

aandacht gericht was op het aangekochte 

bezit in de elf eersteringswijken konden de 

speculerende huizenbezitters vrijwel on-

gestoord hun gang gaan bij het splitsen en 

vervolgens uitverkopen van leeggekomen 

huurwoningen in alle overige gebieden. In de 

tweede ring zijn zo 13.027 appartementen ge-

creëerd van 1973 tot en met 1982. [...] De ei-

genaar-bewoners kunnen dan ook met recht 

de laatste schakel in de speculatieketen 

genoemd worden. [...] sociale overwegingen 

[blokkeren] een consequente beleidsmatige 

aanpak, zoals deze, door middel van onteige-

nings- en aanschrijvingsbeleid wordt toege-

past bij de overige particuliere eigenaren. [...] 

In de Rotterdamse projectorganisatie dient 

derhalve en zorgvuldige afweging plaats te 

vinden tussen enerzijds de bewonersbelan-

gen van de eigenaar-bewoners en anderzijds 

de sociale belangen van de stadsvernieuwing 

in het algemeen en van de betroffen huur-

ders in het bijzonder.” (de Langen & Meijs 

1984: 81)

Vervolgens formuleren de auteurs een aantal 
voorstellen om deze scheefgegroeide situa-
tie te remediëren. Tijdens de volgende jaren 
zouden nog vele beleidsinitiatieven volgen, 
specifiek gericht op deze wijken, zoals bij-
voorbeeld Pact op Zuid47. Waar bovenstaand 
fragment blijk geeft van een toenemend begrip 
van de complexiteit van stadsvernieuwing als 
sociaal-ruimtelijke opgave met een sterke na-
druk op de verbetering van de stedelijke woon-
functie, ondergaat het stedelijk beleid vanaf de 
jaren 90 opnieuw een paradigmawissel. Vanaf 
dan komt de nadruk heel sterk te liggen op 
stedelijke ‘revitalisering’. Deze nieuwe aanpak 
is voornamelijk gericht op het versterken van 
de competitieve positie van steden als vesti-
gingslocatie voor economische investeerders 
en kapitaalkrachtige gezinnen (Vermeijden 

47 Pact op Zuid werd in 2006 opgestart als een samenwer-
kingsverband tussen de woningcorporaties Vestia, Woonbron, 
Woonstad Rotterdam, Com. Wonen, de deelgemeenten 
Feyenoord, Charlois, Ijsselmonde en de gemeente Rotterdam. 
Over tien jaar tijd werd 1 miljard euro extra in Rotterdam Zuid 
geïnvesteerd.
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2001). Dat laat zich in het bijzonder voelen in 
Rotterdam Zuid. Met de Kop van Zuid ontwik-
keling als startschot, kwamen de omliggende 
wijken opnieuw onder druk te staan. Zo is 
recent nog beslist om in Afrikaanderwijk de 
grove middelen in te zetten. Op korte termijn 
zullen hier 600 woningen tussen de Hilledijk 
en De La Reystraat tegen de vlakte gaan om 
plaats te maken voor 374 woningen in het ho-
gere marktsegment (“Grootschalige sloop in 
Afrikaanderwijk” 2018). 

Stedenbouw en aandacht voor 
de tussentijd en de agency van 
stadsmakers

Als we vandaag terugblikken op de stadsver-
nieuwing van de jaren 70 en 80 valt op dat er 
lange tijd een blindheid was voor de betekenis 
van de oude wijken voor de stad. Het ‘Bouwen 
voor de buurt’ bracht op dat vlak een koerswij-
ziging teweeg. Dat een stad ook dient om in 
te wonen was een belangrijk inzicht. Tegelijk 
maakt de casestudy duidelijk dat het niet alleen 
gaat over het feit dat er in de stad wordt ge-
woond, maar ook over hoe en wie er in de stad 
wonen en er gebruik van maken. Door stil te 
staan bij de betekenis van de oude wijken voor 
diverse groepen, kregen we een meer gediver-
sifieerd beeld van de bijhorende processen van 
gebruik, toe-eigening en conflict. 

Dan blijkt dat in de officiële herontwikkelings-
plannen voor de stad de dynamieken die de 
aanwezigheid van migrantenarbeiders op de 
huisvestingsmarkt met zich meebrachten lange 
tijd werden genegeerd ofwel gemarginaliseerd. 
In de beginperiode van de gastarbeidersmigratie 
kregen arbeidsmigranten onder het mom van tij-
delijkheid slechts een voorlopig plek toegewe-
zen in die delen van de stad, die in afwachting 
waren van toekomstige herontwikkeling. Toen 
vervolgens het verblijf van deze arbeidsmigran-
ten een permanent karakter kreeg en gezinsher-
enigingen toenamen, werd hun aanwezigheid in 
de oude wijken zowel door beleidsmakers als 
door de media eenzijdig gekoppeld aan wantoe-

standen en uitbuitingspraktijken, en zo willens 
nillens in de hoek van de marginaliteit geduwd.

Daarnaast brachten de stadsontwikkelings-
plannen herhaaldelijk onvoorziene schadelijke 
neveneffecten met zich mee. Tijdens de we-
deropbouwperiode was het bekendmaken van 
de plannen voor herontwikkeling (nog voor de 
daadwerkelijke realisatie) voldoende om grote 
delen van de stad tot voorwerp van verwaar-
lozing en speculatie te maken. Maar eenmaal 
de stadsvernieuwing uit de startblokken was 
geschoten, zorgde onder meer de grootschalig-
heid van de operatie ervoor dat de interstice, 
die tot dan toe een belangrijke functie had 
vervuld voor een groot aantal stadsinwoners, 
er op een zeer radicale manier tussenuit werd 
geknipt, met alle gevolgen vandien.

Deze casestudy toont de noodzaak van een ste-
denbouw die niet negeert wat er zich afspeelt in 
de tussentijd. Sociaal-ruimtelijke ontwikkelin-
gen zullen voortdurend in continue metamor-
fose blijven. Het is een illusie te geloven dat 
planningsprocessen lineair van A naar B verlo-
pen, tot op het moment dat ze ‘af’ zijn. Zoals 
is aangetoond, heeft de blindheid voor soci-
aal-ruimtelijke dynamieken die van onderaf in 
de oude wijken ontstonden schadelijke gevol-
gen gehad. Maar daarnaast is het een gemiste 
kans. Dit gecombineerd met door de overheid 
gestuurde planningsprocessen die geen oog 
hebben voor het samenspel met wat er leeft en 
beweegt in de stad, heeft geleid tot een rigide 
vorm van stedenbouw die niet of nauwelijks 
anticipeerde op wat er zich afspeelde tijdens de 
periode van de gastarbeidersmigratie.

Daarnaast kunnen we in deze terugblik veel 
leren over het complexe samenspel tussen de 
markt, de overheid, en de civil society, en de 
respectievelijke processen van marktwerking, 
herverdeling en reciprociteit (Polanyi 1944). 
Het dominante discours rond stadsvernieuwing 
is sterk gekleurd door het perspectief van de 
overheid. De intentie om via de opkoopacties 
van van der Ploeg ruimte te maken voor soci-
ale huisvesting, is dan ook een doorgedreven 
vorm van herverdeling. De schaal waarop dit 
in Rotterdam en andere Nederlandse steden is 



323Casestudy 2 De oude wijken

geïmplementeerd, wekt om die redenen nog 
steeds internationale belangstelling. Tegelijk 
toont de casestudy hoe selectieve toewijzing 
en andere drempels tot de toegang van deze 
publieke voorziening, groepen die nog niet 
als volwaardig lid van de Nederlandse samen-
leving worden gezien, verder uitsluiten. In de 
Rotterdamse context zijn de gevolgen hiervan 
tot op vandaag zichtbaar. Aalbers (2002: 163) 
heeft er terecht op gewezen: “Even if housing 
discrimination is not taking place anymore, the 
past housing situation influences the current.” 

In sociaal-geografisch onderzoek waarbij eind 
jaren 90 de residentiële patronen van Marokka-
nen en Turken in kaart zijn gebracht in de vier 
grote Nederlandse steden, Amsterdam, Rotter-
dam, Den Haag en Utrecht, wordt dit bevestigd:

“Segregation values are much higher in Rot-

terdam [in comparison to Amsterdam]. [...] In 

fact, the numbers residing in neighbourhoods 

that date from the early decades of this cen-

tury – such as Afrikaanderwijk, Spangen, Bos-

polder and Hillesluis – are quite large. [...] The 

first impression is that the minority groups 

in Amsterdam are more widely dispersed 

throughout the city than they are in Rotter-

dam. In the latter city, they are more concen-

trated in centrally located neighbourhoods. 

Several concentration areas are found in even 

older neighbourhoods. However, they remain 

virtually absent in the areas developed during 

the early post-1945 years.” (Van Kempen & 

Van Weesep 1998)

Een aandachtige historische lezing van de soci-
aal-ruimtelijke dynamieken in de interstice en 
de bijhorende in- en uitsluitingsmechanismes, 
kan dus mee bijdragen aan een beter inzicht in 
de huidige segregatieprocessen. De resultaten 
van deze casestudy sluiten aan bij de eerdere 
bevindingen van (hoofdzakelijk kwantitatief) 
onderzoek naar sociale segregatie, maar de em-
pirische analyse brengt tegelijkertijd bijkomen-
de oorzaken aan. Waar de sociaal-geografen 
voornamelijk de relatie leggen met kwantitatie-
ve indicatoren zoals woninggrootte, woningou-
derdom, etc. maakt deze casestudy ook het 
complexe samenspel zichtbaar tussen stadsont-

wikkeling en migratieprocessen, meer bepaald 
de manier waarop hier vanuit de overheid, de 
markt en de civil society op ingespeeld werd.

Naast de overheid, toont de casestudy de markt 
aan het werk. Dit is een minder bekend verhaal. 
Voor de arbeidsmigranten vormde huisvesting 
een belangrijke hulpbron om hun plek op te 
eisen in de Nederlandse samenleving, letterlijk 
en figuurlijk. De toegang tot de particuliere 
huisvestingsmarkt, heeft mee bijgedragen aan 
gezinshereniging en bood de mogelijkheid tot 
een permanent verblijf in de stad. Tegelijkertijd 
was deze toegang tot woonruimte in de oude 
wijken deels afgeschermd, bijzonder wissel-
vallig en ongelijk verdeeld. Op de particuliere 
markt waren er diverse partijen actief: van de 
beruchte huisjesmelkers, over bemiddelaars zo-
als de kleermaker of de taalleerkracht die over 
de juiste contacten beschikten, personeelsfunc-
tionarissen van bedrijven die migrantenarbei-
ders tewerkstelden, tot Nederlandse gezinnen 
die een extra kamer te huur aanboden.

Zoals Harvey (1972) stelt, dragen dit soort van 
ongelijk verdeelde ‘distributionele effecten’ die 
inherent zijn aan de organisatie van de stedelij-
ke ruimte mee bij tot een ‘ongelijke geografie’ 
waar in de eerste plaats arbeidsmigranten na-
deel van hebben ondervonden. Waar bij aan-
vang een relatief ruim aanbod aan beschikbare 
ruimte aanwezig was in de oude wijken omwil-
le van de stille sanering, zorgden gaandeweg 
de gemeentelijke opkoopacties en strikte toe-
latingsvoorwaarden voor een forse inkrimping 
van het aanbod waar migrantenarbeiders te-
recht konden. Die schaarste in combinatie met 
een ongelijk speelveld resulteerde uiteindelijk 
in allerhande uitbuitingspraktijken.

Tot slot maakt de casestudy zichtbaar hoe 
zowel het georganiseerde middenveld als in-
dividuele burgers mee een stempel drukten op 
de plek van migranten in de stad. Van priesters 
en parochiale medewerkers die vanuit de Kerk 
zorgden voor opvang en begeleiding, over ac-
tiegroepen die protesteerden tegen de wantoe-
standen in de logementen en andere zaken, tot 
de voetballers die matchen organiseerden die 
uitgroeiden tot belangrijke ontmoetingsmo-
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menten. Ook de vele pioniers onder de migran-
tenarbeiders die hun landgenoten hielpen met 
het vinden van werk en onderdak horen in dit 
rijtje. Het subsidiëren van voornamelijk cultu-
rele middenveldinitiatieven werd initieel mee 
ingezet om migrantenarbeiders af te zonderen 
van de Nederlandse samenleving. Maar in de 
praktijk bleken bijvoorbeeld de gesubsidieerde 
filmavonden in kamp Waalhaven even populair 
bij de andere wijkbewoners. Daarnaast waren 
er niet alleen contacten tussen Nederlanders 
en migrantenarbeiders op de werkvloer, maar 
zorgde de gemeenschappelijke woonstrijd in de 
oude wijken ook voor onderlinge solidariteit. 
Toen de onderlinge competitie op de woning-
markt toenam, vormde dit mee de oorzaak van 
onderlinge spanningen.

Deze casestudy toont met andere woorden het 
belang van een stedenbouw die rekening houdt 
met de agencies van diverse stadsmakers. Dit 
beperkt zich niet tot door de overheid gestuur-
de planningsprocessen. Stedenbouw bestaat 
niet alleen bij gratie van toekomstige plannen 
en intenties, maar krijgt vorm in de dagelijkse 
praktijk. De casestudy maakte zichtbaar welke 
stedelijke praktijken plaatsvonden in de oude 
wijken, in de schaduw van officiële plannings-
processen. Waar de handelingsruimte van di-
verse partijen aanvankelijk relatief groot was, 
zorgde de marginalisering van deze praktijken 
die zich hier de afgelopen 15 jaar ontwikkeld 
hadden voor een harde breuk. In die zin kun-
nen de gemeentelijke opkoopacties gezien 
worden als een manier om de interstice zo goed 
en zo kwaad als mogelijk te verwijderen uit 
de stedelijke structuur. Het resultaat was een 
stedenbouw die nieuwkomers de toegang tot de 
stad grotendeels ontzegde. 
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Besluit
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De oude wijken van Rotterdam 
Zuid als transitiezone voor 
nieuwkomers 

De naoorlogse stadsontwikkelingsgeschiedenis 
van Rotterdam is sterk getekend door de beslis-
sing van nationale en stedelijke overheden om 
extra arbeidskrachten uit het buitenland aan 
te trekken, als remedie voor de reproductie-
crisis. Deze keuze had naast een economische 
en sociale impact, ook belangrijke ruimtelijke 
gevolgen. De commodificering van arbeid en 
reductie van migranten tot tijdelijke arbeids-
krachten had een directe weerslag op de plek 
die zij in de stad kregen toegewezen. Hun tij-
delijke status legitimeerde om op het vlak van 
huisvesting geen langetermijninvesteringen te 
maken. Een nauwe economische visie volgens 
een strikte kosten-baten logica, maakte dat zij 
zowel institutioneel als ruimtelijk in een uit-
zonderingspositie werden geplaatst. Aanvan-
kelijk letterlijk, door hen af te zonderen in een 
kamp, dat zo ver als mogelijk van het stadscen-
trum verwijderd was. En toen dat niet langer 
vol te houden was, door hen de toegang te ont-
zeggen tot de reguliere huisvestingsmarkt. 

Vervolgens deden zowel beleidsmakers als de 
media het grijze woningaanbod dat nieuwko-
mers in reactie hierop voor zichzelf creëerden 
af als inferieur en problematisch. De eenzijdi-
ge representatie van de stedelijke ruimte van 
migratie als een plek van achterstand, kleurde 
niet alleen het vertoog van beleidsmakers, 
zoals de toenmalige wethouder Jan van der 
Ploeg. Ook het vertoog rond het ‘Bouwen voor 
de buurt’ verhaal werd destijds, net als in de 
latere geschiedschrijving, gekleurd door een 
zeer negatieve voorstelling van de woon- en 
leefomstandigheden in de oude wijken. Aan de 
ene kant heeft de tendentieuze berichtgeving in 
de media en focus op de meest extreme uitwas-
sen van huisjesmelkerij geholpen om destijds 
de stadsvernieuwing op de politieke agenda te 
zetten. Aan de andere kant heeft dit eenzijdige 
beeld mee bijgedragen aan de hardnekkige 
stigmatisering van deze wijken en hun inwo-
ners die tot op vandaag blijft voortduren.

Door in de casestudy aandachtig te kijken 
naar wat er zich afspeelde in de ruimte van de 
tweede orde (Remy & Voyé 1981) verschijnt een 
andere versie van deze woelige periode in de 
Rotterdamse stadsontwikkelings- en migra-
tiegeschiedenis. Het verleggen van onze focus 
naar de tussenruimte maakte het contrast tus-
sen in- en uitsluiting minder scherp. Dat stelde 
ons in staat om de eenzijdige representatie van 
de eerste en tweede ringswijken als plekken 
van sociale disorganisatie en verval te doorbre-
ken. Zo maakt de case zichtbaar hoe er in de 
loop van de tijd verschillende externaliteitsef-
fecten opdoken, waar in de rigide kosten-baten 
modellen geen rekening mee was gehouden, 
maar die telkens een belangrijke impact had-
den op de stedelijke ruimte en de bijhorende 
verstedelijkingsprocessen. Zo kwamen er uit-
eindelijk veel meer arbeidsmigranten naar Ne-
derland dan aanvankelijk voorzien, en zou een 
deel van hen zich niet tijdelijk maar permanent 
vestigen. Zij waren geen passieve slachtoffers 
van discriminatie, maar eisten zelf actief hun 
plek op binnen de stedelijke ruimte. Daarnaast 
laat de case zien hoe in de tussentijd of in 
afwachting van officiële, door de overheid ge-
stuurde planningsprocessen, allerlei spontane, 
niet-geplande stedelijke ontwikkelingspraktij-
ken plaats vonden, die we niet enkel en alleen 
in termen van achteruitgang en degradatie die-
nen te begrijpen.

De oude wijken van Rotterdam vormden gedu-
rende vijftien jaar een transitiezone. De Chica-
go School of Sociology toonde eerder al het be-
lang aan van dergelijke zones voor de stad als 
sociale ecologie. In het geval van Rotterdam 
ging het niet om een vaste, strikt afgebakende 
zone, maar om een tussenruimte die door het 
omvangrijke gebied van transformatie sterk 
verspreid zat over de stad. Deze tussenruimte 
was dynamisch: ze interageerde en bewoog 
mee met de beleidsmaatregelen die in de eerste 
ring, en vervolgens in de tweede ringswijken 
werden getroffen. In lijn met Remy, kunnen we 
op basis van de casestudy concluderen dat deze 
transitiezone of tussenruimte geen plek van 
louter in- of uitsluiting was, maar dat zij net 
mee als hulpbron diende om de overgang tus-
sen het ene en het andere mogelijk te maken. 
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Remy (1986) karakteriseert de interne tussen-
ruimte als een gebied waar verschil op een ge-
temperde of onzichtbare manier aanwezig kan 
zijn. Omzeilbaarheid is een belangrijke factor. 
In het geval van de Rotterdamse tussenruimte 
heeft de conditie van tijdelijkheid het introverte 
karakter dat eigen is aan de interne interstice 
nog verder versterkt. Zo werd het argument 
van tijdelijkheid in deze periode systematisch 
gebruikt om beleidsmaatregelen en -acties te 
treffen die buiten de reguliere systemen vielen. 
Onder het mom van tijdelijkheid werden de na-
oorlogse arbeidsmigranten gecommodificeerd 
tot louter werkkracht. In Agamben’s (2005) ter-
minologie bevonden de gastarbeiders zich lan-
ge tijd in een ‘uitzonderingstoestand’ of ‘state 
of exception’ . De case toont hoe de individuele 
woonrechten van migrantenarbeiders fors wer-
den ingeperkt, waardoor zij buiten het politieke 
systeem werden geplaatst. Agamben beschrijft 
hoe dit fenomeen vaak samengaat met de privi-
legering van bepaalde stemmen en vormen van 
kennis die als waarheid worden beschouwd, ter-
wijl andere stemmen genegeerd of onderdrukt 
worden. Dat is in de case gebleken uit de on-
derdrukte stemmen van de migrantenarbeiders 
tijdens de ‘Bouwen voor de buurt’ periode.

De uitzonderingstoestand manifesteerde zich 
ook in ruimtelijk opzicht. Eerst via een poging 
om de gastarbeiders via de opvang in een kamp 
af te zonderen van het alledaagse stedelijke 
leven. Daarnaast zorgde de veronderstelling 
dat het verblijf van de gastarbeiders slechts 
tijdelijk was voor een losser, toleranter regime, 
en een minder strikte toepassing van de regel-
geving rond huisvesting in de eerste en tweede 
ringswijken. De verwachting was namelijk dat 
tegen de tijd dat de geplande herontwikkeling 
van deze wijken zou plaatsvinden, deze tijdelij-
ke migranten opnieuw huiswaarts zouden zijn 
gekeerd. Op die manier kwam de als afgeschre-
ven beschouwde stedelijke ruimte handig van 
pas als goedkope, tijdelijke accommodatie.

De specifieke conditie van tijdelijkheid gene-
reerde verschillende tijdelijkheidseffecten in de 
interne tussenruimte van de stad. Het lossere 
regime dat overheidsinstanties gedurende een 
bepaalde periode in deze wijken hanteerden, 

creëerde niet enkel ruimte voor arbeidsmigran-
ten. Ook andere groepen die zich in een gelijk-
aardige overgangsfase bevonden konden hier 
terecht. Zo trokken de wijken in deze periode 
ook relatief veel studenten en jonge gezinnen 
aan, die op die manier met een beperkt budget 
bijvoorbeeld in een huis onder huurwaarde 
terecht konden. Een ander effect van deze 
tijdelijkheid was dat er in deze context ook 
huur- en verkoopcontracten werden afgesloten 
die zich in een soort schemerzone bevonden. 
Dat bood soms extra mogelijkheden die in het 
officiële circuit niet voorhanden waren, maar 
het grote nadeel was dat dit soort overeen-
komsten zeer weinig bescherming boden. Tot 
slot, hing deze conditie van tijdelijkheid nauw 
samen met de aanwezigheid van een informeel 
netwerk. Waar de toegang tot het reguliere 
huisvestingscircuit verliep via officiële kanalen 
en zichtbare advertenties, werd het aanbod van 
grijze huisvesting gemanaged door een diver-
se groep van bemiddelaars. Het aanbod was 
namelijk voortdurend in beweging en quasi 
niet zichtbaar of bekend voor buitenstaanders. 
Enerzijds vormden bemiddelaars belangrijke 
brugfiguren. Anderzijds ontstonden zo sterke 
afhankelijkheidsrelaties, die soms gevoelig wa-
ren voor uitbuiting of misbruik voor politieke 
of religieuze doeleinden.

Over het onvermogen van de 
stedenbouw om met tussentijd 
en -ruimte om te gaan

De case toont de blindheid van de stedenbouw 
ten aanzien van wat zich in de tussentijd- en 
ruimte heeft afgespeeld, in de schaduw van 
officiële stadsuitbreidings- en vernieuwings-
plannen. De oude wijken vormden een ruimte 
van de tweede orde, op een moment dat alle 
aandacht van de gemeentelijke plannings-
diensten op de heropbouw van het historische 
stadscentrum, de haven- en Europoort, en de 
uitbreiding van de stad gevestigd was. 

Toen de oude wijken, mede omwille van de 
sterk gemediatiseerde rassenrellen in de Afri-
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kaanderwijk, opnieuw op de politieke agenda 
verschenen, ging de stadsvernieuwing in de 
oude wijken gepaard met een sterke kritiek 
op de conditie waarin de wijken zich op dat 
moment bevonden. Er werd enkel over de oude 
wijken gesproken in termen van verlies. Zo 
werd de stadsvernieuwing voorgesteld als een 
antwoord op de huisjesmelkerij met de bijho-
rende verwaarlozing van panden; de speculatie 
waardoor woningen in hoofdzaak als op-
brengsteigendom of investering werden gezien; 
en het toenemend aantal migranten die zich in 
bepaalde wijken zouden concentreren. 

In aanvulling op deze eenzijdige kritiek op de 
spontane stadsontwikkelingspraktijken bracht 
de case verschillende positieve ontwikkelingen 
aan de oppervlakte. Ten eerste kon in deze 
periode het als afgeschreven beschouwde pa-
trimonium opnieuw gerecupereerd worden, en 
zo mee het sociale transitieproces van migran-
ten en andere stedelingen faciliteren. In ‘The 
Death and Life of Great American Cities’ wijd-
de Jacobs (1961: 187) al eerder een afzonderlijk 
hoofdstuk aan het belang van aged buildings 
voor een stad. Zij verwees hiermee in eerste 
instantie naar het belang van gebouwen uit 
verschillende bouwperiodes in het kader van 
de mogelijkheden voor kleinschalig en gedi-
versifieerd ondernemerschap. Maar we kunnen 
dezelfde redenering doortrekken naar het wo-
nen. Voor oudere gebouwen, waarvoor in prin-
cipe minder hoge huurprijzen of hypotheekaf-
lossingen gelden, kunnen de gebruikskosten 
dalen, wat andere, meer gediversifieerde ge-
bruiksmogelijkheden en een grotere diversiteit 
van gebruikers toelaat. Een stedenbouw die 
geen oog heeft voor de hoog- en laagdynami-
sche cycli van de gebouwde omgeving die ge-
varieerde gebruiksmogelijkheden biedt, maar 
die enkel gefixeerd is op het eindproduct van 
de volgende ronde van stadsvernieuwing, staat 
haaks op stedelijkheid.

Daarnaast bracht de aanwezigheid van ar-
beidsmigranten midden in de stad nieuwe 
stedelijke voorzieningen met zich mee. Col-
lectieve ruimtes die voorheen onderbenut wa-
ren, kregen zo een nieuwe of extra invulling. 
Zo richtten de Spaanse arbeidsmigranten een 

Spaanse kerk en parochie op, en maakten ze 
hiervoor gebruik van een bestaande kerk die in 
een periode van toenemende secularisering in 
Nederland onderbenut was. Verder ontstonden 
er ook diverse casa’s, een soort buurthuizen 
die op het vlak van sociale dienstverlening 
ondersteuning boden.

Last but not least, ontstonden er nieuwe vor-
men van samenwonen waar diverse groepen 
hun voordeel mee deden. Naast de logements-
huizen die specifiek op arbeidsmigranten 
gericht waren, namen ook heel wat gezinnen 
het initiatief om een of meerdere kamers te 
verhuren als bijverdienste. Een soort airbnb 
avant la lettre, met zowel voor- als nadelen, 
zoals de verdringingseffecten die op een ge-
geven moment ontstonden. Op de duur was 
het lucratiever om een woning aan meerdere 
arbeidsmigranten (onder) te verhuren, in plaats 
van andere groepen te huisvesten. In sommige 
wijken, zoals Afrikaanderwijk, leidde dit tot 
conflicten. In andere wijken, zoals het Oude 
Westen, vormde dit mee de voedingsbodem 
voor collectieve acties waar jonge, pas afge-
studeerde architecten, juristen en sociale we-
tenschappers, samen met (in plaats van tegen) 
arbeidsmigranten ijverden voor betere woon-, 
en leefomstandigheden (de Jong 1986). 

Die blindheid van de officiële stedenbouw ten 
aanzien van deze niet-geplande, onvoorziene 
ontwikkelingen die dankzij de tijdelijke onbe-
paaldheid van dit stuk stad konden plaatsvin-
den, speelde in zekere zin in het voordeel van 
de Gemeente. Mubi Brighenti (2013: xvi) wees 
eerder al op het feit dat de interstice letterlijk 
betekent: “een kleine opening of ruimte tussen 
objecten”, en merkte hierbij op dat “kleinheid 
inherent gekoppeld is aan een machtskwestie”. 
Het feit dat de woningen in de eerste en tweede 
ringswijken sterk in waarde waren gedaald – 
enerzijds door achterstallig onderhoud, maar 
anderzijds ook door verregaande stigmati-
sering van deze wijken – maakte dat van der 
Ploeg duizenden woningen heeft kunnen opko-
pen tegen bodemtarieven. We kunnen ons zelfs 
afvragen of de hele stadsvernieuwingsoperatie 
zonder deze voorwaarde uberhaupt wel mo-
gelijk zou zijn geweest. Vervolgens, eenmaal 
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deze woningen uit het zwarte en grijze huis-
vestingscircuit waren overgeheveld naar de 
reguliere, officiële huisvestingsmarkt, kon de 
Gemeente bovendien extra controle en toezicht 
uitoefenen op wie wel of geen toegang had. 
In Rotterdam leidde dat ondermeer tot een 
voorstel, aangenomen door de gemeenteraad, 
dat er niet meer dan 5% gastarbeiders per wijk 
mogen wonen. Deze wet werd later nietig ver-
klaard door de Raad van State.

De case toont aan de hand van confronterende 
cijfers, welke schadelijke gevolgen het negeren 
van de waarde van het grijze woningaanbod 
heeft gehad, een waarde die niet zozeer in mo-
netaire eenheden is uit te drukken, maar wel 
van kapitaal belang was voor een aanzienlijke 
groep van nieuwkomers. Het proces van con-
solidatie (Kesteloot & Van Criekingen 2016) dat 
zich hier geleidelijk aan het ontwikkelen was, 
is abrupt afgesneden. Door de opkoopacties 
zijn heel wat onderste sporten van de huisves-
tingsladder weggehaald, met een verzwarting 
van het zeer beperkte resterende aanbod tot 
gevolg. Door de toewijzings- en andere voor-
waarden voor de reguliere huisvesting te ver-
strengen, verhoogde het contrast tussen witte 
en zwarte huisvesting substantieel. De sterke 
toename van huisjesmelkerij, de opdeling van 
woningen, en dubieuze huurkoopcontracten na 
de eerste fase van stadsvernieuwing illustreren 
deze neerwaartse ontwikkeling. 

Ruimte voor zelfmanagement

Aanvankelijk zorgde kamp Waalhaven ervoor 
dat arbeidsmigranten elke mogelijkheid om 
deel te nemen aan het stedelijke leven werd 
ontnomen. Zelfs de ontspanningsactiviteiten, 
zoals de Spaanse film- en dansavonden, wer-
den zorgvuldig geregisseerd en gekleurd door 
de stereotiepe denkbeelden van Nederlandse 
instanties. Gaandeweg wisten deze migranten 
zich hieraan te onttrekken door zelf op een 
actieve manier hun plek op te eisen in de stad. 
Naast meer handelingsvrijheid, creëerde dit 

nog vele andere kansen. Zo betekende een ver-
blijfplaats in de stad toegang tot (extra) werk of 
een bijverdienste: in de oude wijken ontstond 
een informele bouw- en verbouweconomie 
die deels draaide op de aanwezigheid van de 
arbeidsmigranten. Daarnaast bood de stad 
mogelijkheden voor permanente vestiging, een 
noodzakelijke voorwaarde voor gezinshereni-
ging. En tot slot bood de tussenruimte gelegen-
heid voor opwaartse woonmobiliteit. 

Dus niettegenstaande het feit dat de stad initi-
eel een ‘plek van de niet-keuze’ was (Remy & 
Voyé 1981), waarbij migranten op verschillende 
manieren werden uitgesloten en gediscrimi-
neerd, zorgde de agency van deze migranten en 
een ruimere groep van niet officiële stads- 
makers ervoor dat deze positie kon worden 
heronderhandeld. De case toont welke rol een 
breed gamma van stadsmakers hierbij hebben 
gespeeld: gaande van bemiddelaars allerhande, 
over huiseigenaren, lokale actiegroepen en 
activisten, tot gewone stedelingen en de mi-
granten zelf. Dit toont ons hoe de tussenruimte 
niet louter gezien dient te worden als het (onge-
wenste) neveneffect van top-down ruimtelijke 
beleids- en planningsprocessen; maar integen-
deel, als een hulpbron, die actief geëxploiteerd 
kan worden, en die het product en de producent 
is van het sociale leven (Lefebvre 1991) dat hier 
zo een plek kan vinden.

Een stedenbouw die ruimte laat 
voor het onbepaalde

Deze casestudy maakt het spanningsveld tussen 
spontane en geplande stadsontwikkeling, dat 
als een rode draad doorheen deze doctoraats-
thesis loopt, concreet en tastbaar. In de jaren 60 
en 70 wisselen officiële geplande stadsontwik-
kelingsplannen mekaar op in hoog tempo en 
met een zeer expliciete agenda. Tegelijkertijd 
lieten allerlei stedelijke woonpraktijken die 
van onderaf ontstonden (minder zichtbare want 
ondertussen verdwenen, maar wel traceerbare) 
sporen achter. Beide processen voltrokken zich 



331Casestudy 2 De oude wijken

grotendeels op een parallelle manier, maar er 
valt veel te leren uit de momenten waarop dit 
schuurde en botste met mekaar. 

Het is deze wrijving tussen het geplande en het 
spontane die duidelijk maakt dat een zwart-wit 
positie van de stedenbouw nooit het enige ant-
woord kan zijn. De case toont de zwakte van 
de twee uiterste posities: enerzijds de nevenef-
fecten van (de illusie van) gehele stedenbouw-
kundige controle die enkel gericht is op de 
eerste orde, maar anderzijds ook de zwaktes 
en risico’s van een volledige onthouding. To-
tale controle is niet alleen onmogelijk, het eli-
mineert ook de ruimte voor onbepaaldheid die 
noodzakelijk is om onverwachte praktijken van 
gebruik en toe-eigening mogelijk te maken. 
De case is evenmin een pleidooi voor volledige 
vrijheid of een DIY-stedenbouw. De agency 
van niet-officiële stadsmakers kan heel krach-
tig zijn en vraagt meer aandacht in geplande 
stadsontwikkelingsprocessen. Maar wanneer 
geen gelijk speelveld wordt gecreëerd, ont-
staan onvermijdelijk allerlei risico’s, waarbij 
het recht van de sterkste primeert en vormen 
van uitbuiting kunnen ontstaan.

Er is met andere woorden een tussenweg no-
dig. De analyse van de tussenruimte toont hoe 
complex dit is. Het vereist van stedenbouwkun-
digen meer oog voor wat er al is. Maar zoals de 
studie van de Rotterdamse interne tussenruimte 
heeft laten zien, is dit vaak moeilijk zichtbaar, 
laat staan meetbaar, omwille van het getemper-
de, tijdelijke of efemere karakter van dergelijke 
praktijken. Ook het dynamische en daardoor 
moeilijk voorspelbare karakter zorgt voor een 
extra complicatie. En tot slot, vraagt inzicht in 
de verschillende, meervoudige perspectieven 
van stadsbewoners en -makers, en de activering 
van het potentieel dat hier aanwezig is, extra 
inspanningen om een gegeven context van bin-
nenuit te begrijpen om hier vervolgens mee aan 
de slag te gaan.
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Co-existentie als 
stedelijke praktijk
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Intro

Het fenomeen waarbij lokale overheden de ont-
wikkeling van etnisch gethematiseerde winkel-
buurten omarmen als citymarketing strategie is 
algemeen bekend. De meest tot de verbeelding 
sprekende voorbeelden in Europa zijn bij-
voorbeeld de Chinatowns die overal opduiken, 
Kreuzberg of Klein-Istanbul in Berlijn, Little 
Italy in Manchester en Banglatown in Londen. 
De etnische eetcultuur, straatmarkten en fes-
tivals worden niet alleen ingezet om toeristen 
naar de stad te lokken. Het ‘multiculturele’ 
of ‘exotische’ imago van een buurt wordt ook 
steeds vaker uitgespeeld als verkoopargument 
om kapitaalkrachtige middenklasse gezinnen 
aan te trekken in bepaalde stadsdelen. Zo be-
hoort het stimuleren van (bepaalde vormen 
van) etnisch ondernemerschap ondertussen tot 
een beproefde revitaliseringsstrategie binnen 
de stedenbouw. 

Dat was ooit anders. De Boulevard Zuid, een 
langgerekte winkelstraat in Rotterdam Zuid, 
is op dat vlak een interessante casestudy. De 
straat wordt gevormd door de Groene Hilledijk 
en de Beijerlandselaan en doorkruist de wijken 
Bloemhof en Hillesluis. Eind negentiende, 
begin twintigste eeuw vormde deze straat één 
van de belangrijkste toegangswegen naar de 
fabrieken en scheepswerven van de Rotterdam-
se haven voor de arbeiders afkomstig van de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. In korte 
tijd groeide ze uit tot één van de populairste 
winkelstraten van Rotterdam waar niet enkel 
Rotterdammers, maar ook de bewoners van de 
omliggende eilanden hun inkopen deden. Net 
als in veel andere steden zou het aanzien van 
de Boulevard Zuid en omgeving vanaf de jaren 
70 drastisch veranderen. Het wegtrekken van 
de oorspronkelijke bevolking naar de periferie 
en de komst van migranten zorgden voor de 
transformatie naar de diverse winkelstraat die 
we vandaag kennen. 

In deze casestudy focussen we op de periode 
vanaf de jaren 90 tot vandaag: het moment dat 
er een opvallende transitie plaatsvindt en het 
ondernemerschap in verschillende opzichten 
diverser wordt. Net als in de rest van Euro-
pa, komt de verzorgingsstaat in deze periode 
steeds meer onder druk te staan. Dat manifes-
teert zich in verschillende beleidsterreinen. Zo 
krijgt in het Nederlandse migratiebeleid, het 
standpunt dat de overheid migranten niet langer 
moet ‘pamperen’ steeds meer weerklank, en 
komt de nadruk te liggen op ‘zelfredzaamheid’ 
(Vervloesem 2011). Dit sluit aan bij een ruimere 
Europese tendens waarbij in sociaal beleid de 
focus verlegd wordt naar individuele verant-
woordelijkheid. Deze voorwaardelijkheid van 
welzijnsrechten impliceert dat burgers geen 
rechten hebben zonder verantwoordelijkheden 
en dat deze rechten eerder langzaam worden 
vertaald in sociale verplichtingen (Lorenz 2005, 
Dean 2015). Het stimuleren van etnisch onder-
nemerschap (als alternatief voor werkloosheid) 
past binnen deze vise. Tegelijk sluit dit aan bij 
een organisch gegroeid fenomeen dat lange tijd 
eerder argwanend werd bekeken. 

Het spontaan gegroeide etnisch ondernemer-
schap werd door beleidsmakers en stedelijke 
professionals niet altijd als een kans gezien: het 
heeft de afgelopen twee decennia een schimmi-
ge reis langs alle vakjes van de SWOT-analyse 
afgelegd. Bij aanvang werd het etnisch onder-
nemerschap namelijk steevast gezien als een 
bedreiging, een structurele zwakte. Met andere 
woorden, de beeldvorming rond dergelijke stra-
ten fluctueerde tussen twee uitersten: van mar-
ginalisering aan de ene kant tot ‘exotisering’ 
aan de andere kant. 

Daarnaast had de verschuivende positie en rol 
van de overheid ook implicaties op het vlak van 
stedelijk en ruimtelijk beleid. Dit viel samen 
met de overgang van een stedelijke economie 
die veel sterker op diensten was gericht, een 
mondialisering van de economie en de bijho-
rende verhoogde competitie tussen steden. Dit 
versterkt het spanningsveld tussen de stedelijke 
ruimte als commodity en als een sociaal goed 
nog verder. Vanuit een economisch perspec-
tief wordt stadsontwikkeling in toenemende 
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mate gedomineerd door een investeringslo-
gica, waardoor de gebruik(er)swaarde van de 
gebouwde omgeving in de verdrukking komt. 
Vanuit sociaal perspectief wordt er dan weer 
ruimer ingezet op de ontwikkeling van geïnte-
greerde programma’s voor stedelijke vernieu-
wing. Stedenbouw beperkt zich in dit geval niet 
louter tot eendimensionale bouwfysische ingre-
pen om de problemen in achterstandswijken te 
remediëren, maar behelst een reeks van acties 
in de sociaal-fysieke, de sociaal-economische 
en de sociaal-culturele ruimte. De Meulder 
(2012) illustreert dit in zijn terugblik op de Ne-
derlandse stadsvernieuwingspraktijk met een 
rits van sprekende voorbeelden: 

“Dat gaat van werkwinkels over opleidings-

programma’s tot het stimuleren van etnisch 

ondernemerschap en ‘multiculturele mark-

ten’. Dat gaat over de integratie van sociale 

voorzieningen over accommodatie voor 

startende kleinschalige bedrijven tot scho-

lingsprogramma’s voor langdurig werklozen, 

taalcursussen, de begeleiding van vrouwen 

bij sociale integratie. En jawel ook een circus 

werd al eens ingezet als middel, naast een 

programma ‘schoon, heel en veilig’. [...] Het 

spreekt voor zich dat al die software nieuwe 

samenwerkingsverbanden vergt en ook daar 

heeft Nederland een hele weg afgelegd.” (De 

Meulder 2012: 35)

De combinatie van die veranderende sociale, 
economische en ruimtelijke beleidsvisies is 
mee bepalend geweest voor hoe er doorheen de 
tijd over de ontwikkeling van diverse winkel-
straten als de Boulevard Zuid werd gedacht en 
gesproken.

Tegelijk toont de casestudy dat de standaardre-
cepten van de stedenbouw vaak ontoereikend 
zijn gebleken om met de dynamieken van der-
gelijke straten om te gaan. De casestudy van 
Boulevard Zuid laat zien hoe stedelijk beleid 
vaak op gespannen voet staat met spontane 
ontwikkelingen, meer bepaald met kleinschalig 
etnisch ondernemerschap. Daarnaast maakt het 
onderzoek zichtbaar hoe doorheen de jaren, de 
voortdurende transformerende ruimtelijke set-

ting, op en rond de Boulevard Zuid, voor diver-
se groepen, allerlei kansen bood. 

We starten met een terugblik op de ontstaans-
geschiedenis van de Boulevard Zuid, waarbij we 
honderd jaar terugkeren in de tijd. Zo vormde 
de polderdijk de onderlegger van de tramin-
frastructuur die zowel goederen als personen 
van en naar de haven bracht. Geleidelijk aan 
groeide deze verkeersinfrastructuur uit tot een 
stedelijke ruimte waar gewoond, gewinkeld en 
uitgegaan werd. Vlak na de tweede wereldoor-
log werd de straat bijzonder populair, en be-
hoorde tot de belangrijkste winkelcentra van de 
stad en de regio. Vanaf de jaren 70 kwam daar 
verandering in met de komst van winkelcen-
trum Zuid en de bijhorende metrolijn naar het 
stadscentrum. Vervolgens zorgden de Kop van 
Zuid ontwikkeling en de revitaliseringsplannen 
voor Rotterdam Zuid ervoor dat de straat de 
aandacht van beleidsmakers trok. Dat had on-
der meer te maken met de nieuw te ontwikkelen 
Parkstad, die op een boogschuit van de Boule-
vard Zuid lag. Met de jaren is de Boulevard Zuid 
uitgegroeid tot een multi-etnische winkelstraat, 
die zowel ruimte biedt aan de kleinkinderen van 
de ‘oorspronkelijke’ Nederlandse ondernemers, 
als aan het overlevingsondernemerschap van 
de asielzoeker, de ambitieuze young ethnic pro-
fessional en de Turkse multinational die er zijn 
zoveelste meubelfiliaal opent.

Na deze reis doorheen de tijd staan we uitge-
breid stil bij recente ontwikkelingen in de win-
kelstraat. Aan de hand van 22 semi-gestructu-
reerde interviews met diverse ondernemers en 
10 semi-gestructureerde interviews met stede-
lijke professionals, schetsen we een beeld van 
de manier waarop de straat vandaag gebruikt, 
beleefd, ervaren, maar ook gepland en ontwik-
keld wordt. Zo komen er verschillende recente 
beleidsinitiatieven aan bod, zoals de Kansen-
zoneregeling en de aanstelling van een laan-
manager, die als opdracht heeft om de straat 
‘schoner, heler, veiliger en socialer’ te maken. 
Via concrete voorbeelden tonen we hoe een 
wederzijds versterkende wisselwerking tussen 
de stedelijke ecologie van de winkelstraat en 
pogingen tot (bij)sturing alles behalve vanzelf-
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sprekend is. Verder laat de casestudy de wor-
steling zien van een aantal ondernemers om 
hun plek op te eisen in deze stedelijke omge-
ving. Zo blijken er allerlei valkuilen en drem-
pels te bestaan, die de entree van nieuwkomers 
in de straat er niet eenvoudiger op maken. Tot 
slot zoomen we in op de manier waarop de 
diversiteit van ondernemers, bewoners en ge-
bruikers mee bijdraagt tot de verstedelijkings-
processen die hier plaatsvinden. 

In de termen van Remy (1986) kan de Boule-
vard Zuid omschreven worden als een ‘externe 
tussenruimte’. Volgens Remy wordt dit type 
interstice gekenmerkt door het feit dat exterio-
riteit en verschil hier dominant aanwezig zijn. 
Op de Boulevard Zuid manifesteert zich dat in 
de eerste plaats in de fysieke bebouwde ruim-
te: een brede, opgehoogde boulevard die zich 
qua schaal, breedte en lengte duidelijk onder-
scheidt van de ruimte rondom. Ook qua ge-
bruik en gebruikers verschilt deze winkelstraat 
van andere, meer centraal gelegen winkelge-
bieden. Naast het dagelijkse winkelaanbod, 
hebben zich hier altijd een ander type winkels 
kunnen vestigen. In het verleden waren dat 
speciaalzaken, gericht op niet-alledaagse aan-
kopen. Recenter zorgen de vele nationaliteiten 
voor een andersoortig aanbod. Deze conditie 
maakt dat de winkelstraat naast de niet door-
snee ondernemer een eigen publiek aantrekt.

Verder merkt Remy op dat een externe tussen-
ruimte zich doorgaans in de rand bevindt. Het 
gaat dan om een hybride ruimte met een eigen 
identiteit. Ter illustratie verwijst Remy naar het 
gebied dat noch tot het bos, noch tot het veld 
behoort. Net het ‘externe’ karakter en het feit 
dat dit type ruimte nergens bij hoort, maakt dat 
hier uitwisseling kan plaatsvinden zonder in-
tegratie. De Boulevard Zuid bevindt zich in de 
rand van Oud Zuid, op de overgang tussen stad 
en hinterland. Als overmaatse doorgangsruim-
te beschikt ze over bijzondere gebruikskwali-
teiten. Tegelijk plek van passage, kruispunt, 
tijdelijke halte en bestemming voor zeer di-
verse groepen gebruikers wiens routes mekaar 
hier op verschillende momenten kruisen.

In deze case focussen we op het interstitiële 
karakter van de Boulevard Zuid. Het doel is om 
zo meer inzicht te ontwikkelen in de manier 
waarop stedelijkheid hier tot stand komt. Daar-
bij zal ik in het bijzonder aandachtig zijn voor 
het samenspel tussen de stedelijke ruimte en 
de sociale dynamieken die hier plaatsvinden. 
Niet zozeer vanuit een zoektocht naar directe 
oorzakelijke verbanden, maar veeleer om de 
contingentie en het zelfgenererend vermogen 
zichtbaar te maken. 

Daarnaast komt de politieke dimensie aan bod. 
De beeldvorming over de straat wordt tot op 
vandaag sterk gekleurd door een dominant nos-
talgisch perspectief, waaruit blijkt dat bepaalde 
stemmen harder doorklinken dan andere. Dat 
heeft onder meer een impact op het gevoerde 
stedelijk beleid. Anderzijds laat het revitalise-
ringsbeleid, met de Kop van Zuid als startschot, 
zich voelen tot in Bloemhof en Hillesluis. De 
stedelijke ecologie die zich hier decennialang 
heeft kunnen ontwikkelen komt hoe langer, hoe 
meer onder druk te staan. Hoe kunnen de kwa-
liteiten van deze straat als mediërende interstice 
in de toekomst bewaard blijven? 

Tot slot ga ik na in welke mate de Boulevard 
Zuid als stedelijke tussenruimte handvaten 
biedt aan diverse ondernemers om hun plek te 
vinden in de stad. Gaat het opnieuw over een 
plek van de niet-keuze (Remy & Voyé 1981) waar 
ondernemers bij gebrek aan een alternatief te-
rechtkomen? Of biedt deze hybride tussenruim-
te net onvermoede handelingsruimte voor zo-
wel gevestigde ondernemers als nieuwkomers?
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De straat 
De etnische ondernemer 
als vijand of bondgenoot? 
Diversiteit en stads-
vernieuwing op de 
Boulevard Zuid

Rotterdam Zuid in 
verandering
Op de voorgrond de Es-
salammoskee, met daar-
achter een glimp van de 
Boulevard Zuid en zicht 
op de wijken Hillesluis 
en Afrikaanderwijk. Aan 
de horizon, de Kop van 
Zuid ontwikkeling met de 
bekende Erasmusbrug.

Bron: NRC
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Boulevard Zuid: voorbij 
marginalisering of exotisering?

“Wat in de gehouden vraaggesprekken [over 

de ‘Boulevard Zuid’] het meest naar voren 

komt is de verloedering van de buurt, in het 

bijzonder de omliggende straten. Zo bieden 

leegstaande panden die op renovatie wach-

ten een onderkomen aan drugverslaafden, 

mensen wier aanwezigheid bij nogal wat on-

dernemers onbehagen en ongenoegen op-

roept. Ook anderszins verandert de samen-

stelling van de bevolking op een manier die 

weinig positief wordt beoordeeld: ‘buitenlan-

ders’ en ‘Surinamers’ worden genoemd, maar 

ook wordt in meer algemene zin geklaagd 

dat er nu andere mensen dan vroeger op de 

boulevard komen, dat er een ander winkelend 

publiek is, waardoor zich daar ook weer an-

dere - ‘mindere’ - winkels vestigen.” (Fijnaut, 

Moerland & uit Beijerse 1991: 128-129)

“Wereldboulevard Zuid: waar culturen elkaar 

ontmoeten. Jaarlijks organiseert de onderne-

mersstichting Winkelboulevard Zuid een groot 

evenement in juni. Ook dit jaar staat er weer 

veel te gebeuren tijdens de zogenaamde We-

reldboulevard Zuid. [Alle] bezoekers [krijgen] 

de gelegenheid om kennis te maken met al 

het mooie dat de Beijerlandselaan en Groene 

Hilledijk te bieden hebben. Gedurende de 

hele dag worden de zintuigen geprikkeld. Het 

internationale karakter van de 1,2 kilometer 

lange winkelstraat zie je terug tijdens het eve-

nement. Zo laat het wereldpodium een verras-

send en internationaal programma zien, waar 

talenten uit de omliggende wijken schitteren. 

Van Egyptische buikdanseressen tot Capoeira 

en Krav Maga. Klinken The Soul Angels met 

hun jaren 70, 80, 90 muziek en brengt de 

band Sound of Gurbet hun Saz ten gehore. De 

dansgroepen 010 Dance en Moves Rotterdam 

laten hun swingende dansmoves zien!” (Pro-

grammateam Winkelboulevard Zuid 2012)

De Boulevard Zuid is een straat met vele  
gezichten. De contrasterende beelden in  
deze twee quotes maken duidelijk dat er de 

afgelopen decennia veel veranderd is in de 
manier waarop over dit soort multi-etnische 
winkelstraten gesproken en gedacht wordt. 
De jaren 90 vormen een kantelmoment in de 
geschiedenis van de Boulevard Zuid. Op dat 
moment worstelt de winkelstraat met een hard-
nekkig negatief imago. Er is veel leegstand, 
het winkelpubliek is sterk verminderd, er 
heerst verdeeldheid onder de winkeliers, en de 
straat haalt regelmatig de krantenartikels met 
nieuws over steek- en schietpartijen, drugs-
deals en straat- en winkelroof. In de studie van 
criminologen Cyrille Fijnout, Hans Moerland 
en Jolande uit Beijerse (1991) met als titel ‘Een 
winkelboulevard in problemen. 

Samenleving en criminaliteit in twee Rotter-
damse buurten’1 gaat er in het bijzonder veel 
aandacht naar de demografische ontwikkelin-
gen in Hillesluis en Bloemhof, als oorzaak van 
de achteruitgang van de winkelboulevard. In 
een hoofdstuk met als titel ‘Van moderne arbei-
dersbuurten tot multiculturele probleemgebie-
den’ beschrijven de onderzoekers hoe de geïn-
terviewde ondernemers “bepaalde groepen of 
categorieën van mensen – zoals drugsverslaaf-
den en etnische minderheden – in het bijzonder” 
verantwoordelijk houden voor de overlast en 
de criminaliteit die zich op de winkelboulevard 
zou voordoen (Ibid.: 107). De onderzoekers 
distantiëren zich van dit soort uitspraken 
(Ibid.: 111), maar concluderen vervolgens wel 
dat er sprake is van “een meer algemeen pro-
bleem” dat in de “niet-criminele sfeer” zit om 
de sociale problemen en economische achter-
uitgang op de Boulevard Zuid te verklaren. Zo 
wijzen ze op “de veranderde bevolkingssamen-
stelling van de buurten eromheen [waardoor] de 
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk een ander 
publiek dan vroeger [hebben]”. Hieraan voegen 
ze nog toe (Ibid.): “Zonneklaar is gebleken 

1 Dit onderzoek kwam tot stand naar aanleiding van een project 
van de gemeente Rotterdam om de criminaliteit in de Boule-
vard Zuid terug te dringen. Dit gebeurde naar aanleiding van 
berichten over criminaliteit in de winkelstraat in 1986, in het 
kader van het beleidsplan ‘Samenleving en Criminaliteit’. De 
onderzoekers vermelden expliciet dat ze zich bij hun studie 
hebben laten inspireren door de inzichten van de Chicago 
School of Sociology. Dat blijkt ook uit de manier waarop 
‘sociale disorganisatie’ als vertrekpunt dient om de transfor-
matie van de winkelstraat te verklaren. Voor een kritiek op deze 
benadering, zie Deel 1 ‘De sociale kritiek op de stedenbouw. 
Enkele perspectieven vanuit de literatuur’. 
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dat de demografische ontwikkelingen die in de 
voorbije dertig jaar zo’n ruïneuze uitwerking 
hebben gehad op de sociale verhoudingen in 
Bloemhof en Hillesluis, niet zo maar kunnen 
worden omgebogen.”

Het contrast met het beeld dat zo’n twintig jaar 
later van dezelfde straat wordt geschetst kan 
niet groter zijn. De veelheid aan culturen wordt 
niet langer als ‘een probleem’ of als ‘ruïneus’ 
voor de ‘sociale verhoudingen’ gezien. Integen-
deel, het ‘internationale karakter’ wordt naar 

voor geschoven als één van de belangrijkste 
troeven van de winkelstraat. In een recente 
‘officiële promotie impressie video’ (Kom shop-
pen op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk 
2016) die over de straat werd gemaakt, komt 
in een van de eerste straatinterviews een jonge 
vrouw in beeld, die vertelt wat haar aantrekt 
in de straat: “Het is heel anders dan ‘de stad’. 
Waarom? Omdat er veel culturen bij elkaar 
komen. Ja, dat maakt de straat gezellig vind 
ik.” Vervolgens zien we een opeenvolging van 
sfeerbeelden van tientallen winkels waarvan de 

Problematisering van 
een winkelstraat in 
verandering
In de jaren 80 is Bou-
levard Zuid onderwerp 
van een studie waarin de 
negatieve perceptie en 
onveiligheidsgevoelens 
die heersen rond de win-
kelstraat, gelinkt worden 
aan de veranderende 
bevolkingssamenstelling 
in de omliggende wijken.

Bron: uit Beijerse, Moer-
land, & Fijnaut (1987)
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uitbaters trots poseren voor het uitstalraam of 
achter de winkeltoog. Hier worden geen woor-
den meer vuilgemaakt aan de veelheid van cul-
turen, de beeldenreeks vertelt genoeg. Bij het 
begin en op het einde herhaalt een voice-over 
stem: “Beijerlandselaan en Groene Hilledijk: 
authentieke Rotterdamse winkelstraten”. 

De Boulevard Zuid is exemplarisch voor de 
hobbelige weg die het denken over dit soort 
plekken heeft afgelegd, zowel binnen de pu-
blieke opinie, als binnen stedelijk beleid en 
onderzoek. Dat heeft te maken met het feit dat 
er zoveel complexe en actuele verstedelijkings-
vraagstukken rond migratie, samenleven en 
tewerkstelling in samenkomen. Maar daarnaast 
geeft het blijk van een wereld in verandering, 
waarbij de wereldwijde migratie gekenmerkt 
wordt door wat sommige migratieonderzoe-
kers als ‘superdiversiteit’ omschrijven (o.m. 
Vertovec 2007; Maly, Blommaert & Yakoub 
2014; Geldof 2015). Hiermee wijzen ze op het 
feit dat de diversiteit in stedelijke omgevingen 
dermate groot is, dat de meerderheid van stads-
bewoners een migratieachtergrond heeft. Toch 
blijven we denken in verouderde wij-zij opde-
lingen, terwijl de realiteit veel complexer is.

Wanneer Vertovec over ‘superdiversiteit’ 
spreekt, gaat het hem niet zozeer om de toe-
name van migratie (die is van alle tijden), maar 
om de toegenomen complexiteit van migra-
tieprocessen (2007: 1024): “Such a condition is 
distinguished by a dynamic interplay of varia-
bles among an increased number of new, small 
and scattered, multiple-origin, transnationally 
connected, socio-economically differentiated 
and legally stratified immigrants who have 
arrived over the last decade.” Die conditie geldt 
ook voor Nederland. Waar tot ongeveer de 
jaren 90 de migratie hoofdzakelijk bestond uit 
arbeidsmigranten afkomstig uit de Mediterrane 
landen en migranten afkomstig uit voormalig 
koloniaal gebied, is sindsdien de groep van 
migranten op allerlei vlakken veel gedifferenti-
eerder geworden. 

Het migratieonderzoek in Nederland is sterk 
gekleurd door de heersende opvattingen over 
migratie die in de loop van de tijd sterk wissel-

den. Naast historici, die zich al eerder met his-
torische migratie en verhuisbewegingen bezig 
hielden, ontstaat er vanaf de jaren 80 ook bij 
sociologen en antropologen een toenemende 
aandacht voor migratie, en met name voor 
etnisch ondernemerschap (o.m. Bovenkerk, 
Eijken & Bovenkerk-Teerink 1983; Boissevain, 
Choenni, Grotenbreg & Meester 1984; Bakker 
& Tap 1984). In deze periode financierde de 
overheid steeds vaker dit soort studies (Rath 
& Kloosterman 1997). Daarbij schoven onder-
zoekers het ondernemerschap bij migranten 
doorgaans naar voor als hét antwoord op de 
stijgende werkloosheid en problemen van 
maatschappelijke integratie bij migranten. 
Kenmerkend voor deze periode is dat migratie 
sterk als een probleem wordt gepercipieerd. 
Jan Rath, antropoloog (1991) verwijst hiernaar 
als het ‘minderhedenparadigma’ dat domi-
nant aanwezig was in zowel de brede publieke 
opinie als bij beleidsmakers en onderzoekers. 
Migratie werd in deze periode sterkt vanuit 
een cultuurrelativistisch gedachtegoed be-
naderd. Dat drukte mee een stempel op het 
beleid, dat voornamelijk in het teken stond 
van culturele assimilatieprocessen. Er werd 
abstractie gemaakt van de ruimere politieke, 
economische en historische context. Migranten 
werden systematisch bekeken als een kansloze 
probleemcategorie. Net als verstedelijking en 
‘verpaupering’ werd migratie vooral gezien als 
een conditie die een bedreiging vormde voor 
de samenhang van de samenleving (Lucassen & 
de Ruijter 2002: 1). 

Rond de eeuwwisseling brengen onderzoekers 
als Jan Rath en Robert Kloosterman hier ver-
andering in. De komende jaren zouden zij met 
de oprichting van nieuwe onderzoeksgroepen 
en -instellingen rond migratie een belangrijke 
stempel drukken op het migratieonderzoek en 
-debat. Waar voorgaand onderzoek in hoofd-
zaak in functie had gestaan van beleidstoepas-
sing en sterk op de Nederlandse, lokale context 
was gericht, positioneerden deze onderzoekers 
zich bewust binnen een internationaal, welis-
waar overwegend Angelsaksisch discours (o.m. 
Portes & Sassen-Koob 1987; Portes, Castells 
& Benton 1989; Portes & Sensenbrenner 1993; 
Waldinger et al. 1990; Waldinger, Zukin &  
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DiMaggio 1990). Migranten-ondernemerschap 
werd niet langer als een cultureel-etnisch feno-
meen bestudeerd, maar als onderdeel van een 
deels informele stedelijke economie. Via het 
concept mixed embeddedness (Kloosterman, 
Van der Leun & Rath 1999) formuleerden zij een 
kader om de kansen van migranten-onderne-
mers op vlak van sociale mobiliteit zichtbaar 
te maken. Dit vormde de basis voor diverse 
empirische casestudies, waarbij naast de inzet 
van sociale netwerken voor economische doel-
einden, aandacht ging naar de inbedding in de 
socio-economische en politiek-institutionele 
omgeving (o.m. Rath & Gevers 1998; Rath 2002; 
Pang 2002; Raes et al. 2002; Rusinovic 2007a; 
Rusinovic 2007b; Nell & Rath 2009; Jones, 
Ram, Edwards, Kiselinchev & Muchenje 2014).

Dit onderzoek bracht een nieuwe dynamiek 
teweeg. Migranten-ondernemerschap werd niet 
langer in de hoek gezet als probleem, als graad-
meter van al dan niet ‘succesvolle’ integratie, 
of als iets wat buiten de formele economie valt. 

Deze analyses toonden net de nauwe verweven-
heid tussen de formele en de informele econo-
mie. Daarnaast maakte dit onderzoek expliciet 
de kansen van migratie zichtbaar: niet alleen 
voor de ondernemers zelf, maar voor de stede-
lijke economie als geheel. Vanaf de jaren 2000, 
schoven de migratieonderzoekers steeds vaker 
het potentieel van etnische diversiteit bij stads-
ontwikkeling naar voor. Ze verwezen hierbij 
naar de vele bekende buitenlandse voorbeelden 
van dat moment: wereldsteden als Vancouver, 
Sydney, New York en Queens, waar etnische 
diversiteit wordt ingezet om toeristen en dag-
jesmensen te lokken. 

“In Chinatown ruiken de bezoekers gedroog-

de vis, wierook en durian, in Punjabi Market 

(Vancouver) snuffelen zij tussen de bruids-

jurken, in Cabramatta (Sydney) trakteren zij 

zichzelf op pho, in Jamaica (Queens) luisteren 

zij naar hiphop en musica latina, in Kensing-

ton (Toronto) flaneren zij langs groente en 

fruit stalletjes en dollar stores, om tenslotte in 

Little Italy te genieten van een sterke espres-

so met biscotti.” (Rath, Bodaar, van Liempt & 

Veldboer 2009: 17)

Zo grijpt Rath (1991) verschillende gelegenhe-
den aan om in Nederland een pleidooi te voeren 
om migratie niet te marginaliseren of te ‘mino-
riseren’, maar net als een kans te zien, en hier 
vanuit stedelijk beleid actiever op in te zetten. 

“Vandaag de dag kunnen weinigen in Neder-

land zich voorstellen dat etnische diversiteit 

economische kansen genereert. Integendeel, 

de opvatting heeft postgevat dat etnische di-

versiteit en economische ontwikkeling volstrekt 

niet samengaan. Integratie is het parool, waar-

mee toch vooral het verdwijnen van zulke diver-

siteit wordt bedoeld. Eerder werd geschermd 

met termen als werkloosheid, schooluitval, 

criminaliteit en probleemcumulatie.” (Rath, 

Bodaar, van Liempt & Veldboer 2009: 9)

Echo’s van dit soort oproepen zijn enkele ja-
ren later te horen in het bekende en populaire 
boek ‘The Arrival City’ (2011) waarin journalist 
Doug Saunders aan de hand van plaatsbezoe-
ken en levensverhalen van migranten over de 

Exotisering van de Boulevard Zuid
Recent wordt het internationaal en werelds karakter van de winkelstraat 
uitgespeeld als een troef door de stedelijke professionals die verantwoor-
delijk zijn voor de revitalisering van de winkelstraat.

Bron: Nieuwsbrief Winkelboulevard Zuid (2013)
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hele wereld, een beeld schetst van aankomstge-
bieden als plekken om te koesteren, in plaats 
van te problematiseren. Volgens Saunders zijn 
het namelijk deze plekken waar vandaag en in 
de toekomst economische en culturele vernieu-
wing plaatsvindt. 

Tegelijk zitten er valkuilen verscholen in deze 
positieve benadering van diversiteit, vooral 
wanneer sterk de nadruk wordt gelegd op ‘ver-
markting’ en de stedelijke ruimte wordt ingezet 
als (financiële) hefboom. Ten eerste gaat de 
promotie van etnisch ondernemerschap niet 
zelden gepaard met ‘thematisering’ en ‘festiva-
lisering’ van de publieke ruimte. Wanneer deze 
tendens zich te sterk doorzet, kan dit potentieel 
allerlei nadelige effecten met zich meebrengen, 
zoals ‘privatisering’2 van de publieke ruimte of 
sociale verdringing. Ten tweede, wezen onder-
zoekers als Zukin (1995, 1998) en Shaw, Bag-
well en Karmowkska (2004) al op de nevenef-
fecten van de commodificering van cultuur. Via 
voorbeelden in New York en Londen tonen zij 
hoe deze strategie van ‘ethnomarketing’, in de 
context van een geglobaliseerde economie en 
de voortdurende competitie tussen steden, on-
gewenste neveneffecten genereert. Zukin (1995, 
1998) waarschuwt voor de inzet van exotische 
festivals of ‘multiculturele’ markten als een 
verdoken vastgoedstrategie, waar finaal niet zo-
zeer de ondernemers zelf, maar voornamelijk 
vastgoedinvesteerders en projectontwikkelaars 
profiteren van de meerwaarde wanneer buurten 
populair worden bij de middenklasse. Shaw, 
Bagwell en Karmowska (2004) wijzen daarnaast 
op de scheve verhoudingen die in een exoticized 
urban landscape kunnen ontstaan tussen ener-
zijds de ‘stadsconsumenten’ vanuit de domi-
nante cultuur die veel te spenderen hebben en 
andere stadsgebruikers. 

De afgelopen decennia heeft het etnisch onder-
nemerschap een slingerbeweging gemaakt van 
een negatieve naar een uiterste positieve waar-
dering, die soms doorslaat naar exotisering. 

2 Voor meer informatie, zie onder meer de sleutelpublicatie 
‘Variations on a Theme Park. The New American City and the 
End of Public Space’ van Sorkin (1992). Deze publicatie vormde 
het startschot van een uitgebreid kritisch discours rond de 
privatisering van de publieke ruimte vanaf de jaren 90.

Waar in de jaren 80 en 90 etnisch ondernemer-
schap vanuit het stedelijk beleid nog gezien 
werd als een structurele zwakte, als een signaal 
dat een bepaalde straat of buurt achteruitging, 
sloeg nadien de slinger door naar de andere 
kant. Ondertussen is ‘ethnomarketing’ een 
beproefd recept om stedelijke (her)ontwikke-
lingsprojecten in de markt te zetten. 

Is er ergens een weg denkbaar voorbij margina-
lisering en exotisering? In beide gevallen krijgt 
de stedenbouw namelijk een uiterst dubieuze 
rol toebedeeld. In het geval van het margina-
liseringsscenario wordt de stedenbouw mee 
ingezet als ‘saneringsoperatie’. Studies in Den 
Haag (Jeleniewski 1984) en Rotterdam (Baetsen 
& Voskamp 1991) laten zien hoe de toenmalige 
stadsvernieuwingsprocessen geen rekening hiel-
den met laagdrempelige en betaalbare winkel-
ruimtes. En dat terwijl juiste deze ruimtes van 
kritisch belang geweest waren voor de ontwik-
keling van de concentraties met etnisch onder-
nemerschap die zich vanaf de jaren 70 in enkele 
buurten op een spontane manier hadden ontwik-
keld. In het geval van exotisering dreigt de ste-
denbouw te vervellen tot het vormgeven van een 
‘fictie’ (Ellin 1999). De stedenbouw wordt dan 
mee ingezet voor de creatie van fantasmagori-
sche ‘plaatsbeelden’ (Shields 1991: 47), die er in 
eerste instantie op gericht zijn om de markt- of 
vastgoedwaarde van een plek te verhogen. 

Om deze patstelling te doorbreken ondernemen 
we in deze casestudy (1) een poging om voorbij 
marginalisering en exotisering te denken, en 
(2) werpen we een kritische blik op de rol van 
de stedenbouw in verstedelijkingsprocessen, 
met oog voor het bijhorende diversiteitsvraag-
stuk. Vandaag lijken de standaardrecepten van 
de stedenbouw om op een zinvolle manier te 
kunnen bijdragen aan zeer diverse, complexe 
en gelaagde omgevingen als de Boulevard Zuid 
ontoereikend. Welke lessen kunnen we leren 
door aandachtiger te kijken naar de verstedelij-
kingsprocessen die zich hier afspelen?
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Een honderdjarige geschiedenis: 
van een groene dijk in het 
polderlandschap tot een 
superdiverse winkelstraat

Een groene dijk in het polderlandschap
Reeds in de Middeleeuwen bestond de straat, 
later bekend als de Boulevard Zuid, in de 
vorm van een met gras begroeide dijk tussen 
het Karnemelkland en de Hillepolder. Vanaf 
het begin van de 16de eeuw werden de om-
liggende polders verkaveld en als landbouw-
grond verhuurd. De kadasterkaart3 toont hoe 
deze gronden gebruikt werden als weilanden, 
boomgaard, beurtland en visgebied. Zowel het 
Karnemelkland als de Hillepolder maakten 
tot 1894 deel uit van de gemeente Charlois, 
gelegen op de linkeroever van de Maas. In die-
zelfde periode was het historisch centrum van 
Rotterdam in sneltempo gegroeid. Tussen de 
16de en de 19de eeuw transformeerde Rotter-
dam van een kleine stad met 10.000 inwoners 
tot een grootstad met 160.000 inwoners in 
1880 (van de Laar 2002). Eeuwenlang beperkte 
de groei van de stad zich tot de grenzen van de 
oude stadsmuren en stedelijke boulevards die 
de driehoek tussen de Coolsingel, de Goudse-
singel en de ‘Nieuwe Maas’ afbakenden. On-
dertussen bleef het omringende landschap haar 
landelijk karakter behouden. Naast landbouw-
gronden waren er enkele kleine dorpen en een 
paar boerderijen. Langsheen de verhoogde 
dijken en hoofdtoegangswegen bevonden zich 
enkele luxe landhuizen omringd door groen, 
waar de welgestelde Rotterdammers even kon-
den ontsnappen aan het hectische stadsleven 
(van Ravesteyn 1936).

De bestemming van de linkeroever veranderde 
drastisch vanaf het einde van de negentiende 
eeuw, ten tijde van de Industriële Revolutie. In 
deze periode annexeert Rotterdam grote delen 
voor verdere stadsuitbreiding en de aanleg van 
havens en industriegebieden. Ook Karnemelk- 
land en Hillepolder werden samen met de om-
ringende polders Varkensoord, Katendrechtse 

3 Kadastrale kaart 1811-1932: verzamelplan Rotterdam, Zuid 
Holland (MIN 08176VK1).

Polder en de Polder van Charlois geannexeerd. 
Na de nationale watersnoodramp in 1953 en de 
introductie van de Deltawet werd het dijksys-
teem volledig herzien, met als gevolg dat er 
(nieuwe) dijken gebouwd of verhoogd werden 
in functie van de minimale veilige hoogte. 
Hierdoor verloor het systeem van oude dijken, 
en dus ook de groene dijk tussen Karnemelk- 
land en Hillepolder zijn functie. 

De sporen van het oorspronkelijke landschap 
dat gekarakteriseerd werd door een herkenbaar 
patroon van dijken en grachten is nog steeds 
goed zichtbaar in het hedendaagse, volledig 
verstedelijkte landschap van Rotterdam Zuid. 
Dat is vrij uniek. In de rest van Ijsselmonde is 
een groot deel van het dijkensysteem in verval 
geraakt of geëgaliseerd (Lola Landscape Archi-
tects 2011). 

De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk 
die samen de Boulevard Zuid vormen, beho-
ren tot het meest dichtbebouwde gedeelte van 
het oude dijkensysteem. Aan de noordzijde 
gaan de Beijerlandselaan en de Groene Hille-
dijk over in de Hilledijk (Afrikaanderwijk) en 
in de Brede Hilledijk (Katendrecht). Aan de 
zuidzijde verbindt de Dordtsesteenweg – ook 
een voormalige dijk – het dijksysteem met het 
Zuiderpark en het achterland. De typologie van 
de panden langsheen de Boulevard Zuid bestaat 
uit woonruimte op de verdiepingen met win-
kels op het gelijkvloers. De panden zijn letter-
lijk tegen de dijk aan gebouwd. In het interieur 

Groene Hilledijk (1916)
Langsheen de Groene Hilledijk bevonden zich aanvankelijk een aantal 
boerderijen en enkele luxe landhuizen.

Bron: SAR
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resulteert dat in split levels en kelders die zich 
aan de achterzijde van de panden op het niveau 
van de begane grond bevinden (veldnota’s, 20 
september 2010). De omliggende woonwijken 
liggen in de laaggelegen gebieden tussen de 
dijken. De woonblokken volgen het patroon 
van de voormalige poldergrachten (Lola Lands-
cape Architects 2011). 

Infrastructuur groeit uit tot stedelijk 
centrum

Na de eeuwwisseling zette de groei van de 
stad zich verder door. In 1940 telde Rotterdam 
600.000 inwoners, tweemaal zoveel als in 
1900 (van de Laar en van Jaarsveld 2004: 55). 
De sterke bevolkingsgroei, aangewakkerd door 
de industrialisatie en de expansie van de haven, 
zorgde ervoor dat de stad ‘een sprong over de 
rivier’ maakte. De uitbreiding van de stad naar 
een nieuw territorium ging gepaard met de 
bouw van nieuwe havendokken, scheepswer-
ven, magazijnen, fabrieken en de creatie van 
extra woningen voor havenarbeiders en ander 
havengerelateerd personeel. Parallel werd in 

Rotterdam Zuid een uitgebreid spoorwegnet 
aangelegd, bedoeld voor het vervoer van goe-
deren en mensen.

De toenmalige directeur van Gemeentewerken 
Gerrit De Jongh had destijds uitgesproken 
ideeën over de wijze waarop de stadsuitbrei-
ding vorm moest krijgen.

“Eene uitbreiding van een handelsstad als 

Rotterdam stelt geheel andere eischen dan 

die van een luxe stad als b.v. den Haag. Is in 

het laatste geval eene goede keuze te doen 

in den aanleg van hoofdwegen, hier en daar 

afgewisseld door een plein of plantsoen, 

waardoor ingezetenen en vreemdelingen 

aangetrokken worden zich aldaar te vestigen, 

bij eene uitbreiding van Rotterdam, moet men 

in ‘t oog houden, dat de menschen in den 

regel niet komen om hun elders gewonnen 

geld te verteren, maar dat zij hier komen om 

geld te verdienen, en dat dus de voorwaar-

den daartoe bij eene uitbreiding in het oog 

gehouden moet worden. En die voorwaarden 

zijn in een koopstad: breng er water, zoodat er 

schepen kunnen komen, maak spoorwegver-

bindingen.” (van Ravesteyn 1936: 2)

In 1898 legde de Rotterdamse Tramweg Maat-
schappij (RTM) bovenop de polderdijk, die 
inmiddels bekend stond als de ‘Groene Dijk’, 
de nieuwe tramlijn nummer één aan. 

Luchtfoto (1926)
Centraal op de foto de wijk Bloemhof en links in beeld de Groene Hilledijk, 
die nog volop in aanbouw is, maar later zou uitgroeien tot een belangrijke 
stedelijke infrastructuur voor de omliggende wijken.

Bron: de Does (2012: 96)

Groene Hilledijk (1925)
De landhuizen op de verhoogde dijken dienden als buitenverblijf, waar 
welgestelde Rotterdammers even konden ontsnappen aan het stadsleven.

Bron: SAR
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Bonnekaart van 
Rotterdam (1850-1900)
Het polderlandschap 
van Rotterdam Zuid 
wordt getekend door een 
herkenbaar patroon van 
dijken en poldergrach-
ten. Langsheen de 
dijken ontstaat lineaire 
bebouwing en de knoop-
punten groeien uit tot 
kleine polderdorpen.

Bron: Collectie Rotter-
dam op de kaart

Bonnekaart van 
Rotterdam, zoom 
(1859-1900)
De Groene dijk vormt 
de scheiding tussen de 
Hillepolder en Karne-
melksland. Ter plaatse 
van het stoomgemaal 
bij Hillesluis zal later het 
begin van de Beijerland-
selaan ontstaan.

Bron: Collectie Rotter-
dam op de kaart
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Historische kaart van 
Rotterdam (1940)
De kaart toont het 
historisch centrum na 
de bombardementen. 
De wijken in Rotterdam 
Zuid zijn grotendeels 
gespaard gebleven. 
De na-oorlogse jaren 
worden door velen be-
schouwd als de glorieda-
gen van de Boulevard 
Zuid.

Bron: Collectie Rotter-
dam op de kaart

Historische kaart van 
Rotterdam, zoom (1940)
De Beijerlandselaan 
en Groene Hilledijk 
bevinden zich op een 
centrale doorgangsweg 
en transportroute tussen 
de groeiende stad op 
Rotterdam Zuid en de 
havengebieden.

Bron: Collectie Rotter-
dam op de kaart
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Gemeente Ijsselmonde 
(1870)
De dijken vormen de 
historische structuur 
van het Ijsselmondse 
landschap.

Bron: J. Kuijper

Herontdekking van het 
potentieel van de dijken 
in Ijsselmonde (2011)
Lola Landscape Archi-
tects deed een onder-
zoek naar het potentieel 
van de opwaardering van 
het ‘casco van dijken’ 
dat Ijsselmonde rijk is. 
Via een typologische 
en landschappelijke 
analyse onderscheiden 
ze diverse bestaande en 
nieuwe dijkmilieus 
in de toekomst verder 
versterkt kunnen wor- 
den. De Boulevard 
Zuid verschijnt in deze 
tekeningen als een ver- 
stedelijkte dijk.

Bron: Lola Landscape 
Architects (2011)

Kaart met 
regionale openbaar 
vervoersverbindingen 
tussen Rotterdam en 
de Zuid-Hollandse 
en Zeeuwse eilanden 
(1956)
Kaart met het netwerk 
van de Stoomtramwe-
gen, autobusdiensten, 
stoombootveren en 
stoombootdiensten 
van de Rotterdamsche 
Tramwegmaatschappij 
tussen Rotterdam en de 
Eilanden.

Bron: Wikipedia
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De Linker Maasoever 
volgens het 
uitbreidingsplan van 
1949
Met het uitbreidingsplan 
wordt het zwaartepunt 
van Rotterdam Zuid ver-
legd naar het Zuidplein, 
dat op het knooppunt 
komt te liggen van 
verschillende regionale 
assen richting het 
stadscentrum. Tussen 
de bestaande wijken 
(Charlois, Carnisse en 
Vreewijk) en de nieuwe 
wijken (Pendrecht, 
Zuidwijk en Lombardijen) 
wordt het Zuiderpark 
aangelegd.

Bron: van Bommel, 
Eggens, Jansen, & 
Ruitenbeek (2003: 14)



350 Stedenbouw en Sociale Verandering

Deze tramlijn verbond de haven van Rotterdam 
met de eilanden Ijsselmonde en Hoeksche 
Waard. Vanwege de vele ongelukken veroor-
zaakt door de stoomtram, kreeg hij als bijnaam 
het ‘moordenaartje’ (Sour 1998, de Does 2012). 
De tramlijn was onderdeel van het RTM-tra-
cé, een veel ruimer multimodaal regionaal 
transportnetwerk, waar ook bussen, treinen en 
stoomboten deel van uitmaakten. Dat maakte 
dat de eilanden van Zuid-Holland volledig 
verbonden waren met het openbaar vervoer 
tot in de jaren 50. De tram startte in station 
Rosestraat in Feijenoord, passeerde de Groene 
Dijk naar de brug van Barendrecht, en vertrok 
in Blaaksedijk in drie richtingen, namelijk 
Goudswaard, Numansdorp en Strijen.

Het openbaar vervoersnetwerk maakte de 
stad bereikbaar voor de inwoners van de om-
liggende plattelandsdorpen. Er bestaan in de 
historiografie verschillende opvattingen over 
de stedelijke en landelijke migratie die in deze 
periode tot stand kwam. Volgens Bouman 
en Bouman (1955) gaf de agrarische crisis 
van de jaren 1870 aanleiding tot een massale 
toestroom van laagopgeleide landarbeiders 
afkomstig van de eilanden Zuid-Holland, Bra-
bant en Zeeland. In hun onderzoek lanceerden 

zij de populaire idee van Rotterdam als ‘arbei-
dersstad’: een reputatie die tot op de dag van 
vandaag diep geworteld zit in het collectief 
geheugen. De bijnaam van Rotterdam Zuid als 
de ‘boerenzij’ of het deel waar de voormalige 
boeren woonden, stamt uit deze periode. 
In meer recent onderzoek (van de Laar 2002, 
van der Harst 2006) wordt deze hypothese 
tegengesproken. Zo zou er onvoldoende be-
wijs zijn dat aantoont dat vooral mensen van 
het platteland naar Rotterdam verhuisden. 
Verder stellen de onderzoekers dat een groot 

Beijerlandselaan (1935)
Een weidse Boulevard 
met veel ruimte voor fiet-
sers, voetgangers, een 
beperkt aantal auto’s, en 
de tram.

Bron: SAR

Groene Hilledijk (1934)
De stoomtram die lange tijd langs de Groene Hilledijk en de Beijerlandse-
laan reed.

Bron: SAR
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deel van de mensen is blijven pendelen tussen 
hun geboortestad en de stad (Vermooten 1935: 
180). Het goed ontwikkelde transportnetwerk 
maakte dit mee mogelijk. Daarnaast blijkt 
uit diepgaander onderzoek dat de haven nog-
al terughoudend was bij de aanwerving van 
nieuwkomers op het platteland. Blijkbaar was 
het voor plattelandsmigranten zonder de juiste 
connecties heel moeilijk om aan een job in de 

haven te geraken (van der Harst 2006). Tot slot 
concluderen de onderzoekers dat de migranten 
die naar de stad verhuisden in het algemeen 
vooral geschoolde arbeiders en kleine onder-
nemers waren. Zij waren voornamelijk afkom-
stig uit de kleinere provinciesteden en waren 
doorgaans hoger opgeleid dan de gemiddelde 
autochtone bevolking van Rotterdam. Dit il-
lustreert hoe bepalend dominante percepties 
(los van feiten) kunnen zijn. Dergelijke sociale 
denkbeelden over de ruraal-urbane migratiege-
schiedenis houden ons een spiegel voor: ook 
vandaag is de heersende opvatting nog steeds 
dat migranten beschouwd dienen te worden als 
een kwetsbare, inferieure of problematische 
groep mensen.

Geleidelijk aan transformeerde de langgerekte 
laan met majestueuze bomenrijen en een hand-
vol boerderijen en rustieke woningen, naar een 
stedelijke omgeving met rijwoningen, winkels 
en andere voorzieningen. Het noordelijke deel 
kreeg de naam Beijerlandselaan, verwijzend 
naar de verbinding met Oud-Beijerland. Het 
zuidelijk deel behield zijn landelijke karakter 

Groene Hilledijk (1938)
Winkelen, flaneren en 
passeren tussen de 
groene bomenrijen die 
de Groene Hilledijk 
typeren.

Bron: SAR

Groene Hilledijk (1937)
De opgehoogde dijkweg met majestueuze bomenrijen en een handvol boer-
derijen en rustieke woningen, werd omgebouwd tot een stedelijke omgeving 
met rijwoningen, winkels en andere voorzieningen.

Bron: SAR
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voor langere tijd en werd de Groene Hilledijk 
genoemd. De bouw van de aangrenzende wij-
ken Hillesluis en Bloemhof is, net als de rest 
van Rotterdam Zuid, traag van start gegaan. 
Een vroege uitzondering waren ‘De Laantjes’ 
in Hillesluis, gebouwd in 1893 (afgebroken in 
1963), net voor de annexatie van Charlois, waar 
een groot deel van de inwoners werkte in de 
nabijgelegen scheepswerf en machinefabriek 
van Piet Smit (Janssen 2016). Op een terrein 
gelegen in de meest noordelijke hoek dat onge-
veer anderhalve meter lager lag dan de rest van 
de omgeving, werden drie stegen aangelegd 
met zeer rudimentaire woningen zonder veel 
comfort, die werden bewoond door grote arbei-
dersgezinnen afkomstig uit Zeeland en Brabant 
(Blokland 2009: 49). 

Het grootste deel van zowel Hillesluis als 
Bloemhof is gebouwd tijdens het interbellum, 
in een periode waarin nieuwe ideeën en con-
cepten over goedkope woningen voor de arbei-
dersklasse tot stand kwamen. Ondertussen had 
de woningnood radicale hervormingen nood-
zakelijk gemaakt. Nieuwe staatssubsidierege-
lingen, de huurwetgeving van 1917 en de Wo-
ningnoodwet van 1981 maakten het mogelijk 
om in een sneltempo goedkope woningen te 
bouwen (Sour 1998). Daarnaast konden innova-
tieve particuliere initiatieven van sociaal actie-
ve burgers en ondernemers op overheidssteun 
rekenen, dankzij de Woningwet van 1901.4 Dit 
vertaalde zich in een specifieke mix van eerder 
traditionele bouwblokken met kleine straten 
en goedkoop gebouwde arbeiderswoningen, 
tot experimenten van het Nieuwe Bouwen5. 
Het Kiefhoekcomplex van J.J.P. Oud en de in-
middels gedeeltelijk gesloopte De Kessel, een 
vroege testcase voor betonconstructie, illustre-
ren de hoge ambities in deze wijken.

Stapsgewijs groeiden de Beijerlandselaan en de 
Groene Hilledijk uit tot het centrum van Rotter-
dam Zuid en de ruimere regio. In eerste instan-

4 Voor meer informatie hierover, zie: de Klerk (1999) over de 
denkbeelden en initiatieven van de stedelijke elite omtrent de 
volkswoningbouw in Rotterdam voor de periode van 1860 tot 
1950.

5 Moderne stroming binnen de architectuur, die vanaf de jaren 
20 ontstaat in Duitsland, Frankrijk en Nederland, die sterk 
gericht is op functionaliteit.

tie beschouwden de stadsplanners de straat als 
louter infrastructuur. Maar na verloop van tijd 
verzamelde en absorbeerde de straat een breed 
gamma van functies, activiteiten en betekenis-
sen op verschillende schaalniveaus. Laag na 
laag, en op een niet-geplande, spontane manier 
vervelde de technische infrastructuur tot een 
stedelijke infrastructuur. Naast een belangrijke 
stedelijke hoofdstraat, veranderde de omge-
ving van de Beijerlandselaan en de Groene Hil-
ledijk in een van de meest verstedelijkte delen 
van Rotterdam Zuid, waar de betere arbeiders 
en zakenlieden zich in de huizen langs de 
boulevard vestigden. De straat, oorspronkelijk 
ontworpen en gepland als een functioneel on-
derdeel van een transportsysteem in dienst van 
de haven, begon in de dagelijkse praktijk meer 
en meer gebruikt te worden als een centrale 
winkel- en ontmoetingsruimte. 

Dit stedelijk centrum werkte niet enkel op 
schaal van de omliggende wijken, maar trok 
daarnaast stedelijke en zelfs regionale voorzie-
ningen aan. Zo werd in 1929 het Colosseum aan 
de Beijerlandselaan gebouwd, als tegenhanger 
van het Tivoli-theater in het stadscentrum. 
Naast een theater voor ongeveer duizend per-
sonen, huisvestte het complex een dancing, 
foyer, café-restaurant, een groot warenhuis, 
elf ‘winkelhuizen’ en ongeveer veertig appar-
tementen (de Does 2012). Tien jaar later werd 
het Zuiderziekenhuis gerealiseerd in het zuide-
lijkste deel van de Groene Hilledijk, als eerste 
ziekenhuis aan ‘de overkant’ van de rivier.

De meest populaire shoppingparade 
van Rotterdam Zuid

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het 
centrum van Rotterdam bijna volledig verwoest 
door zware bombardementen, terwijl Rotter-
dam Zuid grotendeels werd gespaard. Naast 
de verwoesting van de haven en enkele andere 
locaties zoals het Zuiderziekenhuis, bleven de 
meeste woonwijken aan de linkeroever van de 
Maas intact, waaronder Bloemhof en Hilles-
luis. Terwijl de oorlogsschade in de binnenstad 
van Rotterdam uiteindelijk werd aangegrepen 
als een kans om de stedelijke omgeving op een 
radicaal moderne manier te herbouwen, bleef 
de typerende vooroorlogse woningbouw (van 
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Krantje naar aanleiding van twee feestweken op de Boulevard Zuid 
(1956)
De Boulevard Zuid wordt omschreven als ‘het grootste magazijn’, dat ‘alles 
voor iedereen levert’. Naast winkels gericht op dagelijkse benodigdheden 
vestigden zich hier doorheen de tijd ook heel wat speciaalzaken.

Bron: SAR

Groene Hilledijk (1950)
Reportage van verkeersfouten.

Bron: SAR

Groene Hilledijk (1960)
Het toenemend vervoer heeft een sterke impact op het straatbeeld. Op de 
middenberm worden parkeerplaatsen met haagjes aangelegd. Aan de grote 
kruispunten verschijnen zebrapaden.

Bron: SAR

Groene Hilledijk (1956)
Het leven zoals het is op de winkelboulevard.

Bron: SAR

Beijerlandselaan (1953)
Winkelweek naar aanleiding van de asfaltering.

Bron: SAR
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Beijerlandselaan (1953)
Het dagelijkse straatleven.

Bron: de Does (2012: 16)

Groene Hilledijk (1952)
Links de Randweg, rechts de Hillevliet.

Bron: SAR

Beijerlandselaan (1969)
Een plek om te zien en gezien te worden.

Bron: de Does (2012: 25)

Beijerlandselaan (jaren 50)
Gewone zaterdagdrukte.

Bron: de Does (2012: 50)

Het Colosseum (1977)
De eigenaar van het Luxor hotel aan de Kruiskade nam eind jaren 20 het 
initiatief voor de bouw van het Colosseum aan de Beijerlandselaan. Er was 
een zaal met meer 1000 zitplaatsen. In de jaren 20 en 30 werden er revues, 
operettes en toneelstukken opgevoerd. Later kwam er een cinema.

Bron: de Does (2012: 17)

Groene Hilledijk (1952)
Zicht op de langgerekte winkelstraat.

Bron: SAR
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wisselende kwaliteit) bewaard in Rotterdam 
Zuid. Tot op heden is er in deze wijken nog  
altijd een opvallend ander woningaanbod aan-
wezig. In Bloemhof en Hillesluis dateert ze-
ventig procent van de woningen van vóór 1945. 
Ter vergelijking: minder dan een op de vijf 
huizen in de binnenstad dateert uit de vooroor-
logse periode.6 

Het feit dat de Beijerlandselaan en de Groene 
Hilledijk ontsnapt zijn aan de bombardemen-
ten, terwijl Rotterdam haar historische hart 
verloor, heeft in de naoorlogse jaren wellicht 
mee bijgedragen aan de populariteit van de 
winkelstraat. De straat van 1,2 kilometer lang 
wordt in deze periode de Boulevard Zuid ge-
noemd. In de populaire geschiedschrijving is 
het opmerkelijk dat zowel de jaren vlak voor 
als na de oorlog systematisch beschouwd wor-
den als de gloriedagen van Boulevard Zuid. 
Hetzelfde geldt voor de geïnterviewde bewo-
ners die al generaties lang in de buurt wonen. 
Een van de ondernemers die een winkel, opge-
richt in 1938, van zijn oom heeft overgenomen, 
herinnert zich die jaren nog als “de tijd dat 
iedereen goud geld verdiende op de Boulevard” 
(R.V., persoonlijk interview, 22 september 
2010). In deze periode is er een grote verschei-
denheid aan winkels aanwezig: naast winkels 
voor dagelijkse boodschappen, zoals slagers 
en bakkerijen, waren er veel winkels gericht 
op occasionele aankopen, zoals meubels, 
huishoudelijke apparaten of kleding. De straat 
sprak zowel de inwoners van de directe regio 
aan, als bezoekers uit de ruimere regio, waar-
onder de eilanden Zuid-Holland en Zeeland 
(Sour 1998). Veel van de bewaarde historische 
foto’s uit die tijd tonen drukke straten.

In tegenstelling tot de Jongh’s ideeën over de 
arbeidersstad en de bijbehorende vertaling in 
ruimtelijke plannen werd de Boulevard Zuid 
niet alleen een plek om te verkopen en te ko-
pen, maar ook om te zien en gezien te worden. 
De lange, brede en verhoogde straat, afge-
lijnd door eeuwenoude bomenrijen, vormde 
het perfecte decor om in de stad op een soort 
stedelijke catwalk te paraderen. In populaire 

6 Bron: http://www.rotterdamincijfers.nl.

verhalen stond de straat bekend als de ‘pantof-
felparade’ of de ‘babyblaak’ (Blokland 2009). 
De Boulevard Zuid oefende een grote aantrek-
kingskracht uit op jongeren, die er kwamen 
‘om een   dijkje te pikken’, om leeftijdsgenoten 
te ontmoeten, rond te hangen, te flirten en af 
te spreken met vrienden. Ook ‘s avonds en ‘s 
nachts was er vanalles te beleven. Met de reno-
vatie kwam er een bioscoop in het Colosseum, 
waar regelmatig jazz optredens plaatsvonden. 
Daarnaast waren er in deze periode op de Bou-
levard Zuid een groot aantal populaire cafés. 

De herinneringen aan een verloren gewaand 
verleden, waar op een sterk geromantiseerde 
en nostalgische manier aan wordt terugge-
dacht, is tot op vandaag manifest aanwezig. Er 
werden zelfs lokale volksliedjes aan gewijd. 
Met accordeonmuziek op de achtergrond, roe-
pen Kees Korbijn en Betty Gutteling7 de vol-
gende herinneringen aan de Boulevard Zuid op:

“Er was op Zuid, in Rotterdam een winkelbou-

levard met Oudhollandse winkels en degelij-

ke waar. Voor iets goeds, naar Berrevoets dat 

was destijds een leus. En C. Jamin voor dub-

beldik en snoep de grootste keus. En Velo 

voor je wasmachien, De klant kwam soms 

van ver. En voor de werkman zijn fiets ging je 

naar WBR. […] Er was op Zuid in Rotterdam 

een winkelboulevard. met Oudhollandse win-

kels met degelijke waar. Siem Heyden voor 

je schaatsen die hij slijpen kon. En voor de 

film het Colosseum, stalles of balcon. Naar 

slager Stedehouwer voor een malse kotelet. 

En Hunkemöller voor de vrouw voor een ijzer-

sterk korset. […]”

Positie zoeken in een veranderend  
Oud Zuid

De woelige jaren 70 stonden in het teken van 
de grootschalige stadsvernieuwingsoperatie in 
Oud Zuid. Bloemhof en Hillesluis zouden pas 
als een van de laatste wijken aan de beurt ko-
men. Maar toch had de massale renovatie van 
woningen en modernisering van de verkeers-
infrastructuur in de omliggende wijken een 

7 Volkslied, gezonden door Kees Korbijn en Betty Gutteling. 
Tekst: Kees Korbijn. 
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sterke impact op de verdere ontwikkeling van 
de Boulevard Zuid en omgeving. De zogenaam-
de ‘rassenrellen’8 van 1972 in de naastgelegen 
Afrikaanderwijk worden vaak gezien als de 
aanleiding voor de grootschalige stadsvernieu-
wing. Het klopt dat de sterk gemediatiseerde 
‘rellen’ een omslag teweeg brachten in het 
gevoerde beleid. Maar tegelijk waren ze een 
uiting van spanningen op de huisvestingsmarkt 
die al veel langer onder de oppervlakte aan de 
gang waren.

Eind jaren 60, begin jaren 70 kwam er steeds 
meer protest tegen de naoorlogse stedelijke 
herontwikkelingsplannen, waarbij woonwijken 
in het stadscentrum op de slooplijst kwamen 
te staan om op termijn plaats te maken voor 

8 De aanleiding was het protest tegen de uitzetting van een 
Nederlandse vrouw door haar Turkse huisbaas, die de woning 
wilde hervormen tot een gastarbeiderspension. In reactie 
gooiden verschillende Nederlandse Rotterdammers stenen 
naar binnen bij Turkse gastarbeiders. Het conflict duurde 
enkele dagen en werd wereldwijd opgepikt door de pers. 

een moderne city met nieuwe winkel- en kan-
toorgebieden. Zo ontstond het ‘Bouwen voor 
de buurt’ verhaal, waarbij bewoners het recht 
opeisten om in de stad te blijven wonen. De 
herontwikkelingsplannen werden uiteindelijk 
slechts gedeeltelijk uitgevoerd, maar de lange 
periode van onzekerheid over de toekomst van 
deze woonwijken, creëerde een ongeziene spe-
culatiegolf op de woningmarkt. Investeringen 
in de woningen bleven uit en speculanten of 
huisjesmelkers zagen hun kans schoon. En dat 
alles tegen de achtergrond van de zogenaamde 
gastarbeidersmigratie. 

In deze periode werd langzaam maar zeker 
duidelijk dat het merendeel van de arbeids-
migranten niet naar hun thuisland zouden 
terugkeren, maar verkozen om in Nederland te 
blijven wonen en zodra dat kon, hun gezinnen 
lieten overkomen. Het beschikken over ‘pas-
sende woonruimte’ was een belangrijke voor-
waarde voor gezinshereniging, wat mee de aan-
leiding vormde voor de ontwikkeling van een 
‘grijze’ huisvestingsmarkt.9 De combinatie van 
een groeiende druk op de huisvestingsmarkt en 
de toenemende spanningen tussen Nederlan-
ders en migranten culmineerde uiteindelijk in 
de beruchte ‘rellen’.

Dit had forse beleidsimplicaties. Zo werd er 
tijdelijk een vijf percent maatregel ingesteld 
om het toegestane aandeel migranten per wijk 
te beperken. Deze maatregel werd vrij snel nie-
tig verklaard door de Raad van State. Tegelijk 
organiseerde de toenmalige wethouder van 
stadsvernieuwing Jan van der Ploeg enorme 
opkoopacties, waarbij hij met een persoonlijk 
geschreven blufbrief de huiseigenaren van 
de ‘verwaarloosde’ panden, verzocht hun ei-
gendom aan de Gemeente te verkopen. Op de 
eigendommen van enkele hardnekkige huis-
jesmelkers na, werd het private woningbezit in 
grote aantallen verkocht aan de Gemeente. Die 
verkocht het op haar beurt door aan de sociale 
woningcorporaties. Het resultaat was de voor 
Nederland typerende woningmarkt met een 
relatief groot aandeel sociale huisvesting. Ook 
de jaren nadien, zouden de woningcorporaties 

9 Zie Casestudy 2 De oude wijken.

Interieur van een cafetaria 
De split-level is mee het gevolg van het bouwen tegen de dijk.

Bron: de Does (2012: 32)



357Casestudy 3 Boulevard Zuid

als één van de grootste pandeigenaren een 
belangrijke stempel blijven drukken op de wij-
ken. Ze zouden zich namelijk niet enkel bezig 
houden met het beheer van het woningpatrimo-
nium, maar namen daarnaast een zeer actieve 
rol op in wijkontwikkelingsprojecten. 

Naast grootschalige woningrenovatie werd in 
Rotterdam Zuid in deze periode fors geïnves-
teerd in de opwaardering van voorzieningen 
en verkeersinfrastructuur. Dat gebeurde onder-
meer door de aanleg van een spiksplinternieuw 
‘Centrum’ op Zuid. In 1968 opende de eerste 
metrolijn van Nederland, die het nieuwe Zuid-
plein op Rotterdam Zuid verbond met het Cen-
traal station. Op en rond dit nieuwe vervoers-
knooppunt kwam vervolgens nog een nieuw 
ziekenhuis, zwembad en ‘Winkelcentrum 
Zuid’, een van Nederland’s grootste overdekte 
winkelcentra. Vooral de komst van het nieuwe 
winkelcentrum zorgde voor heel wat onrust op 
de Boulevard Zuid (J.K. en L.T.V., persoonlijk 
interview, 17 september 2010). De winkeliers 
vreesden dat “zij in hun bestaanszekerheid 
worden aangetast” en bundelden hun krachten. 
Ze richtten de winkeliersvereniging ‘Winkel 
Centrum Boulevard-Zuid’ op, die met ongeveer 
250 leden alles in het werk stelden om een ‘ver-
jongingsoperatie’ van de straat te realiseren. 
Ze schakelden hiervoor een aantal architecten 
in, met als doel om via een concreet herin-
richtingsplan te lobbyen bij de Gemeente om 
de noodzakelijke middelen te investeren in 

ruimtelijke verbetering. De belangrijkste as-
pecten van dit plan waren een herprofilering 
van de straat, paviljoenbouw in het midden van 
de straat, en individuele winkelaanpassingen 
door de winkeliers zoals luifels en vitrines. Dat 
laatste aspect zou via leningen bij de winkelier-
stichting kunnen worden gerealiseerd (“Her-
structurering Boulevard Zuid” 1974).

De inspanningen van de winkeliersvereni-
gingen werden beloond. In 1976 beslist de 
gemeenteraad om bijna twee miljoen gulden, 
of omgerekend naar vandaag10 iets meer dan 
2.235.000 euro, te investeren in de herstruc-
turering van de Boulevard Zuid (Gemeente 
Rotterdam 1976). Het doel van deze operatie 
was duidelijk: “Onze winkelstraat zal moeten 
aangepast worden aan de eisen van deze moder-
ne tijd”. Er werd ingezet op ‘creatief winkelen’: 
een koffiebar met een terrasje, een boetiek bij 
een bestaande kledingzaak, een bloemenkiosk, 
een platenbar, enz. Verder bevatte het plan, 
verwijzend naar ‘Het Kuipje’ op het Zuidplein, 
een plek voor verschillende manifestaties. 
Daarnaast werd twintig procent meer par-
keergelegenheid voorzien, in de hoop zo een 
grotere klantenkring aan te trekken. Tot slot 
werd het plan om een overdekte winkelstraat te 
creëren en luifels over de ganse lengte van de 
winkelstraat te voorzien in praktijk gebracht. 

10 Berekend met behulp van de formule ontwikkeld door het 
Instituut voor Sociale Geschiedenis: http://www.iisg.nl/hpw/
calculate2-nl.php.

Sinterklaasfeest (1970)
De aankomst en intocht 
van Sinterklaas in 
Rotterdam gebeurt 
traditiegetrouw op de 
Beijerlandselaan.

Bron: SAR
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Impressie van de Beijerlandselaan (1977)

Bron: SAR
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Impressie van de Groene Hilledijk (1977)

Bron: SAR
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Kosten noch moeite werden gespaard om de 
concurrentie met het overdekte winkelcentrum 
op Zuid aan te gaan. De beluifeling van de win-
kels van de Groene Hilledijk en de Beijerland-
selaan zouden mee vanuit de winkeliersvereni-
ging gefinancierd worden (K.D.K., persoonlijk 
interview, 9 september 2010). Tot op vandaag 
bepalen ze mee het uitzicht van de straat. Toen 
recent door het gemeentelijk programmateam 
Winkelboulevard Zuid werd geopperd om de 
luifels te verwijderen, botste dat op een on-
verzettelijke weerstand (D.D.B., persoonlijk 
interview, 8 oktober 2010). Wellicht had dat te 
maken met de symbolische waarde voor de ini-
tiatiefnemers, die dit nog altijd beschouwen als 
een collectieve actie tegen het sluipend verval, 
die volgens de initiatiefnemers de winkelstraat 
destijds heeft gered.

De investeringen in de winkelstraat werden 
destijds op gemengde gevoelens onthaald, 
ondermeer omdat Hillesluis en Bloemhof als 
laatste wijken aan de beurt kwamen bij de 
stadsvernieuwingsoperatie. Een krantenartikel 
uit 1978, met als titel ‘Renovatie Boulevard 
zal de eerste jaren de enige maatregel zijn te-
gen verdere verpaupering van de wijk’, geeft 
goed de spanning weer tussen de belangen 
van de winkeliers en die van de bewoners. In 
het artikel komt “het zorgelijke woningniveau 
in de wijk” aan bod. Zo wordt er verwezen 
naar “huizen waar verschillende gezinnen van 
één en hetzelfde toilet gebruik moeten maken”. 
Daarnaast gaat het over de “grote leegloop 
uit de wijk” en de “toename van het aantal 
nationaliteiten”, waardoor “het contact in de 
wijk verflauwt: steeds minder mensen kennen 
elkaar”. Verder wordt de veranderende bevol-
kingssamenstelling van de wijken gekoppeld 
aan de dalende omzetten van de winkeliers. 
Dit zou namelijk nadelig zijn voor het koop-
patroon, waardoor steeds minder buurtwinkels 
het hoofd boven water zouden kunnen houden. 
Tot slot staat de journalist stil bij “de met veel 
blik dichtgeparkeerde straten en de summiere 
speelgelegenheid”, die “zijn evenmin aantrek-
kelijk voor jonge gezinnen om zich definitief in 
de wijk te vestigen”.

De negatieve gevoelens over de wijken Bloem-
hof en Hillesluis blijven de komende jaren 
geregeld opduiken in krantenartikels. Waar 
in de naastgelegen wijken Afrikaanderwijk en 
Vreewijk al in 1974 gestart werd met de stads-
vernieuwing, zijn Hillesluis en Bloemhof pas 
vanaf 1981 aan de beurt.11 In deze overgangs-
periode worden de wijken geconfronteerd met 
een toenemende leegstand. Bewoners merken 
hierbij op:

“De woningen staan heus niet leeg omdat 

ze rijp zijn voor de sloop, het is alleen het 

gevolg van de houding van speculanten die 

vinden dat ze meer moeten opbrengen. En 

dat terwijl het aantal woningzoekenden al-

maar toeneemt, en mensen zich rot zoeken 

om een huis te vinden.” (“Hillesluis klaagt zijn 

nood” 1978)

Naast leegstand neemt het aantal woningsplit-
singen toe. De opsplitsing van panden, is een 
lucratieve activiteit waarbij er sprake is van een 
zogenaamde ‘horizontale verkoop’: de panden 
worden dan niet langer als geheel verkocht, 
maar per verdieping, wat de totale opbrengst 
opnieuw de hoogte in doet schieten. Tegelijk 
zijn meer en meer migranten, omwille van de 
hoge huren en uitsluiting op de reguliere wo-
ningmarkt, aangewezen op ‘noodkoop’. Ook 
hier wordt misbruik van gemaakt, door recht-
streeks en zonder tussenkomst van de banken, 
hoge en discutabele leningen af te sluiten. In 
het bijzonder Bloemhof en Hillesluis blijken 
gevoelig voor deze praktijken, waar migranten 
en andere kwetsbare groepen het slachtoffer 
van waren. Omwille van de plotse, en drastische 
inkrimping van de ‘grijze huisvestingsmogelijk-
heden’ in de omliggende wijken, en het wachten 
op de volgende ronde stadsvernieuwing, vorm-
den zij een tijdlang de enige terugvalbasis voor 
diegenen die aangewezen waren op de onderste 
sporten van de huisvestingsladder. 

In deze periode vestigde zich een Turkse mos-
kee en verschenen de eerste Turkse koffiehui-
zen op de Boulevard Zuid. In een krantenartikel 

11 Zie Casestudy 2 De oude wijken. Bloemhof en Hillesluis beho-
ren tot de zogenaamde tweede ringswijken.
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over de ‘problematische ontwikkelingen’ op 
de woningmarkt in Hillesluis, staat te lezen 
(“Hillesluis vecht voor leefbare wijk” 1981): 
“Niet alleen komt de stadsvernieuwing in het 
gedrang, maar bovendien voelen Nederlandse 
bewoners zich overspoeld door de toevloed van 
migranten.” Het artikel vermeld verder dat het 
percentage buitenlandse bewoners in Hille- 
sluis op 20% ligt, waarbij het gemiddelde voor 
Rotterdam als geheel 12% is. Waar sommige 
Nederlandse bewoners, reikhalzend naar de 
stadsvernieuwing hadden uitgekeken om de 
toename van migranten in de wijk te keren, 
bleek uiteindelijk het tegendeel te gebeuren. 
Toen uiteindelijk de stadsvernieuwing van start 
ging, werden de bewoners gehuisvest in zoge-
naamde ‘wisselwoningen’. De achterliggende 
idee was dat bewoners na de renovatie zouden 
terugkeren, maar een groot deel heeft dat niet 
gedaan. In de plaats van deze oorspronkelijke 
bewoners, kwam er zo ruimte vrij voor nieuw-
komers. Op die manier zijn er in deze periode 
veel migranten in de buurt komen wonen.

Dat Bloemhof en Hillesluis achterop hinkten 
in het stadsvernieuwingsbeleid van de jaren 
70, leek te moeten worden gecompenseerd met 
het zogenaamde PCG-beleid, afkorting voor 
‘probleemcumulatiegebied’ dat de Gemeente 
in 1985 lanceerde. Ditmaal kwam Hillesluis als 
eerste wijk aan bod. Het doel was (Jennekes 
1986: 3-9): “een economische injectie [...] om 
verdere uitdunning van het bevolkingsaantal 
tegen te gaan en voorts de strijd moet aanbinden 
met de werkloosheid en verveling die in de wijk 
heerst”. Dit PCG-beleid vormde het startschot 
van een beleid dat de volgende jaren onder 
steeds wisselende benamingen werd verder 
gezet. Centraal hierin staat de idee dat ‘uitdun-
ning’ en ‘spreiding’ de beste antwoorden zijn op 
sociale, economische en ruimtelijke vraagstuk-
ken, in lijn met de nietig verklaarde vijf procent 
maatregel. Zo werd er ook in Bloemhof en Hil-
lesluis gekozen om in te zetten op een duurder 
woningbestand, in de veronderstelling dat de 
komst van meer kapitaalkrachtige inwoners 
de wijken mee zou doen heropleven. Maar niet 
alleen bleek het in de praktijk geen eenvoudige 
opgave om een aantrekkelijk aanbod te rea-
liseren dat effectief de gewenste doelgroepen 

aansprak, er werden steeds meer kritische kant-
tekeningen geplaatst bij de veronderstelde posi-
tieve effecten van (geplande) ‘sociale mix’.

“In 1998 stelde Talja Blokland in haar studie 

over Hillesluis onder meer de uitbreiding 

van het duurdere woningbestand in de oude 

wijken aan de kaak. Die aanpak beoogde 

onder meer versteviging van de economi-

sche basis in de buurt en voorbeeldwerking 

in leefstijl van beter bemiddelden. Maar 

volgens Blokland maakte de moderne beter 

bemiddelde stedeling nauwelijks gebruik van 

buurtfaciliteiten, afgezien van het afhaalres-

taurant, het AH-filiaal en de ‘healthclub’. Van 

versteviging van de buurteconomie zou dus 

weinig terecht komen, evenmin als van een 

voorbeeldwerking in leefstijl omdat deze ca-

tegorie stedelingen nauwelijks burenrelaties 

onderhield, maar sociale contacten buiten de 

buurt zocht.” (Blokland, zoals geciteerd in van 

den Bent 2010: 137)

In de schaduw van de Kop van Zuid
Ongeveer gelijktijdig met de laatste fase van 
de stadsvernieuwing in Oud Zuid, vond even 
verderop een fundamentele gedaantewisseling 
van de Kop van Zuid plaats. Onder leiding van 
de stedenbouwkundige Riek Bakker werden de 
voormalige havenindustrieterreinen die er al 
enige tijd verwaarloosd en verlaten bijlagen, 
herontwikkeld tot een ‘hoogwaardig, gemengd 
gebied’, met een mix van woningen, kantoren, 
winkels en horeca. Rotterdam zou hiermee 
voor de tweede keer een ‘sprong over de rivier’ 

MacDonalds vestigt zich op de Groene Hilledijk (1982)
Tot op vandaag blijft MacDonalds een populaire plek.

Bron: de Does (2012: 57)
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Groene Hilledijk (1982)
Wandelen onder de 
houten luifels, die naar 
aanleiding van de komst 
van het Winkelcentrum 
Zuidplein werden 
gebouwd op initiatief van 
de lokale winkeliers-
vereniging. Zo konden 
ook de klanten van de 
Boulevard Zuid overdekt 
winkelen.

Bron: SAR

maken. De meest prestigieuze internationale 
architectenbureaus ontwierpen hier in het oog 
springende architectuur, en leverden zo een bij-
drage aan de nieuwe, indrukwekkende skyline 
van Rotterdam. Met deze waterfront ontwikke-
ling en de bijhorende imposante Erasmusbrug, 
kreeg Rotterdam een nieuw gezicht en posi-
tioneerde de stad zich binnen de wereldwijde 
concurrentiestrijd tussen steden om kapitaal en 
investeerders aan te trekken.

De Kop van Zuid ontwikkeling markeert de 
overgang van een managerial naar een en-
trepreneurial benadering binnen de overheid 
(Harvey 1989). In plaats van de eerder dienst-
verlenende en corrigerende houding in de 
naoorlogse periode, zou de overheid vanaf 

de jaren 80 en 90 een meer actieve en onder-
nemende rol opnemen, in reactie op de crisis 
van de jaren 70. In dit geval zag de Gemeente 
Rotterdam het als haar taak om actief ont-
wikkeling aan te trekken via publiek-private 
stadsontwikkelingsprojecten. De plannen voor 
de Kop van Zuid gaven blijk van een sterk op-
timisme en geloof in de ongebreidelde econo-
mische groei in tijden van hoogconjunctuur. De 
nieuwe wereldwijde financiële en economische 
crisis van 2007-2009 strooide tijdelijk roet in 
het eten. Maar uiteindelijk werden, mee door 
aanzienlijke extra investeringen vanuit de over-
heid en door het opnieuw aantrekken van de 
economie, een groot deel van deze plannen en 
projecten wel gerealiseerd.
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Ook voor de achterliggende wijken van Oud 
Zuid had de herontwikkeling van de Kop van 
Zuid een enorme impact. Vanuit de trickling 
down gedachte ging men er vanuit dat de rest 
van Rotterdam Zuid zou meeprofiteren van de 
investeringen. Zo zouden de al aanwezige be-
woners gebruik kunnen maken van de nieuwe 
infrastructuur en bijkomende voorzieningen 
die gepaard gaan met de komst van een aan-
zienlijke groep nieuwe middenklasse bewoners. 
Daarnaast zou de ontwikkeling zowel tijdens de 
constructiefase, als achteraf, na de realisatie, 
heel wat werkgelegenheid creëren, met name 
voor de Rotterdam Zuid bewoners. Dat was in 
ieder geval de gedachte. Om hier actief op in 
te spelen werden beloftevolle initiatieven als 
‘Wederzijds Profijt’ gelanceerd, een tewerk-
stellingsprogramma dat als doel had om de 
herontwikkeling van de Kop van Zuid mee in 
te zetten als hefboom voor de lokale economie 
(van Veenen & te Velde 1990). Helaas bleek dit 
goedbedoelde initiatief in de praktijk op allerlei 
hindernissen en obstakels te botsen, waardoor 
de resultaten uiteindelijk slechts zeer beperkt 
waren (Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
en Economische Ontwikkeling 1996).

Tegelijk leefde bij aanvang de bezorgdheid 
dat de Kop van Zuid ‘een gouden randje’ zou 
vormen, dat de problemen van de rest van 

Rotterdam Zuid zou verbergen (Reijndorp, 
Truijens, Nio, Visser & Kompier 1998: 39). 
Om die reden werden er van bij aanvang di-
verse soorten maatregelen getroffen.12 Maar 
deze maatregelen boden weinig soelaas voor 
het kleinschalig ondernemerschap dat zich 
hier gedurende verschillende decennia had 
kunnen ontwikkelen. Dat gold zowel voor 
de oudere generatie Rotterdammers, als 
voor migranten. Vooral de Afrikaanderwijk 
vormde een tijdlang het ideale vestigingsmi-
lieu voor marktkooplui: het wonen boven de 
eigen handel (opslagruimte of winkel) bood 
tal van voordelen. De mogelijkheden hiervan 
werden gretig opgepikt bij de ontwikkeling 
van het kleinschalige ondernemerschap dat 
vanaf de jaren 80 en 90 opmars maakte onder 
migranten (Vervloesem 2008). Maar het lot 
van dit winkelbestand werd bezegeld door 
het actieve aankoopbeleid van de Gemeente 

12 Naast het tewerkstellingsproject ‘Wederzijds Profijt’ zijn er 
ook stedenbouwkundige ingrepen gebeurd en flankerende 
beleidsmaatregelen genomen. In de overgangsgebieden 
is bijvoorbeeld nagedacht over hoe de stratenpatronen het 
best op mekaar kunnen worden aangesloten, met niet alleen 
aandacht voor het doorgaand verkeer, maar vooral ook voor 
dwarse, lokale verbindingen. Ook op het vlak van winkelbeleid 
is een ruimere visie ontwikkeld, om te voorkomen dat er onder-
linge concurrentie zou worden georganiseerd. Via Pact op 
Zuid en het Kansenzonebeleid zijn tot diep in Rotterdam Zuid 
investeringen gebeurd (o.a. ondersteuning lokaal ondernemer-
schap, heraanleg publieke ruimte, sociale economie projecten) 
met als doel een positieve dynamiek in de ruimere omgeving 
teweeg te brengen. Kritische kanttekeningen bij dit beleid zijn 
terug te lezen in: (Vervloesem en Dehaene 2011: 77-100). 

Groene Hilledijk (1983)
De luifels creëerden 
extra ruimte voor de 
winkeliers om hun 
producten op straat uit 
te stallen.

Bron: SAR
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en de woningcorporaties die, net zoals bij de 
woningmarkt, het ‘grijze’ winkelaanbod sys-
tematisch weg saneerde. Nu, vele sanerings-, 
sloop- en herstructureringsrondes later, en 
ondanks reanimatiepogingen, is er in de 
Afrikaanderwijk niet veel meer overgebleven 
dan een wat afgezakt winkelbestand, met 
veel leegstand en snel wisselende eigenaren. 
Veelzeggend is het feit dat het merendeel van 
de winkels enkel geopend is op marktdagen 
(veldnota’s, 16 juni 2009).

Ook de wijken Bloemhof en Hillesluis hebben 
de hete adem van de Kop van Zuid ontwikkeling 
gevoeld. Maar in tegenstelling tot de direct aan-
grenzende wijken, zoals Katendrecht en Afri-
kaanderwijk, lagen ze net diep genoeg in Oud 
Zuid, opdat het zelfgenererend vermogen van 
de stad hier ongestoord haar werk heeft kunnen 
doen. Dat ging soms met horten en stoten. In de 
overgangsperiode, begin jaren 90, toen veel van 
de oorspronkelijke winkeliers de deuren sloten 
en hun plaatsen werden ingenomen door on-
dernemers met een migratieachtergrond, ging 
dat gepaard met veel negatieve berichtgeving 
in de media, waarbij de ‘verloedering’ en ‘ach-
teruitgang’ van de Boulevard Zuid aan de snel 
veranderende bevolkingssamenstelling werd 
geweten. Vanuit beleidshoek kwam er vooral 
commentaar op de ‘rommeligheid’ en het type 
winkels dat zich er vestigde. Daar bovenop 
kwam dat een aantal criminele incidenten mee 
bijdroegen aan een toenemend onveiligheids-
gevoel, wat de Boulevard Zuid nog jarenlang 
opzadelde met een negatief imago. 

Een winkelstraat in een diverse stad 
De reconstructie van de mutaties van onderne-
mingen in de Beijerlandselaan en de Groene 
Hilledijk toont opvallende transities vanaf de 
jaren 90.13 Waar er tot dan toe overwegend 
Nederlandse ondernemers actief waren in de 
winkelstraat, neemt het aantal ondernemers 
met een migratieachtergrond in deze periode 
sterk toe. Daarnaast is er een sterker verloop 
en meer leegstand, weliswaar gedurende korte 
periodes. Dat zorgde voor een omslag. Decen-
nialang waren de winkels op de Boulevard Zuid 
hetzelfde gebleven. Vaak waren ze zelfs van 
generatie op generatie overgedragen. Vanaf de 
jaren 90 was er plots veel meer rotatie. Beleids- 
makers en stedelijke professionals zagen deze 
ontwikkeling in eerste instantie als een nega-
tief signaal. De interviews met de ondernemers 
die later aan bod komen, tonen een ander 
beeld. Zo blijkt de straat allerlei mogelijkhe-
den te bieden voor nieuwkomers. Bovendien 
zijn er in winkelstraat diverse doorgroeimo-
gelijkheden aanwezig. In bepaalde gevallen is 
bijvoorbeeld sprake van winkeliers die verhui-
zen binnen de Boulevard Zuid: naar een beter 
gelegen locatie, of een geschikter pand.

13 Reconstructie door de auteur op basis van gegevens uit het 
persoonlijke archief van K.D.K., voormalig penningmeester van 
de winkeliersvereniging (1977-1997). Daarnaast verleende de 
Kamer van Koophandel inzage in het bedrijfsregister, waardoor 
de volgende gegevens konden worden geïnventariseerd: 
lijst van de bedrijven (naam en aard van bedrijf) gevestigd in 
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk (postcodes 3073, 3074 
en 3075) voor de periode 1997-2010, met de datum van de 
vestiging en het eventueel vertrek van het bedrijf, en de per-
soonlijke gegevens van de bedrijfsleiders waaronder ook de 
geboorteplaats.

Beijerlandselaan (1994)
Schets van het nieuwe 
winkelcentrum op de 
Beijerlandselaan. In de 
bestaande winkelstrip 
werd een doorbraak 
gemaakt, zodat er ruimte 
ontstond voor extra win-
kels en een voorplein. 
In de achterliggende 
straat werden woningen 
gesloopt om plaats te 
maken voor het nieuwe 
‘winkeleiland’ waar zich 
een Hema, Blokker, en 
A&P supermarkt zouden 
vestigen.

Bron: de Does  
(2000: 80)



367Casestudy 3 Boulevard Zuid

In tegenstelling tot andere winkelbuurten toont 
de geschiedenis hoe de Boulevard Zuid zeer 
goed in staat is geweest om het opkomend 
kleinschalig ondernemerschap onder migranten 
te accommoderen. Het feit dat de winkelstraat 
tot op vandaag bijna geheel in particulier bezit 
is gebleven en het winkelbestand niet weggesa-
neerd is (zoals op vele andere plekken wel het 
geval was), is hier wellicht niet vreemd aan. En 
ondanks de doemberichten die op geregelde 
tijdstippen zijn verschenen in de pers, geeft de 
langere geschiedenis van de winkelstraat vooral 
blijk van een enorme veerkracht en aanpas-
singsvermogen van het winkelbestand dat zich 
hier op een spontane manier heeft ontwikkeld, 
in een sterke wisselwerking met de context en 
de veranderende omstandigheden. 

Dat neemt niet weg dat er geen pogingen zijn 
geweest vanuit het beleid om sterker op de ont-
wikkeling van de winkelstraat te kunnen stu-
ren. Zo is er eind jaren 90, op initiatief van de 
Deelgemeente Feijenoord, nog een poging ge-
weest om een Eigenarenplatform op te richten, 
waarin zoveel mogelijk winkeleigenaren ver-
enigd zouden worden binnen één organisatie. 
Naast een betere samenwerking, had dit plat-
form als doel om actiever te sturen op de ‘bran-
chering’ van de winkelstraat. Met branchering 
wordt de mix van het totale aanbod van winkels 
en bedrijven in een winkelgebied bedoeld. 

Maar ondertussen was er veel veranderd: er 
was al lang geen sprake meer van een eensge-
zinde vereniging van winkeliers en eigenaren, 
zoals in de jaren 70. Eerder was er onenigheid 
ontstaan over de terugkomst van de tram in de 
straat, nadat die 25 jaar was verdwenen. Meer 
bepaald, ging het om een nieuwe, snelle tram-
verbinding tussen het Centraal station en de 
pas ontwikkelde Barendrechtse Vinex-locatie 
Carnisselande. Heel wat eigenaren en winke-
liers waren tegen de aanleg van de tram door-
heen de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk. 
Dat had niet alleen te maken met de ruimte die 
de tram zou innemen in de straat, maar ook 
met de idee dat met de tram veel bewoners 
uit de omliggende wijken hun boodschappen 
voortaan elders zouden doen. Uiteindelijk zou 
de nieuwe tramlijn enkel in het gedeelte van de 
Beijerlandselaan worden aangelegd, en wordt 
de Groene Hilledijk via een wat vreemde by-
pass vermeden. 

Ook Talja Blokland, stadssociologe, was 
betrokken bij deze discussie over de nieuwe 
tramlijn.14 Zij spreekt zich niet uit voor of 

14 Zie in deze context ook Blokland’s boek ‘Urban Bonds: social 
relationships in an inner city neighbourhood’ (2003), met 
uitgebreid empirisch onderzoek over de sociale relaties in 
Hillesluis. In deze studie is Blokland bijzonder kritisch voor het 
toenmalige beleid, dat sterk gericht was op de uitbreiding van 
het duurdere woningbestand in de oude wijken in Rotterdam 
Zuid. De achterliggende gedachte was dat de aantrekking 
van kapitaalkrachtige bewoners het gebied in economisch en 
sociaal opzicht doen heropleven. Op basis van haar onderzoek 
stelt Blokland dat in de praktijk deze categorie stedelingen, 
die vaker hoogopgeleid en meer mobiel zijn, in het algemeen 
eerder beperkt gebruik maken van de buurteconomie en ook 
slechts in beperkte mate burenrelaties onderhouden. 

Beijerlandselaan (1994)
De houten luifels werden 
vervangen, en ook de 
centraal gelegen tram-
baan kreeg een facelift. 
De nieuwe tram 20 zorgt 
voor een verbinding 
tussen het stadscen-
trum, IJsselmonde en 
Beverwaard.

Bron: de Does (2000: 
82)
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tegen de komst van de nieuwe tramlijn, maar 
besteedt in haar nota veel aandacht aan het 
belang van de straat als ontmoetingsplaats in 
de wijk Hillesluis: 

“De Boulevard Zuid brengt mensen samen 

die elkaar niet intiem kennen, die niet met 

elkaar persoonlijk omgaan, en meestal elkaars 

vrienden niet zouden zijn. Alledaags, publiek 

contact is de context waarin wij met elkaar 

sociale omgangsvormen definiëren, mits deze 

straten ons niet een gevoel van anonimiteit en 

leegte geven – en leegte komt ook voor waar 

mensen zijn maar geen beleving van en met 

andere mensen (woonboulevards zijn hiervan 

uitstekende voorbeelden). De Boulevard Zuid 

heeft de ingrediënten om de multiculturele 

ruimte van voorzichtig contact te bieden die 

kleinschalige commercie misschien beter dan 

welke sociaal-culturele instelling ook kan be-

werkstelligen.” (Blokland 2001: 28)

Dit aspect van ontmoeten kwam in het beleids-
onderzoeksrapport ‘Boulevard Zuid: Op de
Rails?’, opgemaakt naar aanleiding van het 
Tramplus-netwerk, nauwelijks aan bod. Daar-
naast geeft onderstaande passage goed het 
verschil weer tussen de verschillende brillen 
waarmee begin jaren 2000 naar de Boulevard 
Zuid gekeken werd.

“De Boulevard Zuid beleeft momenteel haar 

hoogtijdagen niet. Toch is zij nog altijd een 

goed voorbeeld van gemengd gebruik. Wil 

een ruimtelijke inrichting veiligheid, publiek 

contact, en uiteenlopende gebruikersgroe-

pen vast kunnen houden, dan vraagt de in-

richting, zo stelt Jane Jacobs (1961: 158), om 

een diversiteit van ingrediënten. Kleinscha-

ligheid van ondernemingen kan sterk aan die 

diversiteit bijdragen, en de kleinschaligheid 

van menig onderneming op de Boulevard 

is daarom belangrijk. Ik was recentelijk met 

een stadssocioloog uit de Verenigde Staten, 

professor John Logan, op de West Kruiskade 

en de Boulevard Zuid. Hij merkte op dat de 

diversiteit en de (bijna) afwezigheid van gro-

te ketens deze straten vast van veel belang 

maakten voor de werkgelegenheid en het be-

leefde voorzieningenniveau van de migranten 

in de aanliggende straten. Terwijl hij zich 

vergaapte aan de Surinaamse groente die 

op de stoep stond uitgestald vergeleek hij de 

levendigheid en diversiteit van de straten met 

– jawel! – New York. De schrijvers van nota’s 

en beleidsrapporten mogen zich storen aan 

het gebrek aan ‘orde’ in de op de stoepen 

uitgestalde waar. Voor anderen is deze ‘rom-

meligheid’ juist de diversiteit en levendigheid. 

Diversiteit is niet alleen een tapas-bar, een 

antiekwinkel en een grand café, maar ook 

een shoarmatent, een winkel met plastic 

bloemen, haakgaren en couscous pannen en 

een WIBRA.” (Blokland 2001: 26)

Groene Hilledijk (1994)
De voetpaden op de 
Groene Hilledijk werden 
verbreed. Onder de oude 
platanen werden bankjes 
geplaatst. Ook hier wer-
den er door de eigenaren 
van de winkels nieuwe 
luifels voorzien.

Bron: de Does 
(2000: 83)
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De Boulevard Zuid en omgeving bleef de jaren 
nadien nog sterk veranderen, zowel in ruimte-
lijke als in sociale zin. Het winkelaanbod was 
een directe afspiegeling van de demografische 
ontwikkelingen in de directe omgeving. Be-
gin jaren 90 vestigden zich in eerste instan-
tie hoofdzakelijk ondernemers van Turkse 
afkomst, terwijl de straat vandaag tientallen 
nationaliteiten kent. Maar naast afkomst is er 
ook een grote diversiteit in het type onderne-
merschap. De Boulevard Zuid is uitgegroeid 
tot een ‘superdiverse’ winkelstraat, die zowel 
ruimte biedt aan de kleinkinderen van witte 
Nederlandse ondernemers, het overlevingson-
dernemerschap van de asielzoeker, de ambiti-
euze young ethnic professional (Erkel & Yilgin 
2010), de tijdelijke Oost-Europese bouwvakar-
beider, als aan de Turkse multinational die er 
zijn zoveelste meubelfiliaal opent. Daarnaast 
neemt de straat op ruimtelijk vlak verschillen-
de rollen op, afhankelijk van de verschillende 
schaalniveaus. Binnen de ruimere stedelijke 
regio, vormt de Boulevard Zuid een bovenloka-
le doorgangsweg en de connectie tussen de stad 
en het hinterland. Op stedelijk niveau behoort 
tot de straat tot de belangrijke winkelconcen-
traties in Rotterdam Zuid. En tot slot doet ze 
dienst als lokale buurtinfrastructuur. 

Deze ambivalente sociaal-ruimtelijke positie 
creëert een eigen spanningsveld. Aan de ene 
kant biedt dit ruimte voor uitwisseling en halen 
de winkeliers voordeel uit de aanwezigheid van 
verschillende publieken. Zo zijn er in de straat 
zowel lokale buurtwinkels en voorzieningen 
te vinden, als zaken met een stedelijke en re-
gionale aantrekkingskracht. Aan de andere 
kant ontstaat hierdoor onderlinge competitie. 
Finaal is het de Mediamarkt die erin slaagt 
om zich op het meest strategisch gelegen deel 
in de straat te vestigen. Daarnaast gaat het 
bovenlokaal belang van de straat gepaard met 
een zekere overmaat, waardoor extra marge 
en speelruimte ontstaat. Tegelijk brengt dat 
bovenlokaal karakter soms conflicten teweeg 
tussen lokale en bovenlokale belangen. Denk 
bijvoorbeeld aan het voorbeeld van de snel-
tramlijn die volgens (sommige) lokale onder-
nemers en buurtbewoners de waarde van de 
straat naar beneden zou halen. Hieronder een 
fragment uit de nota opgemaakt door het ‘Sa-
menwerkingsverband bewoners en belangenor-
ganisaties Groene Hilledijk’. 

Beijerlandselaan (1996)
Plaatsing van de nieuwe 
luifels.

Bron: de Does (2012: 13)
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Mutaties van de ondernemingen op de Boulevard Zuid
Deze reconstructie toont een opvallende transitie vanaf de jaren 90. Waar 
er tot dan toe overwegend Nederlandse ondernemers actief waren in de 
winkelstraat, neem het aantal ondernemers met een migratieachtergrond 
in deze periode sterk toe. Daarnaast is er een sterker verloop en meer 
leegstand, weliswaar gedurende korte periodes.

Bron: beeld opgemaakt door de auteur, op basis van de gegevens van de 
Kamer van Koophandel
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“In 1995 sloot de gemeenteraad van Rot-

terdam een convenant met Barendrecht. 

Een snelle openbaar vervoer verbinding zou 

worden aangelegd naar de nieuw te bouwen 

Vinex locatie Carnisselande in Barendrecht. 

In 2003 moet deze verbinding gereed zijn. 

Weinigen konden vermoeden dat dit besluit 

een regelrechte ramp zou betekenen voor de 

Groene Hilledijk, een van de oudere vooroor-

logse winkelstraten in Rotterdam Zuid. Voor 

de bewoners en winkeliers aldaar zou het uit-

monden in een jarenlange strijd. De RET [Rot-

terdamse Electrische Tram] trok een streep 

op de kaart. De kortste verbinding naar Car-

nisselande. [...] Zaken die op de Groene Hille-

dijk, een winkelstraat van nog geen 30 meter 

breed, niet goed zijn te combineren met een 

vrije trambaan zijn: winkelende publiek, fiets-

voorzieningen, laden en lossen, halteplaat-

sen, de oversteekbaarheid, het behoud van 

de prachtige platanen, dus de verblijfskwali-

teit en niet in de laatste plaats het verlies van 

zeventig procent van de parkeerplaatsen. Dit 

alles maakt, dat de aanleg van een vrije tram-

baan in deze smalle winkelstraat niet op een 

fatsoenlijke manier mogelijk is.” (J.K. en L.T.V., 

persoonlijk interview, 10 september 2009)

Recent zorgt de geplande ontwikkeling voor 
Parkstad dat het organisch gegroeide, speci-
fieke stedelijke milieu van de Boulevard Zuid 
opnieuw onderwerp werd van herstructure-
ringsoperaties die hoofdzakelijk van buitenaf 
bedacht zijn. In Parkstad zouden 1.755 wonin-
gen komen, een park, en een stedelijk centrum 

met kantoren en allerlei voorzieningen voor 
onderwijs, kinderopvang, sport, horeca en 
winkels. Parkstad vormt het sluitstuk van de 
Kop van Zuid ontwikkeling. Het gaat om een 
langgerekt gebied dat grenst aan de kop van 
de Beijerlandselaan. Dit gebied is jarenlang 
onbebouwd gebleven en bevat een spoorem-
placement, een waterkering, en een tijdelijk 
ingericht park. Aan weerszijden van dit gebied 
liggen de woonbuurten van de Kop van Zuid 
en de Afrikaanderwijk (Palmbout 2006). De 
bedoeling is om met Parkstad de Kop van Zuid, 
Afrikaanderwijk, Hillesluis, De Veranda, en 
Feijenoord met elkaar te verbinden. De sloop 
en vernieuwing van de oostflank van Afrikaan-
derwijk maakt mee deel uit van dit plan. 

Met Parkstad wordt voornamelijk ingezet op 
een mix van wonen en werken in een nieuwe 
parkomgeving en de creatie van een aanbod 
van grondgebonden woningen voor hoge- en 
middeninkomens. Dit vormt met andere woor-
den een scherp contrast met de bestaande 
context, zowel in ruimtelijk als in sociaal-eco-
nomisch opzicht. Bij de opmaak van het Mas-
terplan Parkstad (Reijndorp, Middelkoop, Kar-
sten, van der Zwaard & Dieleman 2003) zijn er 
verschillende reflecties ontwikkeld over hoe er 
een win-win situatie zou kunnen ontstaan tus-
sen het nieuwe stadsdeel en de bestaande wij-
ken. Zo boog Lia Karsten, stadsgeografe, zich 
over de vraag welke voorzieningen de nieuwe 
huishoudens in Parkstad zouden vragen en op 
welke manier de aangrenzende wijken hiervan 
zouden kunnen profiteren (Karsten 2003). Dat 
is ook voor de vlakbij gelegen Boulevard Zuid 
een bijzonder relevante vraag. 

“Het stimuleren van het gebruik van voor-

zieningen in de oude wijken door de nieuwe 

huishoudens in Parkstad is de moeilijkste 

opgave. Dat lukt alleen als fysieke barrières 

worden geslecht en het kwaliteitsniveau van 

de reeds aanwezige voorzieningen omhoog 

gaat. De aantrekkelijkheid van de oude wijken 

van Feijenoord wordt nog te veel overscha-

duwd door de aanblik van rommelige winkel-

straten met ‘goedkope’ winkels, zwerfvuil en 

dichtgetimmerde panden. Dit pleit voor een 

versnelde aanpak van het oude Feijenoord 

Beijerlandselaan (1997)
De tram keert terug op de Beijerlandselaan. Het is nu mogelijk om van het 
Centraal station via de Beijerlandselaan naar station Lombardijen te reizen.

Bron: de Does (2012: 84)
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vooruitlopend op de bouw van Parkstad.” 

(Karsten 2003: 7-9)

Ook Joke van der Zwaard, auteur gespeciali-
seerd in sociale vraagstukken, beschouwt dit 
als een niet evidente opgave. Zij stelt dat het 
belangrijk is om een onderscheid te maken 
tussen de verschillende types van tweeverdie-
ners, en dit in het achterhoofd te houden bij het 
bepalen van welk type midden- of hoge inko-
mensgroep Parkstad zou moeten lokken.

“Vanuit de doelstelling de middenstand van 

omliggende wijken van Parkstad te laten 

profiteren, zouden er bij voorkeur mensen 

moeten komen wonen die geïnteresseerd 

zijn (of kunnen worden) in de veelkleurige 

voorzieningen in die wijken. Mensen die zich 

het prettigst voelen in een voorverpakte we-

reld, zijn voor de marktkooplui en de kleine 

winkeliers niet interessant. […] Maar er zijn 

ook Nederlandse jonge stellen, die weinig zin 

hebben om vanwege de kinderen twintig jaar 

‘opgeborgen te worden’ in een homogene 

gezinswijk met enkel een Albert Heijn filiaal 

en een voorkeur hebben voor een hetero-

gene stadswijk, niet te ver van het centrum 

[…]. Een andere bewonersgroep die voor de 

middenstand interessant is, zijn oudere stel-

len die vroeger vanwege de kinderen naar 

buitengebieden vertrokken, maar voor hun 

actieve oude dag de levendigheid van het 

centrum en de nabijheid van allerlei stedelij-

ke voorzieningen verkiezen.” (Van der Zwaard 

2003: 10-13)

Beide reflecties maken duidelijk dat er door-
heen de jaren steeds terugkerende discussies 
opduiken over de waardering van de winkel-
straat. Waar de ene een plek van ‘vreedzame 
co-existentie’ ziet, beschouwt de andere de 
straat als een plek van criminaliteit, onveilig-
heid en sociale achterstand. Ervaart de ene 
ontwikkelingen van buitenaf als bedreiging, 
dan ziet de ander dit net als een opportuniteit. 
En roemt de ene de straat als plek van spontane 
solidariteit en diversiteit, dan wijst de ander op 
de toenemende vervreemding en het verlies van 
identiteit. Dit soort uitgesproken, vaak norma-
tieve ‘plaatsbeelden’ (Shields 1991: 47) duiken 

ook op in de meest recente beleidsinitiatieven 
die een directe impact hebben op de straat. 
Dat gaat van ‘Pact op Zuid’ waarbij sterk werd 
ingezet op ‘ethnomarketing’, over de harde vei-
ligheidsmaatregelen en de no tolerance aanpak 
van het ‘hotspot’ beleid15, tot de vastgoedstrate-
gie gericht op geplande gentrificatie die schuil-
ging achter het Kansenzonebeleid (Vervloesem 
& Dehaene 2011).

Afdalen naar het straatniveau: 
Boulevard Zuid door de bril  
van de ondernemers

De gesprekken met de ondernemers ter plaatse 
laten toe om het veelkleurig pallet in beeld te 
brengen van de rollen en betekenissen die de 
winkelstraat dagelijks in hun leven vervult. 
Deze verhalen bieden een tegengewicht tegen 
het ‘meerderheidsperspectief’ over de Bou-
levard Zuid. Bovendien is er in veel gevallen 
sprake van essentialistische opvattingen waarbij 
een groep die zichzelf (al dan niet bewust) als 
de referentie beschouwt, vertrekt van bepaalde 
normen en waarden, en zich laat verleiden tot 
‘morele oordelen’ (cfr. de kritiek vanuit de fe-
ministische literatuur, o.m. Hooks 1989, Fraser 
& Calhoun 1992, Mouffe 1999, Young 2004).

15 Het ‘hotspot’ beleid werd geïntroduceerd na de opkomst 
van Leefbaar Rotterdam. Het college van burgemeester en 
wethouders ziet de aanpak van de veiligheidsproblematiek 
als haar voornaamste prioriteit. Voor meer informatie, zie 
Engbersen (2009: 184): “Hotspotgebieden zijn gebieden waar 
criminaliteit, vervuiling en verloedering het beeld bepalen 
en veiligheid ver te zoeken is/was. In 2002 zijn in Rotterdam 
negen hotspots aangewezen die in de periode 2003-2009 
moeten worden aangepakt. [...] Voor de aanpak van de negen 
hotspots heeft de gemeente een bedrag van bijna 22 miljoen 
euro beschikbaar gesteld.” Ook het gebied waar de Boulevard 
Zuid deel van uitmaakt, is één van de hotspots.
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Beeldessay 
Boulevard Zuid

Bron: Sis Pillen 
(fotograaf), in opdracht 
van de auteur.
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In de ‘oude wijken’ in Rotterdam Zuid vertaalt 
zich dat doorgaans in een negatief oordeel. 
Eerder verwees ik al naar het beeld dat Bou-
man en Bouman (1955) in hun studie schetsten 
van Rotterdam Zuid als ‘boerenzij’, en daarbij 
verwezen naar ‘boeren’ in pejoratieve zin, na-
melijk een bevolkingsgroep die ‘minder ont-
wikkeld’ was dan de zogenaamd beschaafde 
Rotterdamse stedelingen. Deze stigmatisering 
is verder gereproduceerd door de systematische 
‘minorisering’ van migranten (Rath 1991). Het 
gaat hierbij om een sociale constructie van mi-
granten, die als bevolkingsgroep voortdurend 
geassocieerd wordt met allerlei problemen en 
keer op keer het etiket ‘kansloos’ krijgen opge-
kleefd. Ondanks de kritiek op deze benadering, 
blijkt een aanzienlijk deel van het beleid nog 
steeds op deze leest geschoeid. Dat manifes-
teert zich onder meer in een one-size-fits-all 
aanpak. Zo huurde de Deelgemeente recent een 
studiebureau in dat de Boulevard Zuid generiek 
evalueerde volgens dezelfde parameters als de 
winkelstraten in het centrum, en kwam er com-
mentaar op de lengte van de straat, het uitzicht 
van de winkelvitrines en het winkelaanbod 
(Deelraad Feijenoord 2007). Ook initiatieven 
gericht op geplande gentrificatie met als doel 
om meer kapitaalkrachtige middenklassegroe-
pen naar dit gebied te lokken, geven blijk van 
deze houding, waarbij wat op de een of andere 
manier afwijkt van de norm, dient aangepast of 
genormaliseerd te worden.

De minorisering van migranten blijft tot op 
vandaag hardnekkig aanwezig. Wanneer kwes-
ties als migratie en diversiteit geadresseerd 
worden, gebeurt dat voornamelijk vanuit een 
discursieve benadering. Denk bijvoorbeeld aan 
de vele synoniemen die ondertussen bedacht 
zijn om mensen met een migratieachtergrond 
te benoemen. Maar minorisering manifesteert 
zich ook op andere terreinen, met name in de 
stedelijke ruimte zoals eerder empirisch on-
derzoek in andere, internationale contexten 
laat zien (o.m. Çelik 1993, Low 1996, Yiftachel 
2003, Holston 2008). Daarom sluit ik me graag 
aan bij Ruth Fincher en Jane Jacobs (1998), die 
stellen dat de aandacht soms te eenzijdig gaat 
naar de discursieve manier waarop de sociale 
constructie van minderheidsgroepen als ‘de an-

der’ tot stand komt. Wanneer we er van uitgaan 
dat identiteit een voortdurend ‘wordingspro-
ces’ is (Mouffe 1999), dan vindt dit proces niet 
alleen plaats in de woorden en de verhalen die 
we voor en over mekaar bedenken, maar wordt 
dit mee onderhandeld binnen de context van de 
alledaagse ruimte. Of zoals Jacobs en Fincher 
zich hardop afvroegen (Fincher & Jacobs 1998: 
8): “Is identity so easily stitched into place? Do 
city dwellers simply succumb to the way society 
sees them?” 

Vandaar zullen we bij de beschrijving en ana-
lyse van de verschillende perspectieven bijzon-
dere aandacht besteden aan de manier waarop 
de ruimte mee ingezet wordt door de onder-
nemers van de Boulevard Zuid om hun positie 
te (her)onderhandelen. Hierbij zal ik ingaan 
op structurele sociaal-economische aspecten, 
zoals bijvoorbeeld de financiële drempels om 
toegang te krijgen tot een winkelpand. Maar 
daarnaast sta ik stil bij meer alledaagse as-
pecten, zoals processen van toe-eigening of 
het tactisch inspelen op bepaalde (formele en 
informele, geschreven en ongeschreven) regels 
en gedragscodes.

Via een reeks van 22 gesprekken met onderne-
mers, ben ik in contact gekomen met zeer di-
verse perspectieven op de straat. Op basis van 
de analyse van de gesprekken, maakte ik de 
volgende indeling: de kinderen en kleinkinde-
ren van de ‘eerste generatie’, de pioniers, de ‘ik-
pas-hier-eigenlijk-niet’ ondernemers, het on-
dernemen om te overleven, de gegeerde nieuwe 
starters en de onzichtbare ondernemers. Bij het 
bepalen van deze indeling, lag de focus op de 
betekenis die deze groepen vandaag toekennen 
aan de Boulevard Zuid, vanuit hun alledaagse 
beleefde praktijk. Het is een bewuste keuze 
om bij de indeling van deze perspectieven niet 
te vertrekken van etniciteit of chronologische 
volgorde (aankomst in de winkelstraat). Dit 
onderzoek vertrekt expliciet van een niet-es-
sentialistische notie van cultuur, en zet zich 
hiermee af tegen de ‘voorliefde voor inkapse-
ling’ die antropologisch onderzoek lange tijd 
heeft gedomineerd (Soenen 2009). Centraal bij 
de indeling staat de manier waarop elke groep 
de Boulevard Zuid ervaart en beleeft, en de 
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wisselwerking die zij aangaan met de stedelij-
ke context in ruime zin. Dit sluit niet uit dat in 
bepaalde gevallen wel overlap aanwezig is met 
de klassieke categorieën. Zo is er een sterke 
vertegenwoordiging van ondernemers afkom-
stig uit Oost-Europese landen bij het ‘onzicht-
baar ondernemerschap’. Daarnaast brengen 
de getuigenissen van de kleinkinderen van de 
‘eerste generatie’, de pioniers, en de gegeerde 
nieuwe starters onder meer het spanningsveld 
tussen ‘ingezetenen’ en ‘buitenstaanders’ (Elias 
& Scotson 1976) aan de oppervlakte.

De kinderen en kleinkinderen van de 
eerste generatie

Richard V. is één van de bekende gezichten van 
de Boulevard Zuid. Hij duikt regelmatig op in 
interviews voor de media. Veelzeggend is dat 
hij bij onze eerste kennismaking, aangaf eerst 
even te willen overleggen met zijn collega’s 
over wie het interview deze keer zou aanne-
men. Dat Richard vaak als spreekbuis wordt 
gezien, heeft zeker te maken met het feit dat 
‘Het Stofzuigerhuis’ één van de oudste winkels 
is op de Boulevard Zuid die vandaag nog actief 
is. Zelf verkoopt Richard hier sinds 1978 stof-
zuigers. Maar de geschiedenis van de winkel 
gaat terug tot 1938, toen zijn oom en tante 
op de Beijerlandselaan een stofzuigerwinkel 
openden waar hij als kind al in meewerkte. Aan 
de winkel zelf lijkt al die jaren niet zo veel ver-
anderd te zijn. De stofzuigers staan tentoonge-
steld in een smalle, eerder kleine winkelruim-
te, met achteraan, enkele trapjes hoger, zijn 
werk- en kantoorruimte. Net als het merendeel 
van de andere winkels in de straat, gaat het 
om het gelijkvloers van een vrij smalle rijwo-
ning, die ingericht is als winkelruimte. Richard 
kan naar eigen zeggen de concurrentie met de 
grote ketens aan, omdat hij goede prijzen kan 
aanbieden, sterk inzet op dienstverlening, en 
doorheen de jaren een uitgebreid netwerk heeft 
uitgebouwd met zowel particuliere klanten als 
grotere bedrijven. Het feit dat Mediamarkt zich 
sinds kort gevestigd heeft in een nieuw groot-
schalig, gemengd herontwikkelingsproject op 
de kop van de Beijerlandselaan, op slechts en-
kele meters van zijn deur, schrikt hem niet af. 
Hij ziet het eerder positief, als een manier om 
meer mensen naar de winkelstraat te lokken.

Ook Lodewijk T.V. en Jon K., beiden pandeige-
naren en leden van het eigenarenplatform, de-
len een verleden op de Boulevard Zuid dat ver 
teruggaat in de tijd. Lodewijk vertelt trots dat 
zijn grootvader zelfs nog meegebouwd heeft 
aan de woningen in de jaren 20. Zij hebben ver-
schillende panden in eigendom op de Groene 
Hilledijk en zijn beiden zeer actief betrokken 
geweest bij de ‘reddingsacties’ in de jaren 70, 
toen het Winkelcentrum Zuid opende, en bij de 
protestactie tegen de komst van de tram in de 
jaren 2000. Zij brengen me in contact met Kees 
D.K., en verzekeren me dat die me nog veel 
meer kan vertellen over de geschiedenis van 
de Boulevard Zuid. Kees vertelt me hoe zijn 
vader sinds 1919 een kleermakerij had op de 
Hillelaan, en dat hij sinds 1953 deze zaak heeft 
verder gezet op de Boulevard Zuid. Hij is lange 
tijd penningmeester geweest van de winkeliers-
vereniging, tot hij zijn winkel verkocht heeft. 
Ook hij was betrokken bij de acties in de jaren 
70 en 90 om de winkelstraat te redden.

Mevrouw H.V.S. baat een schoenenzaak uit in 
een zijstraat van de Boulevard Zuid. De winkel 
bestaat sinds 1932 en is opgericht door haar 
grootouders. Ze is zelf eigenaar van het pand, 
waar naast de winkelruimte, nog ruimte is voor 
hun eigen woning, vijf appartementen en op-
slagruimte. Het woongedeelte grenst aan een 
grote tuin. Mevrouw H.V.S. woont hier samen 
met haar man en drie jonge kinderen. Op een 
gegeven moment heeft het gezin overwogen 
om te verhuizen naar ‘een mooie winkelstraat 
in het centrum’. Ze verkopen in hun winkel 
vooral duurdere schoenen van merken als 
Hugo Boss en Prada, en vallen daardoor een 
beetje uit de toon ten opzichte van de rest van 
het winkelaanbod in de buurt. Maar omdat 
mevrouw H.V.S. meer aandacht en tijd aan haar 
familie wilde besteden, heeft ze voor zichzelf 
uitgemaakt om het iets rustiger aan te doen. De 
keuze is toen gemaakt om te blijven waar ze 
zijn, en daar heeft ze naar eigen zeggen ‘nog 
geen minuut spijt’ van gehad. 
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Beeldessay 
Boulevard Zuid

Bron: Sis Pillen 
(fotograaf), in opdracht 
van de auteur.



380 Stedenbouw en Sociale Verandering

Tot slot, vermeld ik nog graag mijnheer en me-
vrouw S. van de kruidenierswinkel. Zij hebben 
nooit tot een buurt- of winkeliersvereniging 
behoord. Maar net als de anderen hebben ze al 
sinds zeer lange tijd hun winkel in deze buurt. 
De winkel werd opgericht door de ouders van 
mevrouw S. en dateert van de jaren 50. Me-
vrouw S. vertelt hoe de winkel destijds goed 
kon concurreren met de supermarkt. Doordat 
de familie alles zelf deed, konden ze hun pro-
ducten aan scherpe prijzen aanbieden. Zo heb-
ben ze jarenlang ‘gouden zaken’ kunnen doen. 
Vandaag kost het daarentegen veel moeite 
om de winkel financieel draaiende te houden. 
Mevrouw S. verwijst naar ‘de renovatie’, of de 
periode van de stadsvernieuwing in de jaren 
80, toen in de wijk een groot deel van de pan-
den zijn gerenoveerd. Toen werden er tijdelijk 
‘wisselwoningen’ voorzien. Mevrouw S. ver-
telt dat het ging om een hechte gemeenschap, 
waar iedereen mekaar kende, maar ondanks 
het feit dat ze onderling hadden afgesproken 
om na de renovatie allemaal terug te keren, dit 
uiteindelijk niet gebeurd is. In de plaats van de 
oorspronkelijke bewoners zijn vooral migran-
ten in de buurt komen wonen. Op die manier 
zijn mijnheer en mevrouw S. plots een groot 
deel van hun klanten verloren. De verschillen-
de pogingen om de nieuwe bewoners naar hun 
winkel te lokken zijn naar eigen zeggen nooit 
goed gelukt.

Deze groep van mensen deelt een lange ge-
schiedenis in dezelfde winkelstraat. Vaak is 
hun winkel of eigendom van generatie op gene-
ratie doorgegeven. Over deze lange geschiede-
nis in de straat wordt telkens, vaak spontaan en 
altijd met trots gesproken. Richard heeft al een 
winkel op de Boulevard Zuid ‘sinds altijd’. Ook 
Lodewijk en Jon verwijzen in hun verhalen 
vaak naar het verleden, en benadrukken daar-
bij graag dat het gedeelte van de Groene Hille-
dijk altijd ‘het mooiste deel’ is geweest, met de 
‘beste’ winkels. Zij vertellen dat de goede tram-
connectie met het hinterland van groot belang 
is geweest voor de grote bloei van de winkel-
straat. Dat maakte dat niet alleen de bewoners 
van Rotterdam Zuid, maar ook ‘de mensen van 
de Eilanden’ hier kwamen winkelen. Jon: “Het 
was vroeger dé winkelstraat van Rotterdam 

Zuid.” Mevrouw en mijnheer S. hebben bij mijn 
aankomst fotoalbums uit de jaren 70 en 80 
klaar liggen, en halen herinneringen op aan 
de tijd dat mevrouw S. tijdens de feestperiode 
allerlei zaken zelf maakte, zoals opgevulde 
paaseieren en zelfgemaakte kerststukken. Er 
zitten verschillende foto’s bij van voetbalsup-
porters. In die tijd waren ‘de laantjes’, één van 
de eerste arbeiderswijken op Zuid, nog niet 
afgebroken en was er nog een rechtstreeks trap 
vanuit de wijk naar het Feyenoord stadion. 
Het plein voor de deur van de kruidenierswin-
kel diende als stopplaats voor de bussen met 
supporters, die voor en na de voetbalmatch 
afspraken en bleven hangen in één van de vele 
cafés. Mijnheer en mevrouw S. konden zo goe-
de zaken doen. Maar de voetbalsupporters zijn 
ondertussen verdwenen.

Wat telkens opvalt in deze getuigenissen, is een 
sterk gevoel van verlies. Dit uitte zich in elk 
gesprek op een andere manier, maar de geme-
ne deler is wel dat deze groep hiervoor syste-
matisch naar de komst van migranten verwijst. 
Hiermee werd zowel gedoeld op de toename 
van migranten onder de bewoners van Bloem-
hof en Hillesluis, als op de groeiende groep 
migranten die een winkel openden op de Bou-
levard Zuid. Zo stelt Richard dat de Boulevard 
Zuid vandaag ‘minder gezellig is dan vroeger’. 
Een van de belangrijkste redenen waarom de 
winkelstraat momenteel ‘achteruitgaat’ is vol-
gens hem het ‘kopieergedrag van migranten’ en 
vervolgens verwijst hij naar de ‘vele kralen- en 
belwinkels’. Richard bevestigt zo het stereotie-
pe beeld dat in deze periode leeft rond ‘migran-
ten-ondernemerschap’, namelijk ten eerste dat 
het gaat om het aanbieden van minderwaardige 
producten, en ten tweede dat er een eenzijdig 
aanbod ontstaat. Ondanks dit negatieve ver-
toog, onderhoudt Richard wel al jarenlang een 
positieve relatie met zijn buurman Ferry H., die 
als één van de eersten een shoarmazaak open-
de op de Boulevard Zuid. 

“We hebben een goede band als buren en we 

helpen elkaar ook. Ferry help ik soms met het 

invullen van bepaalde documenten of met 

vergunningen en dergelijke. Hij maakt dan 

op zijn beurt bijvoorbeeld iets schoon, of hij 
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brengt mijn post weg. Vorige week heeft hij 

mijn ramen nog gewassen.” (R.V., persoonlijk 

interview, 22 september 2010)

Kees is bijzonder scherp in zijn oordeel over 
de huidige winkelboulevard. Volgens hem is 
de straat vandaag ‘helemaal verloederd’, en is 
deze negatieve ontwikkeling gestart vanaf de 
jaren 90. Hij ziet hiervoor verschillende oor-
zaken. Ten eerste wijst hij op de versoepeling 
van de (nationale) regelgeving rond winkel-
sluitingstijden en vestigingsvoorwaarden. De 
toenmalige minister van Economische Zaken 
Wijers (D66) heeft destijds fors gesnoeid in de 
Vestigingswet: van de 88 vergunningen zijn er 
nog 8 over.16 Volgens Kees werd hierdoor de 
drempel enorm verlaagd, waardoor plots ‘ie-
dereen’ een onderneming kon starten. Verder 
zou de Deelgemeente Feijenoord volgens hem 
‘geloven in de multicultisamenleving’. Vervol-
gens licht hij toe waarom het ondernemerschap 
bij migranten ‘altijd tot verarming leidt’. Vanuit 
de wetenschap dat het merendeel van migran-
ten het geld voor de opstart van hun onderne-
ming niet via de bank maar bij familie leent17, 
stelde Kees naar eigen zeggen vast dat er twee 
scenario’s zijn: 

“Of de zaak loopt goed, en dan komt de 

familie die geld geleend heeft, maar geen 

ervaring heeft over om in de zaak te helpen, 

en dan gaat de zaak vervolgens bergaf. Of de 

zaak loopt slecht, en dan is de familie haar 

geld kwijt.” (K.D.K., persoonlijk interview, 9 

september 2010)

Ook Lodewijk en Jon spreken over de ‘achter-
uitgang’ van de winkelstraat. Naast de komst 
van het winkelcentrum Zuid, verwijzen zij op-
nieuw naar ‘de kleuromslag’ die op een gegeven 
moment plaatsvond in de omliggende wijken. 

16 Voor meer informatie over het beleid van politicus Hans Wijers 
van D66, zie: “Hans Wijers” (1997): “Even voortvarend reorga-
niseert hij de winkeltijden. Met de one-liner ‘Werk, werk, werk’ 
hakt Wijers knopen door op zijn missie voor deregulering en 
flexibilisering. De Mededingingswet gaat kartelvorming tegen; 
de Vestigingswet is bijgesnoeid: van de 88 vergunningen uit 
de oude regeling zijn er nog acht over. Hij is voorstander van 
regelvrije zones, waar timmerbedrijfjes ongehinderd hun slag 
kunnen slaan: ‘Dan krijg je maar wat meer geluidsoverlast.’”

17 Deze uitspraak klopt met de bevindingen in wetenschappelijk 
onderzoek. Zie onder meer: Kloosterman, van der Leun, Rath 
(1999); Rath, Swagerman, Krieger, Ludwinek & Pickering (2012).

“Als de woningen leeg kwamen te staan, dan 

kwamen er meestal allochtonen in, en die 

mensen hadden meestal geen gulden in hul-

der zak. Dus die winkeltjes die vroeger ge-

wend waren om behoorlijk zaken te doen, die 

begonnen meer en meer een kwijnend be-

staan te leiden. Nu is daar ondertussen weer 

een beetje verandering in gekomen, omdat 

die mensen inmiddels ook wat ingeburgerd 

zijn, weer wat geld hebben en kunnen be-

steden. Maar daardoor is het winkelbestand 

natuurlijk wel behoorlijk veranderd.” (J.K., 

persoonlijk interview, 9 september 2010)

Ondanks het feit dat er in deze periode, een 
aantal winkels de deuren hebben gesloten, 
heeft de veranderende bevolkingssamenstel-
ling volgens Jon niet echt tot een toename van 
meer leegstand in het winkelbestand geleid. 

“Het enige wat wel gebeurde is dat er in de 

leeggekomen winkels vaak allochtonen in de 

plaats kwamen. Die wilden het dan ook eens 

proberen. Nou, dat ging dan goed voor drie 

maanden, en dan betaalden ze geen huur 

meer, en dan gingen ze weg. Je had een grote 

wisseling van winkeliers. En dat is niet zo goed 

voor een winkelstraat. Dan gaat de branche 

erop achteruit. En dan denken de betere win-

keliers van: nou, ik heb het hier wel gezien. En 

die gaan dan ergens anders naartoe.” (J.K., 

persoonlijk interview, 9 september 2010)

Mijnheer en mevrouw S. vertellen hoe ze de 
effecten van de veranderende bevolkingssa-
menstelling aan den lijve hebben ondervonden 
in hun winkel. Na ‘de renovatie’ hebben ze hun 
aanbod noodgedwongen aangepast. De kerst-
stukken en gevulde paaseieren verdwenen van 
de winkelrekken, en terwijl ze vroeger heel 
wat worst verkochten, zijn ze hiermee gestopt 
omdat er varkensvlees inzat, en de nieuwe be-
woners dat niet aten. Mijnheer S. vertelt hoe hij 
dan geprobeerd heeft om diepvries halal vlees 
te verkopen. Maar ook dat sloeg niet aan. 
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Tijdens ons gesprek wordt de winkel redelijk 
goed bezocht. Het is woensdagmiddag, en heel 
wat kinderen lijken de weg naar de winkel van 
mijnheer en mevrouw S. goed te kennen. Ze 
komen voor een frisdrank of een snoepje (die 
kan je hier per stuk kopen). Verder worden er 
ijsjes gekozen uit de grote koeltoog, vlakbij 
de ingang. Vaak komen de kinderen alleen 
naar binnen, maar af en toe komt er ook een 
moeder mee. Mevrouw S. vertelt dat het vooral 
kinderen uit de buurt, en van de nieuwe, na-
bijgelegen school zijn. Het winkeltje is zelfs 
zo populair onder de schoolkinderen, dat 
mevrouw S. al eens bezoek heeft gehad van de 
diëtiste van de school: “Die kwam klagen dat ze 
niet zoveel snoep aan de kinderen mochten ver-
kopen, omdat dat slecht was.” 

Een belangrijk weerkerend element in deze 
verhalen over het verleden zijn de collec-
tieve acties die destijds zijn gevoerd. Twee 
momenten springen eruit: de komst van het 
winkelcentrum Zuidplein, en de aanleg van 
een nieuwe tramlijn in de jaren 90. De gemeen-
schappelijke angst voor het verlies van ‘hun’ 
winkelstraat, maakte dat er collectief actie 
werd ondernomen. Kees herinnert zich nog 
hoe ‘bang’ de winkeliers aanvankelijk waren, 
toen de bouw van het winkelcentrum Zuid 
werd opgestart. Ondernemers konden zich 
inschrijven op een kandidatenlijst voor een 
winkelruimte in het nieuwe winkelcentrum. 
Aanvankelijk waren er 40 (van de ong. 220) 
winkeliers vanop de Boulevard Zuid die zich 
hadden kandidaat gesteld. Uiteindelijk hebben 
slechts twee winkeliers de overstap gemaakt. 
Kees herinnert zich nog als de dag van gisteren 
hoe ze samen met de directeur van een beken-
de huishoudbeurs, een plan hadden beraamd 
om de concurrentie met het winkelcentrum aan 
te gaan. Daar is toen het idee voor de luifels 
ontstaan. Over de ganse lengte van de winkel-
straat zouden luifels aan de gevels bevestigd 
worden, waardoor voetgangers ook bij regen 
droog zouden kunnen winkelen. Volgens Kees 
heeft toen 98% van de ondernemers de actie 
ondersteund en financieel bijgedragen. Met de 
dienst Sociale en Economische zaken werd af-
gesproken dat 50% door hen, en 50% door de 
winkeliers zou worden betaald. Volgens Kees 

was de omzet, vlak na de komst van het win-
kelcentrum met 50% gedaald. Eens de luifels 
geïnstalleerd waren, en de straat gepromoot 
werd als ‘het grootste overdekte warenhuis van 
Nederland’, steeg de omzet na twee jaar op-
nieuw tot op het peil van voorheen. 

Bij Lodewijk en Jon staat de periode rond 2000 
nog scherp in het geheugen gegrift. Nadat de 
tramlijn meer dan 25 jaar lang uit het straatbeeld 
was verdwenen, zou er in de context van het 
Tramplus-netwerk opnieuw een tramlijn door-
heen de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk 
lopen. Zij vertellen het verhaal als volgt: 

“Plotseling wilde de RET (de openbare ver-

voersmaatschappij van de regio Rotterdam) 

een nieuwe lijn aanleggen van A naar B, en in 

dit geval was dat van het centrum van Rotter-

dam naar Carnisselande, een nieuwe Vinex-lo-

catie. Wat doet de RET dan? Die nemen bij 

wijze van spreken een lineaal, en die trekken 

een lijn van A naar B. En al wat daartussen ligt, 

dat doet er niet toe, de RET moet hier passe-

ren. En de RET is een sterke organisatie waar 

de Gemeente weinig aan te zeggen heeft. Dus 

op de Beijerlandselaan is toen zonder veel 

verzet een nieuwe trambaan aangelegd. De 

mensen wisten niet wat hen te wachten stond. 

Het gevolg was dat het gebied twee jaar op de 

schop heeft gelegen, en dat vele goede win-

keltjes zijn verdwenen. De mensen moesten 

alsmaar over zandhopen en op planken lopen: 

dat was gewoon de doodsteek voor de Beijer-

landselaan. Daar komt nog bij dat de prach-

tige platanen die er stonden gewoon gekapt 

zijn voor de tramlijn. En in de plaats kwam een 

betonnen vlakte en verdween ook een groot 

deel van de parkeerplaatsen.” (L.T.V. en J.K., 

persoonlijk interview, 9 september 2010)

Dit scenario wilden ze de Groene Hilledijk 
koste wat het kost besparen. Daarom hebben 
Lodewijk en Jon vanuit het eigenaarsplatform 
samenwerking gezocht met de bewonersver-
eniging en de winkeliersvereniging. Met wat 
politiek lobbywerk zijn ze er uiteindelijk in 
geslaagd om de tramlijn op de Groene Hille-
dijk tegen te houden. 
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Op het moment van deze acties kon een beroep 
worden gedaan op uitgebreide en sterk georga-
niseerde netwerken die aanwezig waren in de 
winkelstraat. Bij de acties rond de komst van 
het winkelcentrum telde de winkeliersvereni-
ging 160 leden. Bovendien schrikten ze er niet 
voor terug om journalisten, politici, ministers 
en wetenschappers in te schakelen om hun be-
langen mee te verdedigen. Met succes, zo blijkt 
uit de forse investeringen in de winkelstraat en 
de omlegging van de tramlijn. 

Maar de macht van de winkeliers en de win-
keleigenaren zou de jaren nadien geleidelijk 
verminderen. Het ledenaantal van de winke-
liersvereniging, die ondertussen hoofdzake-
lijk uit een oudere generatie winkeliers van 
Nederlandse afkomst bestond, liep gestaag 
terug. Steeds meer leden gingen op pensioen, 
sloten hun zaak, of verhuisden. Slechts zelden 
werden deze zaken overgedragen aan kinde-
ren of familie, zoals vroeger het geval was 
geweest. De nieuwkomers hadden meestal een 
migratie-achtergrond, en voelden zich niet 
aangesproken door de ‘oude’ winkeliersvereni-
ging, waardoor er geen nieuwe inschrijvingen 
bij kwamen. Het feit dat de sterk uitgedunde 
winkeliersvereniging slechts een fractie van de 
winkeliers op de Boulevard Zuid vertegenwoor-
digde, maakte dat één van de eerste beslissin-
gen van het door de Gemeente ingestelde pro-
grammateam Winkelboulevard Zuid was om 
een nieuwe winkeliersvereniging op te richten. 
Duco D.B. van de gemeentelijke dienst Stads-
vernieuwing (dS+V), projectmanager integrale 
aanpak zag dit als volgt: 

“Ik vind het ongelooflijk belangrijk om te wer-

ken vanuit de basis die al aanwezig is. In mijn 

eerdere projecten heb ik vaak samengewerkt 

met bewoners, maar hier draait het om de 

ondernemers. Daarom heb ik er mee voor ge-

ijverd dat er een nieuwe winkeliersvereniging 

werd opgezet, en dat er ook middelen werden 

vrijgemaakt om de werking van die winkeliers-

vereniging mogelijk te maken. Op die manier 

ontstaat er opnieuw ruimte voor inspraak.” 

(D.D.B., persoonlijk interview, 24 oktober 2010)

Enkele bezoeken aan de ‘ondernemerslounges’ 
die elk kwartaal plaatsvinden, leren dat de op-
richting van een nieuwe winkeliersvereniging 
alles behalve vanzelfsprekend is. Ten eerste, 
heerst er sterk de perceptie dat het een initiatief 
‘van de Gemeente’ is. Bij de ondernemers die 
ik nadien heb aangesproken over dit initiatief, 
leeft de idee dat het hoofdzakelijk gaat om een 
spreekbuis waarmee de Gemeente haar plan-
nen toelicht, en dat er van echte inspraak geen 
sprake is. Verder bleek bij de eerste ‘onderne-
merslounges’ die ik heb bezocht dat het publiek 
minder divers is dan de ondernemingen op de 
Boulevard Zuid. Er zijn hoofdzakelijk Neder-
landers en Turkse Nederlanders aanwezig. 
Dit heeft wellicht te maken met het feit dat de 
voorzitter van de nieuwe winkeliersvereniging 
van Turkse afkomst is, en ook de vertegenwoor-
digers van de andere werkgroepen vooral deze 
twee groepen vertegenwoordigen. Maar het 
initiatief was nog erg pril op het moment van dit 
onderzoek, en het was in elk geval een poging 
om opnieuw de brug te maken tussen verschil-
lende visies op de ontwikkeling van de straat. 

De groep ondernemers die in dit eerste per-
spectief aan bod kwamen, tonen overwegend 
(maar niet allemaal) een zekere heimwee naar 
een tijd die nooit zal terugkomen. Voor de 
meesten onder hen geldt dat hun positie in de 
straat sterk is veranderd. Wel is het opvallend 
hoe de ene veel beter lijkt te kunnen omsprin-
gen met deze veranderingen dan de andere. Zo 
laat Richard van het Stofzuigerhuis zich niet 
afschrikken door de aanwezigheid van Media-
markt, maar ziet hij hier de mogelijke kansen 
van in voor zijn eigen onderneming. Daar-
naast trekt Richard zijn plan door bricolage en 
een diversificatie strategie: onder meer door 
slim te anticiperen op de internetverkoop. Zo 
houdt hij zich nog bezig met de verdeling van 
schoonmaakproducten voor industriële be-
drijfsreinigers, importeert hij koffie, en koopt 
hij led-verlichting aan voor grote evenemen-
ten. Ondanks het kleine winkelpand waar hij 
gebruik van maakt voor de stofzuigerwinkel, 
kan hij bijkomend zaken doen zonder hiervoor 
extra bedrijfsruimte nodig te hebben. Daar-
naast is hij lid van de Commissie Evenementen 
van de nieuwe winkeliersvereniging.
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Ook mevrouw H.V.S. bekijkt het diverse karak-
ter van de Boulevard Zuid positief. Zij bena-
drukt in eerste instantie dat deze locatie voor 
haar omwille van familiale redenen ideaal is.  
Op deze manier kan zij dichtbij haar werk 
wonen, wat omwille van de hoge vastgoed- en 
huurprijzen in het centrum niet mogelijk zou 
zijn. De kinderen gaan in de buurt naar school, 
en zo kan mevrouw H.V.S. haar werk en gezin 
makkelijk combineren. Zij benadrukt vooral 
het ‘stedelijk karakter’ van de buurt, en ziet 
dit als een meerwaarde, niet alleen voor de 
winkel, maar ook voor haar eigen woon- en 
leefomgeving.

“Wat ik hier fijn vind is dat je hier echt wel 

het gevoel hebt dat je in een stad woont. Als 

je ‘s avonds laat toekomt, dan lopen er nog 

steeds veel mensen op straat. Dat vind ik 

leuk, daar hou ik van. En ik vind het leuk dat 

er een gemêleerd publiek is. [...] Juist die mix, 

dat vind ik wel een beetje metropoolachtig. 

Dat gevoel heb je volgens mij rondom de 

Boulevard Zuid meer dan in elk ander gebied 

in Rotterdam.” (H.V.S., persoonlijk interview, 11 

oktober 2010)

Kees heeft de transformatie duidelijk minder 
goed weten te verwerken. Hij is ondertussen 
gepensioneerd en heeft zijn zaak stop gezet. 
En hoewel hij nog steeds in de buurt woont, 
gaat hij er niet meer naartoe om te winkelen: 

“Ik kom er niet graag meer. Als ik er met de 

auto doorheen rijdt, rollen de tranen over de 

wangen. Dat is misschien wat sterk gezegd. 

Maar ik vind het jammer dat wat jarenlang is 

opgebouwd en aan gewerkt is kapot gaat.” 

(K.D.K., persoonlijk interview, 9 september 

2010) 

Ook mevrouw en mijnheer S. hebben zichtbaar 
veel moeite gehad om zich aan te passen aan het 
nieuwe cliënteel in hun buurt. Voor hen bete-
kenen de nieuwe ontwikkelingen een verschra-
ling. In de kruidenierswinkel wordt nog steeds 
vastgehouden aan het vroegere concept, waarbij 
de klanten in de lange rechthoekige ruimte een 
lus volgen, waarlangs ze al hun boodschappen 
kunnen doen: van droge voeding, naar een klei-

ne koeltoog met charcuterie en kaas, naar de 
groenten- fruitafdeling. Maar het assortiment 
is uiterst beperkt, en de versheidsdatum van de 
groenten en het fruit is ruim overschreden. Het 
is duidelijk dat het merendeel van de klanten 
niet voorbij de ingang komen, waar de frisdrank 
en het snoep zijn uitgestald. 

Tot slot hebben Lodewijk en Jon zich na al die 
tijd weten staande te houden. Zij blijven actief 
de dialoog voeren met de Deelgemeente en met 
het programmateam Winkelboulevard Zuid, 
en volgen met een kritisch oog alle nieuwe 
ontwikkelingen aandachtig op. Zo zijn ze bij-
voorbeeld positief over de nieuwe laanmanager 
die recent is aangesteld door de Gemeente, die 
deel uitmaakt van het programmateam, en als 
taak heeft om actief te sturen op het winkelaan-
bod en de leegstand te verminderen. Daarnaast 
stellen ze zich constructief op en werken ze 
mee aan voorstellen vanuit het gemeentelijk 
programmateam om als eigenaar hun verhuur-
voorwaarden te herbekijken en zo startende 
ondernemers iets meer ademruimte te geven. 

Maar over de visie ‘Ruimtelijke Economische 
Structuur Boulevard Zuid’ (Deelraad Feijenoord 
2007) die recent ontwikkeld is, zijn ze bijzonder 
kritisch. Hierin wordt onder meer naar voor 
geschoven dat de totale lengte van de Boulevard 
Zuid een zwakte zou zijn (Deelraad Feijenoord 
2007: 18): “De Boulevard Zuid had van oudsher 
een groot verzorgingsgebied en deed dienst als re-
creatief winkelcentrum; nu is de laan gezien het 
verzorgingsgebied en doel te lang.” Het advies 
komt erop neer dat zij voorstellen om de Beijer-
landselaan te ‘upgraden’, en de Groene Hille-
dijk eerder als een ‘aanloopstraat’ te zien. De 
Beijerlandselaan kan volgens de opstellers van 
de studie “op termijn gaan profiteren van twee 
ontwikkelingen; de ontwikkeling van Parkstad en 
de komst van de Mediamarkt”. In hun ontwikkel-
visie voor het deelgebied Beijerlandselaan be-
sluiten ze: “De grote passantenstromen worden 
geconcentreerd op de Beijerlandselaan en vanuit 
de Mediamarkt. Van daaruit moeten klanten 
worden uitgedaagd om de winkels op de Groene 
Hilledijk of de winkels op de rest van de Beijerkop 
te bezoeken.” De Groene Hilledijk zou dan op 
termijn kunnen functioneren als ‘aanloopstraat’, 
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meer gericht op “specialistische winkels’, die 
kunnen worden aangevuld met bedrijven die ac-
tief zijn in de zakelijke dienstverlening of bedrij-
ven met een baliefunctie (uitzendbureaus, reisbu-
reaus of een publieksvoorziening)”. 

Lodewijk en Jon vrezen dat deze ontwikkelvi-
sie ertoe zal bijdragen dat nieuwe investeringen 
vooral in het gedeelte van de Beijerlandselaan 
zullen gebeuren, en dat het gedeelte van de 
Groene Hilledijk op termijn ‘het ondergescho-
ven kindje’ van de Boulevard Zuid zal worden.

De getuigenissen van deze groep ondernemers 
en eigenaren die vanuit een bepaald perspec-
tief naar de ontwikkelingen van de straat kij-
ken, geven blijk van een specifieke vorm van 
place-making. Hierbij speelt niet enkel het 
vertoog over de gebouwde ruimte een belang-
rijke rol, maar ook het gekozen tijdskader. Er 
wordt hierbij systematisch terug verwezen naar 
een periode in de geschiedenis waarin de straat 
haar ‘hoogtijdagen’ vierde. In deze collectieve 
herinnering ging het niet alleen economisch 
goed en werd de winkelstraat druk bezocht, 
gezamenlijke protestacties gaven blijk van on-
derlinge solidariteit, en er bestond een hechte 
band tussen de winkeliers en hun cliënteel dat 
zowel uit de directe omgeving als uit de om-
liggende randgemeenten naar de winkelstraat 
kwam. Dit dominante denkbeeld van de ‘goede 
oude tijd’, overheerst sterk bij deze groep, en 
maakt dat de periode na de jaren 90 slechts 
op een zeer oppervlakkige, meestal negatieve 
manier aan bod komt.

De wegbereiders
De sterke gehechtheid tussen de winkelstraat, 
de winkeliers en de klanten is niet enkel voor-
behouden voor de hierboven beschreven groep. 
Ook de ondernemers die zich in de jaren 90 
en 2000 vestigden in de straat, geven blijk van 
een sterke betrokkenheid. In tegenstelling tot 
de eerste groep, zien zij dit niet als iets wat met 
de tijd verloren is gegaan, maar als een actueel 
gegeven. Meestal hebben zij op een of andere 
manier een persoonlijke relatie met de buurt of 
de straat. Zij hebben er bewust voor gekozen 
om hier en niet elders een zaak te beginnen. 
Dus ondanks, of misschien wel dankzij de aan-

zienlijke demografische verschuivingen met 
een sterke weerslag op de bevolkingssamen-
stelling, beschouwt deze specifieke groep van 
ondernemers hun vestiging op de Boulevard 
Zuid expliciet als een positieve keuze.

Melek A. combineert een consultancybedrijf 
met een winkel in bruidsmode, een kleding-
winkel, en rechtenstudies. Zij is op het moment 
van ons gesprek 27 jaar, en op haar 23ste ge-
start als ondernemer. Zij is geboren in Rotter-
dam en heeft een dubbele nationaliteit: Turks 
en Nederlands. Melek ziet de lengte van de 
straat, de grote concentratie van winkels die 
hier te vinden is, en de grote diversiteit van 
winkels als de belangrijkste pluspunten van de 
straat. Zij is actief in de nieuwe winkeliersver-
eniging. Melek is op de Beijerlandselaan te-
rechtgekomen, doordat zij destijds samen met 
drie andere ondernemers is geselecteerd door 
de Gemeente om zich hier tijdelijk te vestigen, 
zonder gedurende deze periode huur te moeten 
betalen. Dit kaderde in het leegstandsbeleid, 
waarbij panden werden verloot aan vier onder-
nemers, met als enige voorwaarde dat zij op 
elk moment uit hun pand konden worden gezet, 
als er andere huurders gevonden zouden wor-
den. Nadien is Melek met haar winkels naar het 
kleine winkelcentrum halverwege de Beijer-
landselaan verhuisd, wat ze zelf omschrijft als 
een van de beste panden van de straat.

Ozgur T. is een dertiger die op zijn eerste le-
vensjaar vanuit Turkije naar Nederland is ver-
huisd. Hij is de oprichter van de Dunya super-
markten op de Groene Hilledijk en de Nieuwe 
Binnenweg. De Nieuwe Binnenweg is gelegen in 
het stadscentrum van Rotterdam en wordt vaak 
in één adem genoemd met de Boulevard Zuid. 
Beide straten hebben hun ‘superdivers’ karakter 
en hun grote lengte gemeenschappelijk. Ozgur 
verschijnt af en toe in de media, waarbij hij als 
voorbeeld van succesvol ondernemerschap naar 
voor wordt geschoven. Vooraleer hij met zijn 
eigen zaak is gestart, heeft hij er bewust voor 
gekozen om eerst ervaring op te doen bij de su-
permarkt Bas van der Heijden als filiaalmana-
ger. Bas van der Heijden zat toen in het pand op 
de Groene Hilledijk waar ondertussen de Dunya 
supermarkt is gevestigd. Het vertrek van Bas 
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van der Heijden had verschillende redenen, zo-
als een te lage omzet, en de toenemende onvei-
ligheid. Ozgur liet zich hier niet door afschrik-
ken. Als startende ondernemer vond hij die 
omzet per vloeroppervlakte minder belangrijk, 
en ook de (gepercipieerde) onveiligheid vond 
hij niet echt een punt. Hij is zelf opgegroeid in 
de Tarwewijk en dus vertrouwd met de buurt. 
Ozgur ging in die tijd samen met zijn vrouw en 
kinderen zelf regelmatig winkelen op de Beijer-
landselaan. Hij zag vooral de potentie van het 
gebied, namelijk een groot aantal Turkse en 
Marokkaanse bewoners die potentiële klanten 
vormden voor zijn supermarkt. Tegelijk is hij 
kritisch en ziet hij nog veel verbeterpunten. Zo 
is Ozgur ervan overtuigd dat er meer sturing op 
de branchering nodig is om de winkelstraat als 
geheel meer succesvol te maken.

Amar C. en zijn vrouw zijn in 1998 met hun 
zaak gestart. Ze hebben beiden een Surinaamse 
achtergrond. Ze zijn klein en bescheiden be-
gonnen met wat ze zelf als ‘goedkope kleding’ 
omschrijven, en vervolgens is hun onderneming 
stap voor stap gegroeid. Gaandeweg zijn ze 
zich bewust gaan specialiseren en na verloop 
van tijd zijn ze met een tweede onderneming 
gestart. Op dit moment zijn ze eigenaar van 
twee winkels, een babyzaak en een kleding-
zaak. Amar’s schoonouders helpen altijd mee 
in de winkel. Recent zijn ze verhuisd, waardoor 
de twee winkels nu naast mekaar zitten en 
de babyzaak kon worden uitgebreid tot twee 
verdiepingen. Met de financiële steun uit de 
Kansenzoneregeling18 heeft Amar de voorheen 
ongebruikte kelderverdieping samen met een 
vriend kunnen verbouwen tot een mooie toon-
zaal voor de babyzaak. Het was een bewuste 
keuze om op de Groene Hilledijk te blijven. 

“Als ik ergens anders zou beginnen, dan zou-

den we weer helemaal opnieuw moeten be-

ginnen. In een babywinkel kom je niet zomaar 

18 Het Kansenzonebeleid werd in 2005 ingevoerd in zogenaam-
de ‘achterstandswijken’ om het vestigingsklimaat te verbete-
ren, door middel van een soepelere omgang met belastingen, 
milieuwetgeving en vergunningenverlening. Het belangrijkste 
instrument binnen het Kansenzonebeleid was de investerings-
premie. De gemeente betaalde onder bepaalde voorwaarden, 
de helft van de investeringskosten terug aan ondernemers en 
vastgoedeigenaren. Voor meer informatie en kritische kantte-
keningen bij dit beleid, zie: Vervloesem en Dehaene (2011).

elke maand. Nu we verhuisd zijn in dezelfde 

straat, zien we dat de mensen die ons van 

vroeger kennen nog steeds blijven komen. 

Via het internet maken we ook reclame, en 

dat helpt een beetje. Maar het is toch vooral 

via mond-aan-mond reclame dat mensen bij 

ons terecht komen.” (A.C., persoonlijk inter-

view, 17 september 2010)

Mijnheer I. werkt als verkoper in de pas ge-
opende meubelzaak van Dogtas meubelen op 
de Groene Hilledijk. Hij is zelf opgegroeid in 
Rotterdam Zuid, heeft een Turkse achtergrond 
en kent de straat sinds zijn jeugd. Dogtus 
meubelen heeft niet alleen verschillende ves-
tigingen in Nederland, maar is internationaal 
bekend. De onderneming is in 1972 ontstaan 
in Turkije, en mede dankzij het ‘Turquali-
ty’ ondersteuningsprogramma19, exporteert de 
firma haar meubelen ondertussen in meer dan 
zestig verschillende landen. Met de hulp van 
de laanmanager is de winkel recent verhuisd 
naar de overkant van de straat waar een groter 
pand beschikbaar was. Op de nieuwe locatie 
is er duizend vierkante meter toonzaalruimte. 
De toegang bevindt zich in wat op het eerste 
zicht een klein pand lijkt. Maar een trap leid je 
vervolgens naar de benedenverdieping, waar 
verschillende kelderruimtes zijn samenge-
voegd tot een ruime toonzaal voor de meu-
belopstellingen. De selectie van de Boulevard 
Zuid als nieuwe locatie voor Dogtas Meubelen 
is bepaald via marktonderzoek. Er is eerst een 
proefperiode van een half jaar geweest met een 
kleinere winkel, om te zien of het winkelcon-
cept zou aanslaan. Dit bleek het geval te zijn en 
daarna is beslist om de zaak uit te breiden. De 
winkel heeft naar eigen zeggen een klantenbe-
reik van dertig à veertig kilometer.
 
Deze ondernemers leggen vooral de nadruk op 
de positieve aspecten van de Boulevard Zuid en 
beklemtonen hun eigen rol bij de opwaardering 

19 Voor meer informatie over Turquality, zie: https://www.turquality.
com. Op de website staat het volgende te lezen: “TURQUA-
LITY® was launched in order to develop and promote Turkish 
brands. Starting initially with textiles, an area of strength for 
Turkey, it now covers 100+ brands and everything from industri-
al machinery to jewelry. Turquality has continued to expand 
the number of companies accepted into the program from its 
launch, showing it is having a positive impact on both impro-
ving quality with Turkish production as well as focusing these 
companies on international branding.”
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van de straat. Melek vertelt hoe de Beijerlandse-
laan ondertussen een begrip is binnen de Turkse 
gemeenschap in Nederland. Merk hierbij op dat 
Melek een duidelijk onderscheid maakt tussen 
de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. 
Zij spreekt zelf niet over de Boulevard Zuid 
en ook niet over de winkelboulevard, zoals de 
straat door de oudere generatie winkeliers en 
in beleidsdocumenten wordt genoemd. Melek 
beschrijft hoe er aanvankelijk maar één grote 
winkel in de regio was waar je als Turkse vrouw 
een bruids- of avondjurk kon vinden. Deze win-
kel was gevestigd op de Beijerlandselaan. Het 
was een bewuste keuze van Melek om zich in 
dezelfde straat te vestigen. Na haar zijn er nog 
meer winkeliers gevolgd die zich toelegden op 
bruidsmode, avondjurken en juwelen. Zij spelen 
hiermee onder meer in op de trouwtraditie on-
der Turkse migranten en hun families, waarbij 
de bruidsschat een belangrijke rol speelt. Maar 
het aanbod is ondertussen uitgebreid met ‘meer 
Westerse’ smaken. Zo voert Melek jurken in 
uit Turkije, Afrika, Engeland, Indië en Italië. 
De huidige concentratie van winkels en hun 
specifieke aanbod is tot in de wijde omgeving 
bekend. Volgens Melek zijn er zelfs mensen uit 
België en Duitsland die hiervoor speciaal naar 
de Beijerlandselaan komen. 

Ozgur bevestigt de bekendheid van de straat 
bij vooral Turkse en Marokkaanse migranten. 
Zijn doel was van in het begin om een winkel 
op te richten ‘waar iedereen kan komen’ en 
‘waar er een megaruim assortiment is’. Hier-
mee bedoelt Ozgur dat er veel Nederlandse 
producten te koop zijn, maar dat er daarnaast 
veel ‘buitenlandse artikelen’ zijn. Ook de aan-
wezigheid van een eigen bakkerij en slagerij 
in de winkel met een specifiek aanbod ziet hij 
als een belangrijke troef. Beide winkels, Dunya 
I op de Groene Hilledijk en Dunya II op de 
Nieuwe Binnenweg, hebben ondertussen een 
naamsbekendheid opgebouwd in de ruimere 
regio. Bij de opening van Dunya I zijn er fol-
ders verspreid en is er veel mond-aan-mond 
reclame gebeurd. De opening van Dunya II is 
aangekondigd via Turkse TV-zenders. Beide 
winkels trekken naar eigen zeggen een zeer di-
vers publiek dat ruimer is dan dat van reguliere 
supermarkten. Dunya I heeft volgens Ozgur het 

voordeel dat het vlakbij de snelweg ligt. Dus 
naast klanten uit de omliggende wijken Bloem-
hof en Hillesluis, komen er mensen uit verder 
afgelegen wijken als Charlois en Slinge, en uit 
de ruimere omgeving winkelen, namelijk Dor-
drecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, 
Capelle aan den Ijssel, Roosendaal, Bergen-
op-Zoom, en Etten Leur. 

Net als Melek en Ozgur, legt Amar sterk de 
nadruk op de diversiteit van het assortiment als 
hij naar de Boulevard Zuid verwijst. 

“Ik hoor van klanten van buitenaf, dat er toch 

een heel divers aanbod is, hier op de Boule-

vard Zuid. Er zijn hier niet alleen een heleboel 

verschillende winkels, maar ook net iets 

andere winkels dan in de bekende straten. 

Gespecialiseerdere winkels, laat ik het zo 

zeggen. We kunnen ons onderscheiden van 

winkels in het centrum, zowel qua collectie, 

als qua kwaliteit. En dat maakt de Boulevard 

Zuid een beetje speciaal. Zo zijn wij ons gaan 

richten op feestkleding, bruids-, commu-

niejurken, en kostuums. Die vind je weinig 

op andere plekken. En dan heb je nog een 

‘Fifty Fifty mode’. Dat is echt een hele nette 

herenzaak. En Semra mode, daar verkopen 

ze bruidsjurken. Dat werkt ook goed samen. 

Wij maken hier ook afspraken over met onze 

leveranciers. Wij geven aan dat we gespeci-

aliseerd willen blijven, dus dat we liever niet 

hebben dat ze aan een andere winkel in de 

omgeving verkopen. Ook met de babyzaak 

onderscheiden we ons van winkels als ‘Pre-

natal’, die enkel een bepaald aantal merken 

verkopen. Ons aanbod is veel ruimer.” (A.C., 

persoonlijk interview, 17 september 2010)

Niet alleen het assortiment, ook de bevolkings-
samenstelling is divers. 

“Er zijn hier een heleboel verschillende na-

tionaliteiten, er is veel allochtone bevolking. 

Mijn klandizie bestaat ook vaak uit die groe-

peringen. Maar tegelijk willen wij toch wel  

dat ook de autochtone Hollander hier rond 

gaat lopen. Ik vind dat er opnieuw meer  

Nederlandse winkels naar hier zouden 

mogen komen. Want er zijn nu toch veel 
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Turkse, Marokkaanse winkels. Vandaar dat 

we blij zijn dat er hier ook nog grotere ke-

tens zijn, zoals Albert Heijn, Media Markt, 

de Prijsmepper, Wibra en Blokker. Maar de 

kleinere Nederlandse zaken, die mis je hier, 

met uitzondering van enkele cafés. De gezel-

ligheid moet terugkomen. En kleine Neder-

landse zaakjes, zoals een poffertjeskraam, 

een pannenkoekenkraam of zoiets, dat zou 

misschien wel goed zijn om ook Nederland-

se klanten aan te trekken.” (A.C., persoonlijk 

interview, 17 september 2010)

Tegelijk is het duidelijk dat Amar zich ook 
op klanten uit de directe omgeving richt. Aan 
de muren hangen (handgeschreven) briefjes 
waarop staat uitgelegd dat je in sommige ge-
vallen kosten krijgt terugbetaald via de Sociale 
Dienst. Amar is goed op de hoogte van de ver-
schillende voorwaarden, en helpt onder meer 
mensen met een uitkering, die zo toch aanko-
pen kunnen doen in zijn winkel, waardoor ze 
beiden voordeel doen.

Mijnheer I. van Dogtas meubelen richt zich met 
zijn assortiment op een divers publiek, met 
specifieke aandacht voor mensen van Turkse 
afkomst. Zo’n tachtig procent van de meubels in 
de winkel komt vanuit Turkije. De rest van de 
meubels wordt aangekocht in Nederlandse, Bel-
gische of Duitse meubelfabrieken. Vaak gaat 
het om stockverkoop waarmee promoties kun-
nen worden gevoerd. Vooral de Turkse klanten 
komen af op de naam: Dogtas meubelen is heel 
bekend in Turkije. Mijnheer I. vertelt dat hun 
klanten vaak een tweede huis in Turkije hebben 
dat ingericht is met Dogtasmeubels. Klanten 
zouden soms zelfs precies hetzelfde model wil-
len als dat wat ze in Turkije hebben. 

Ozgur en Melek zijn destijds beiden als ‘nieuw-
komers’ in de straat gekomen. Zij beschouwen 
hun eigen vestiging in de straat als iets wat mee 
heeft bijgedragen tot de positieve (her)waarde-
ring van de winkelstraat bij diverse groepen. 
Tegelijk is het pad dat beide ondernemers heb-
ben afgelegd niet vanzelfsprekend geweest, en 
voor elk van hen zeer verschillend. Zo is Oz-
gur in 2003 gestart met Dunya I op de Groene 
Hilledijk. Die opstart is toen heel moeizaam 

verlopen, omwille van het feit dat hij uit ver-
schillende hoeken tegenwerking heeft onder-
vonden. Melek is enkele jaren later gestart, in 
2006. Zij had naar eigen zeggen van in het be-
gin een goed contact met ‘de Gemeente’, waar-
mee ze het programmateam bedoelt. Anderhalf 
jaar lang heeft ze kunnen gebruik maken van 
een pand zonder huur te hoeven betalen. Zij 
heeft vooral veel inspanningen gedaan om een 
goede relatie op te bouwen met de andere ge-
vestigde ondernemers. 

Ozgur vertelt hoeveel moeite het hem heeft 
gekost om zijn eerste winkel te openen op de 
Groene Hilledijk, of zoals hij het zelf formu-
leert: “Ze lieten me niet door de deur. Daarom 
ben ik door het raam naar binnen gekomen.” 
Hoewel het pand eigendom was van een parti-
culier, was het vooral een moeizaam onderhan-
delingsproces met de Gemeente om hier een 
ander type supermarkt te kunnen openen. 

“Ja, de Gemeente deed moeilijk destijds, 

over welk soort winkel komt hierin. Natuurlijk, 

wat ik voorstelde, was niet een doorsnee 

winkel. En het ging om een groot pand op 

een hoeklocatie. Het was een A-locatie, 

dus er moet wel iets in komen dat goed was 

voor de buurt. Dus we kregen het zeker niet 

één-twee-drie. Het is ons uiteindelijk pas 

met veel pijn en moeite gelukt. [...] De Ge-

meente heeft lange tijd gezegd dat er vanuit 

Aldi interesse was, en dat zij de voorkeur 

hadden. Maar uiteindelijk is dat niet door-

gegaan, omdat voor Aldi enkel vierkante of 

rechthoekige winkelpanden in aanmerking 

kwamen. Dat heeft met hun winkelconcept 

te maken. Er waren ook nog andere partijen 

geïnteresseerd. En voor de huisbaas maakte 

het niet uit. Die zei maar één ding: ‘wie mijn 

huur betaalt, die mag erin.’” (O.T., persoonlijk 

interview, 11 oktober 2010) 

Ozgur en zijn broer hebben toen contact ge-
zocht met Ramazan G. van het adviesbureau 
Atlas die op dat moment actief was in de win-
kelstraat en gemeentelijke subsidies ontving 
om ondernemers met een migratieachtergrond 
te adviseren en begeleiden (R.G., persoonlijk 
interview, 16 november 2010). 
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“Nou, ik heb hem toen samen met mijn broer 

mijn visie en wat we wilden doen goed duide-

lijk gemaakt, en toen stond mijnheer R.G. er 

niet 100% maar 200% achter. En toen is het 

vertrouwen gegroeid dat als zij er mee achter 

konden staan, ook naar de Gemeente toe, 

dat het er wel zou komen. En hij heeft daar 

veel moeite voor gedaan om ons bij de Ge-

meente er door te krijgen. Het is hem gelukt.” 

(O.T., persoonlijk interview, 11 oktober 2010)

Eén van de voorwaarden die hieraan werd ver-
bonden was dat Ozgur diende samen te werken 
met F&S. Naast enkele supermarktvestigingen is 
F&S ook leverancier van producten. Verdere op-
zoeking leert dat zij zich expliciet richten op de 
‘culinaire multiculturele wereld’. F&S richt zich 
expliciet op een ‘multicultureel aanbod’ in ‘alle 
Nederlandse huishoudens: “Waar F&S op in wil 
spelen is de diversiteit aan culturen binnen Ne-
derland. [...] De Nederlandse maatschappij heeft 
behoefte aan zo’n formule, want de Nederlander 
ziet en proeft graag de diversiteit die ook terug te 
vinden is in onze multiculturele maatschappij.” 

Op deze manier is Ozgur erin geslaagd om zijn 
droom waar te maken. Een tijdlang heeft de 
supermarkt op de Groene Hilledijk F&S Dunya 
genoemd. F&S bleek cruciaal als bemiddelaar 
bij de Gemeente. De opzet van de Dunya su-
permarkt heeft Ozgur volgens eigen inzichten 
bepaald. Zijn versie van de verdere gang van 
zaken luidt als volgt:

“Daar heeft hij [de verantwoordelijke bij 

F&S] geen enkele invloed meer op gehad. 

Ik ben beter in supermarkten dan hem. Hij 

was vooral belangrijk omwille van zijn con-

necties. Ik wist wel hoe ik mijn winkel moest 

neerzetten. Dat zat al helemaal in mijn hoofd 

geprent. Alles stond al op papier. Ik moest er 

alleen nog bij de Gemeente door zien te ra-

ken. En met F&S is dat gelukt.” (O.T., persoon-

lijk interview, 11 oktober 2010)

Melek kwam op een andere manier aan de 
start, dankzij de meevaller van het tijdelijke 
gebruik van het winkelpand. Maar zij botste 
aanvankelijk op de onderlinge competitie tus-
sen de ondernemers. Ondertussen is de situatie 

veel verbeterd. Zo zijn er onderling duidelijke 
afspraken gemaakt en is er actieve samenwer-
king. Er wordt bijvoorbeeld over gewaakt dat er 
een complementair aanbod is in de winkels, en 
dat ze klanten naar mekaar doorverwijzen. Zo 
verkoopt Melek geen jurken voor Pakistaanse 
klanten die ze dan doorverwijst naar haar col-
lega, en krijgt ze op haar beurt soms klanten 
doorverwezen die op zoek zijn naar een ‘Wes-
terse’ jurk. Melek vertelt hoe ze elke week min-
stens een keer ‘s ochtends koffie drinken: 

“Dan spreken we af met elkaar, en dat kan 

ook met de medewerkers of de stagiaires 

zijn. Het is belangrijk om de goede band 

vast te houden. Want leveranciers probe-

ren bij ons allemaal jurken te verkopen. En 

dat doen we dan niet. Want dat maakt ons 

weer sterker. Dat heb je in andere branches 

bijvoorbeeld niet. Juweliers gaan niet met 

elkaar om de tafel zitten om af te spreken 

wat ze gaan doen. Wij doen dat wel.” Melek 

heeft zelf dan weer wel een afspraak met 

één van de juweliers. Als zij klanten door-

stuurt, krijgen ze daar twintig procent korting 

bij de aankoop van juwelen. Melek: “Dit soort 

samenwerkingen zijn hier begonnen. Dit 

stukje van de Beijerlandselaan staat er nu 

om bekend. Dus dat is eigenlijk een sfeer die 

wij met zijn allen gecreëerd hebben.” (M.A., 

persoonlijk interview, 5 november 2010)

Uit de verhalen van deze tweede groep on-
dernemers blijkt opnieuw een sterke band 
met de straat. Zij hebben destijds bewust ge-
kozen om een onderneming op te starten op 
de Beijerlandselaan of Groene Hilledijk, zijn 
hier al een tijdlang actief, en zijn stuk voor 
stuk kunnen doorgroeien. Het stedelijk milieu 
rondom de straat bood hiervoor verschillende 
mogelijkheden. Diversiteit wordt niet als een 
hindernis, maar als kans gezien. Het was voor 
deze ondernemers geen eenvoudige opgave 
om hier een onderneming te starten. Zij zijn 
toegekomen op een kantelmoment, waarbij 
de straat worstelde met een negatief imago. 
Ze botsten op argwaan bij zowel de gevestigde 
ondernemers als bij gemeentelijke overheden. 
Maar desondanks namen ze hun eigen plek op 
in de straat. 
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Naast Melek, Ozgur, Amar en mijnheer I., 
zijn er nog een aantal andere ondernemers 
met een gelijkaardige attitude die als pioniers 
kunnen worden beschouwd. Zij drukken hun 
eigen stempel op de ontwikkeling van de win-
kelstraat en weten handig in te spelen op de 
voordelen van een dynamisch bewegend veld. 
Daarnaast weten ze de weg te vinden naar de 
Gemeente en werken ze actief samen met an-
dere ondernemers. 

De ‘ik-pas-hier-eigenlijk-niet’ 
ondernemers 

In tegenstelling tot de vorige groep onderne-
mers die optimistisch is over de toekomst van 
de Boulevard Zuid en daar hun eigen onderne-
ming een positieve bijdrage toe zien leveren, 
ontmoet ik ook een aantal ondernemers die op 
een heel andere manier naar de winkelstraat 
kijken. Zij zien hun vestiging in de straat eerder 
als een beperking. Als het aan deze groep on-
dernemers had gelegen, zouden ze liever elders, 
in een andere omgeving een onderneming heb-
ben opgericht. Zij zien de Boulevard Zuid in 
eerste instantie als een plek van de niet-keuze 
(Remy & Voyé 1981). Omwille van de gemaakte 
investeringen, berusten ze tot op zekere hoogte 
in hun situatie, maar indien ze de kans zouden 
krijgen, zouden ze liever vertrekken.

Jale S. heeft een eigen juwelierszaak op de 
Beijerlandselaan. Zij woont sinds eind jaren 80 
in Nederland en is afkomstig uit Turkije. Drie 
jaar geleden heeft ze haar juwelierszaak over-
genomen van een Turks koppel dat op pensi-
oen ging. Ze heeft er een half jaar gratis stage 
gelopen om te zien hoe de winkel werkte, en 
kon zo vaststellen dat het om een goedlopende 
zaak ging. De winkel trekt vooral klanten aan 
van buiten de buurt, waaronder ‘oud Rotter-
dammers’. Jale heeft gebruik gemaakt van de 
Kansenzoneregeling en recent fors geïnves-
teerd in de inrichting van de winkel. De winkel 
van Jale is ruim, er zijn (zoals wel vaker op de 
winkelboulevard) twee winkels samengevoegd 
tot een. De winkel heeft een luxueuze uitstra-
ling. Op de vloer ligt zwarte, gepolijste natuur-
steen, de muren zijn geschilderd in crèmekleur, 
en er is veel aandacht besteed aan de uitstalling 
van de juwelen. Langs de muren zijn houten 

tentoonstellingskasten voorzien in kersenhout- 
fineer, met in elke kast spotverlichting. Ook de 
toonbank en de etalage zijn in dezelfde mate-
rialen uitgevoerd. Centraal is er een zithoek-
je, met een laag salontafeltje en beige leren 
zeteltjes. Op regelmatige tijdstippen wordt er 
een geurspray verstoven. De werkruimtes zijn 
afgescheiden van het gedeelte voor de klanten. 
Achteraan links in het pand is er een deur naar 
de werkruimte van de goudsmid met een grote 
tafel en een keukentje. Rechts bevindt zich het 
kantoor van Jale, met een groot portret van 
Ataturk. Eenmaal binnen gaat de deur dicht. 
Klanten moeten aanbellen als ze de winkel wil-
len binnenkomen. Hoewel de zaken goed lopen 
en ze veel geïnvesteerd heeft in haar zaak, 
geeft Jale vrij snel in het gesprek mee dat ze 
zich ‘niet op haar plek voelt’ in deze straat.

Sandia B. is op jonge leeftijd als ondernemer 
begonnen. Ze vertelt: 

“Ik wilde al heel jong geld maken. Ik heb m’n 

school ook niet afgemaakt. Ik deed de HAVO, 

maar ik ben gaan werken. Ik wilde heel snel 

een dure auto, ik wilde mooie kleren. Daar 

viel ik op, en daarom heb ik die keuze snel 

gemaakt.” (S.B., persoonlijk interview,  

7 oktober 2010)

Sandia is Nederlandse en is op tweejarige leef-
tijd uit Suriname geëmigreerd. Op de Groene 
Hilledijk heeft ze een zaak gespecialiseerd in 
alles wat met bedden en slaapkamers te maken 
heeft. Hiervoor heeft ze nog een kledings-
zaak en twee andere beddenzaken gehad: in 
Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer (waar ze 
woont). Op die manier heeft ze een klantenbe-
stand opgebouwd dat redelijk sterk verspreid 
zit. Recent is ze van de overkant van de straat 
verhuisd naar een groter pand. Voorlopig heeft 
ze geen gebruik gemaakt van de Kansenzone-
regeling. Omwille van de verhuis en de kosten 
die daarbij kwamen, was hier geen financiële 
ruimte voor want de regeling vereist dat onder-
nemers zelf voorfinancieren.

Ook Mairee S.B. komt uit een ondernemers-
familie. Van jongs af aan droomde ze van een 
eigen zaak. Mairee is geboren in Curaçao en 
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is op haar dertiende naar Nederland verhuisd. 
Ze is gestart als kapster in dienstverband, maar 
sinds 2000 heeft ze haar eigen onderneming, 
die ondertussen is uitgebreid met diverse 
schoonheidsbehandelingen en de verkoop van 
luxe lingerie. Ze vertelt: 

“Op een gegeven moment kreeg ik het idee 

om niet alleen iets voor mezelf, maar ook iets 

voor andere vrouwen te doen. Vrouwen die 

iets willen bereiken, net als ik. Er zijn heel veel 

vrouwen die een diploma hebben gehaald zo-

als ik: nagelspecialistes, schoonheidsspecia-

listes, kapsters, enz. Maar vaak hebben ze het 

lef niet om voor zichzelf te beginnen.” (M.S.B., 

persoonlijk interview, 28 september 2010)

De beautyshop van Mairee is gevestigd in een 
dubbelpand, dat modern en vrij luxueus is in-
gericht. Er is gewerkt met zwarte en witte na-
tuursteen en witgeschilderd meubilair. De grote 
ruimte is ingedeeld in verschillende zones voor 
de diverse soorten behandelingen. Zij heeft ge-
bruik gemaakt van de Kansenzoneregeling, en 
is toen op aanraden van de projectbegeleiders 
verhuisd naar een ruimer pand. Vrouwen met 
‘Europees of Black hair’ kunnen hier terecht 
voor een kappersbeurt en voor een manicure, 
pedicure of rugmassage. In eerste instantie ver-
huurde Mairee stoelen aan andere vrouwelijke 
ondernemers. In latere fase is ze overgescha-
keld naar een percentage op de inkomsten. 

Deze drie vrouwen hebben gemeenschappelijk 
dat het ondernemerschap voor hen een zeer 
bewuste keuze is. Het ondernemen zit hen bij 
wijze van spreken in het bloed. Ook zijn ze 
al een aantal jaren aan de slag, tussen de drie 
en de tien jaar. Wat opvalt is dat geen van hen 
een directe connectie heeft met de straat of 
de buurt. Deze ondernemers zijn hier niet op-
gegroeid en wonen zelf in een ander deel van 
Rotterdam of in een andere stad. Op zakelijk 
vlak geven ze zelf aan dat ze een goed draai-
ende onderneming hebben. Maar dat succes 
beschouwen ze eerder als hun eigen verdienste, 
en is er los van of zelfs ondanks de locatie. 
Wat hen bindt is dat ze uitgesproken negatief 
zijn over de Boulevard Zuid. In hun beleving 
van de straat horen we dan ook echo’s terug 

van de oudere generatie winkeliers. Alleen is 
voor deze groep ondernemers de referentie 
niet zozeer het beeld van de Boulevard Zuid uit 
het verleden, maar verwijzen ze eerder naar de 
klassieke winkelstraat in het stadscentrum.

Jale geeft aan dat ze het moeilijk heeft met het 
negatieve beeld van de winkelstraat en bij uit-
breiding van de buurt. Ze vertelt: 

“Ik heb echt mensen die als klanten bij ons 

komen en die zeggen me wel eens: ‘Jullie 

passen niet in deze straat, met je stijl, met je 

producten, met je houding.’ In mijn enthou-

siasme heb ik het uiteindelijk toch gedaan 

[hier een zaak opgestart]. Ik wilde me ook 

niet laten afschrikken door vooroordelen. 

Maar zelf heb ik nooit op Zuid gewoond. Ik 

heb altijd in Rotterdam Noord gewoond en 

nu woon ik in Oost. Dat is veel rustiger, ja. 

Dat is een veel betere wijk. En mijn dochter 

die had in het begin echt moeite met deze 

straat. Ze vond het een beetje raar. Ze vroeg 

me: ‘Mama, ga je echt hier werken? Het is 

een beetje een achterbuurt.’ Maar nu heeft 

ze het geaccepteerd. De keuze is gemaakt 

en ik moet ermee doorgaan.” (J.S., persoon-

lijk interview, 17 september 2010)

Een gelijkaardig verhaal horen we terug bij 
Sandia van Bonusbed. Ook zij heeft geen hoge 
pet op van de buurt waar haar winkel gevestigd 
is. Ze omschrijft de straat als een ‘B-locatie’: 

“Kijk, we moeten het niet al te netjes gaan 

maken. We kunnen ook kroonluchters ophan-

gen en overal mooi behang neerzetten, maar 

dan komen de mensen ook niet binnen. Dit is 

een B- locatie. Je ziet zelf over het algemeen 

wat voor mensen hier lopen. Dat zijn niet 

de mensen met een groot budget. [...] Moet 

je kijken wat buiten rondloopt, en hoe het 

er allemaal uit ziet hier [wijst door het raam 

naar buiten, naar de mensen die over straat 

wandelen en naar de winkelpanden]. De ene 

gevel is geel, de andere is blauw, de andere 

is groen. Iedereen doet maar wat.” (J.S., per-

soonlijk interview, 17 september 2010)
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Ook Jale ergert zich aan de uitstraling van de 
winkelstraat: 

“Ik vind het nog steeds [na recente investe-

ringen van de Gemeente] een rommelige win-

kelstraat. Overal op de stoep zie je producten 

uitgestald staan die winkeliers willen verkopen. 

Dat zorgt voor een ‘markt-idee’; dat is geen 

‘winkelstraat-idee’ in mijn optiek. Ik hou er niet 

van. Ik zet ook zelf niets buiten. Ik vind dat de 

stoep vrij moet zijn voor de babywagens, voor 

de mensen die willen wandelen en winkelen. In 

sommige stukjes kan je zelfs niet meer lopen. 

Met alle respect voor die ondernemers: zij vin-

den dat ze hun werk zo moeten doen. De Ge-

meente zou daar strenger op moeten toezien 

en duidelijk moeten stellen: hou het netjes en 

schoon. Ik vind het een vieze straat. Er wordt 

overal vuil gegooid, gespuugd, noem maar op. 

Mijn moeder komt hier wel eens op vakantie. 

Nou, ze vindt het vreselijk om hier te lopen.” 

(J.S., persoonlijk interview, 17 september 2010)

Jale wijst daarnaast op een andere, minder 
zichtbare, maar wel structurele oorzaak die 
mee een negatieve stempel drukt op de straat. 
Zo zou een groot deel van de panden in de 
straat zich in een slechte staat bevinden en te 
maken hebben met achterstallig onderhoud. 
Jale heeft dit zelf aan den lijve ondervonden 
toen ze geconfronteerd werd met vochtproble-
men die de eigenaar niet wilde oplossen. 

“Waarom wordt er aan deze winkelstraat zo-

veel aandacht besteed en waarom wordt er 

zoveel budget voor vrijgemaakt? [Ze verwijst 

hiermee naar het programmateam en de 

subsidies vanuit de Gemeente.] Die middelen 

worden volgens mij niet juist gebruikt. Dit zijn 

echt verrotte panden. Dit is vechten tegen 

de bierkaai. Je kan zeggen in plaats van een 

winkelstraat, is het een winkelboulevard. Je 

kan dure woorden gebruiken. Maar als puntje 

bij paaltje komt, dan is het niet zo.” (J.S., per-

soonlijk interview, 17 september 2010)

Volgens haar hangt dit rechtstreeks samen met 
het grote verloop in de straat: “Er gaan hier 
heel vaak winkels open en na een half jaar zijn 
ze weer weg. Je hebt hier geen stabiliteit.”

Ook Sandia vertelt hoe ze op commercieel 
vlak nadeel ondervindt van haar vestiging 
in de straat. Zo zouden er nog door andere 
ondernemers bedmatrassen worden verkocht 
‘onder de prijs’. 

SB: Ik vind: als je net bent komen kijken [star-

tende ondernemers die ook matrassen ver-

kopen], dan moet je wel een beetje meegaan 

met de buurt hier. Je moet niet je eigen din-

getje gaan doen hier. Dat werkt niet zo. Als je 

een beetje vrienden wilt blijven met iedereen 

moet je wel een beetje meewerken. 

[...]

SB: Die Turkse bedrijven maken hier gewoon 

alles kapot. Het is echt zo. 

EV (auteur): Ja? Hoe bedoel je? 

SB: Als je hier verderop in de straat kijkt. Je 

hebt nu misschien drie, vier [bedden]zaken 

met mij erbij. Als je ziet dat ze op een matras-

je tien euro winst maken: dat kan toch niet? 

Wat doen ze dan? Voor hun is het een mid-

dagmaaltje. Kunnen ze toch nog een boter-

ham eten. Maar dat werkt niet want ze maken 

het voor ons kapot. Dat moeten ze gewoon 

niet doen. 

EV: Daarvoor bent u niet beginnen onderne-

men. 

SB: Nee. Wij moeten een bepaalde winstmar-

ge halen. Dat is normaal. Dat betekent dat als 

ik een boxspring van duizend euro heb aan-

gekocht, ik die voor 3500 euro moet kunnen 

verkopen. Maar dat gaat niet. Dat doen die 

Turken niet. Dat is wel wat me echt heel erg 

dwars zit.

Volgens Mairee zijn de mensen het met de ja-
ren meer en meer een ‘Islamitische straat’ gaan 
vinden. Ze verduidelijkt: 

“Die mensen [Turkse en Marokkaanse onder-

nemers] zijn met erg veel en die doen het heel 

goed. Het zijn harde werkers, maar ze hebben 

er wel een andere straat van gemaakt. Ze trek-

ken ook een ander publiek aan, veel Turkse en 

Marokkaanse mensen. Ik had zelf liever gewild 

dat het niet te veel van hetzelfde zou worden. 

En dat is het wel geworden.” (M.S.B., persoon-

lijk interview, 28 september 2010)
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Op het einde van ons gesprek vertrouwt Mairee 
me toe, dat als ze het nog eens over zou kun-
nen doen, ze zich niet meer in deze straat zou 
vestigen. De straat is er volgens haar de laatste 
tien jaar sterk op achteruit gegaan: “Het is meer 
multicultureel geworden. En heel veel onbekende 
eetgelegenheden en onbekende mode. Minder 
kwaliteit ook.” De ‘goede’ winkels zijn volgens 
haar weggetrokken. 

“Ik heb liever dat H&M en Zara mode hier 

zouden komen. En V&D enzo. Winkels waar-

van mensen denken: daar wil ik graag naar 

toe. Winkels meer zoals in het centrum. Dat 

de Mediamarkt aan het eind van de straat zit 

vind ik wel heel positief.” (M.S.B., persoonlijk 

interview, 28 september 2010)

Gevraagd of ze dan eigenlijk niet liever naar 
het stadscentrum zou verhuizen, nuanceert ze 
haar eerdere opmerking: “Ik heb een contract 
en ik moet geen twee dingen tegelijk proberen te 
doen. Ik moet er gewoon hier wat van maken.”

Het beeld dat Mairee schetst, is het beeld van 
een winkelstraat zoals in het stadscentrum. Jale 
deelt diezelfde voorkeur: 

“Ik zou liever in het centrum een zaak willen. 

Maar daar is de huur heel hoog. Dat weet ik, 

maar volgens mij verdien je dat ook terug. Kijk, 

hier investeren is niet zo slim, achteraf gezien. 

In het centrum investeer je veel meer, maar 

de loop van mensen geeft meer kansen.” (J.S., 

persoonlijk interview, 17 september 2010)

Volgens Jale is niet alleen de hoge huur een pro-
bleem, maar is er ook sprake van discriminatie: 

“In het centrum geven ze de panden niet aan 

buitenlanders. Er wordt gediscrimineerd. De 

prijzen worden heel hoog genoemd. Ik ken ie-

mand die al jaren probeert een pand te huren, 

een juwelier ook, maar die krijgt ‘m niet. En 

dat zijn van die nare zaken. Dat is een andere 

dynamiek, hè. Er zijn toch genoeg mensen 

die geïnteresseerd zijn in het centrum. En dan 

gaat de voorkeur naar een Nederlander.”

(J.S., persoonlijk interview, 17 september 2010)

Het is duidelijk dat deze ondernemers zich niet 
op hun plaats voelen in deze winkelstraat. Dat 
heeft niet enkel te maken met het winkelbestand 
en het winkelpubliek dat als ‘te multicultureel’ 
of ‘te Islamitisch’ wordt beschouwd, maar ook 
met de uitstraling van de straat. Die uitstraling 
van de straat hangt nauw samen met de inrich-
ting, het gebruik en het beheer van de ruimte. 
Waar de vorige groep ondernemers, de pioniers 
een strijd hebben geleverd om zich in deze 
straat te kunnen vestigen, lijken deze onderne-
mers hier haast tegen wil en dank te zijn terecht-
gekomen. Zij lijken weinig contact te leggen met 
de buurt, en benadrukken stuk voor stuk dat hun 
klantenkring van elders afkomstig is. De goede 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en 
de auto speelt daarbij in hun voordeel. De con-
tacten met andere ondernemers zijn eerder be-
perkt. Conflicten met andere ondernemers ont-
staan vooral over andere prijzen en winstmarges 
die worden gehanteerd. Deze ondernemers pro-
fileren zich met hun aanbod bewust in het mid-
den- of hogere segment. Hoewel ze aangeven 
dat ze liever in een ‘betere’ wijk tussen ‘betere’ 
winkels zouden gevestigd zijn, beklemtonen ze 
telkens dat ze veel geïnvesteerd hebben, ‘risico 
genomen hebben’, en daarom willen doorzetten 
en er het beste van willen maken.
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Bron: Sis Pillen 
(fotograaf), in opdracht 
van de auteur.
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Ondernemen om te overleven
Wanneer je op de Boulevard Zuid loopt, kan je 
niet anders dan het zeer diverse winkelbestand 
opmerken. Maar ook in de zijstraten bevindt 
zich een heel divers gamma van ondernemin-
gen. Via mijn tussenpersoon bij de Scholings-
winkel kwam ik in contact met Maher N., van 
de winkel de Adelaar. Hij is afkomstig uit Irak 
en oorlogsvluchteling. Voor hem en zijn familie 
is de onderneming een manier om een nieuwe 
start te maken in een nieuw land. Maher is ge-
vestigd in de hoofdstraat, maar dit type ‘over-
levingsondernemerschap’ heeft ook duidelijk 
een plaats in de vele zijstraten van de Boulevard 
Zuid. Om zicht te krijgen op de ervaringen van 
deze groep ondernemers heb ik de hulp van een 
goede vriendin ingeschakeld die naast Neder-
lands en Engels, ook vlot Frans en Arabisch 
spreekt. Op die manier hebben we nog gesprek-
ken kunnen voeren met Antoinette H. afkom-
stig uit Togo, mijnheer M. afkomstig uit Syrië, 
en mijnheer E.H. afkomstig uit Irak.20

Maher is vijf jaar geleden met zijn gezin 
noodgedwongen vanuit Irak naar Nederland 
verhuisd. Hij komt uit een familie van onderne-
mers en had in Irak gedurende twintig jaar een 
juwelierszaak. De opstart van een eigen zaak in 
Nederland is zeer moeizaam verlopen. Maher 
heeft op heel diverse plaatsen gezocht naar 
geschikte winkelruimte. De belangrijkste reden 
om zich te vestigen op de Boulevard Zuid was 
de huurprijs. Hij betaalt 1500 euro per maand, 
terwijl dat elders tot het dubbele of driedub-
bele kan oplopen. De winkel van Maher is een 
enkele winkelruimte en daardoor beperkt qua 
grootte. Het verschil met de juwelierszaak van 
Jale is groot. De juwelen en artikelen die hier te 
koop worden aangeboden zijn veel goedkoper. 
De winkelinrichting bestaat uit een verzameling 
van afgeleefd, tweedehands materiaal. Maher 
werkt van achter zijn toonbank, waar hij een 
bureaustoel heeft staan met een kleine werk-
bank voor de herstellingen. Tegen de wand van 
de werkruimte hangen foto’s van zijn tweeling-
dochters, zijn vader en nog een aantal andere 
afbeeldingen die verwijzen naar Irak. Er hangt 
een sterke wierookgeur in de winkel. Maher 

20 Het interview met Maher N. werd hoofdzakelijk in het Neder-
lands afgenomen. De anderstalige interviews zijn vanuit het 
Arabisch of het Frans vertaald naar het Nederlands.

heeft zijn winkelaanbod gaandeweg aangepast 
aan het budget van de lokale bewoners. Hij 
verkoopt momenteel vooral goedkope artikels. 
Soms verkoopt hij zelfs aan de inkoopprijs om 
klanten te werven. Naast juwelen, verkoopt hij 
allerlei religieuze artikelen, zoals kleine heili-
genbeeldjes. Daarnaast voert hij reparaties uit.

Antoinette baat sinds enkele jaren een kapsalon 
uit op de Hilledijk, een zijstraat van de Boule-
vard Zuid. Zij is zes jaar geleden getrouwd met 
een Nederlandse man en zo naar Nederland 
verhuisd. Na haar trouw heeft ze twee van haar 
vier kinderen laten overkomen. Ook in Togo 
was ze kapster, en heeft ze zelf veel jonge kap-
sters opgeleid. Ze woont hier in de buurt. Het 
kapsalon is ingericht op de sous-sol verdieping 
van een herenwoning. Via een brede glazen 
deur kijk je recht binnen in het kapsalon, en 
kom je op een verdieping half onder de grond 
terecht. De buitengevel is bekleed met een op-
vallende verzameling reclamepanelen, waarop 
naast het specifieke aanbod en behandelingen 
(o.a. dreadlocks, extensions, human hair, etc.), 
enkele handgeschilderde tekeningen van hoof-
den met verschillende kapsels zijn toegevoegd.

Mijnheer M. heeft een kapsalon met de naam 
Tranquillo. Hij is een twintiger, afkomstig uit 
Syrië. Negen jaar geleden is hij in Nederland 
toegekomen en sinds enkele jaren heeft hij een 
eigen zaak. Ook hij woont hier in de buurt, in 
Bloemhof. Zijn kapsalon is gevestigd in een 
zijstraat van de Beijerlandselaan. Het gaat om 
een ruim gelijkvloers dat modern is ingericht. 
Hier geen reclamepanelen aan de buitengevel, 
maar een groot etalageraam met een kleurrijk 
logo op geschilderd. Hij werkte eerst in dienst 
van de eigenaar, en heeft daarna de zaak van 
hem overgenomen. Hier kan je terecht voor 
European and Black hair. Zo’n zeventig procent 
van zijn klanten zijn Nederlanders.

Mijnheer E.H. heeft net als Maher een juwe-
lierszaak. Hij woont in Capelle. In 1996 is hij 
samen met zijn broer, zus en schoonbroer ge-
vlucht uit Bagdad en via toewijzing vanuit de 
Nederlandse overheid in Capelle terecht geko-
men. Zijn jongere broer is als eerste met deze 
juwelierszaak op de Beijerlandselaan gestart. 
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Ondertussen baat hij een gelijkaardige zaak uit 
in het centrum van Rotterdam en heeft mijnheer 
E.H. deze zaak van hem overgenomen. Zelf 
is hij opgeleid als electro-ingenieur, maar ze 
komen uit een ondernemersfamilie en vonden 
daarom de stap niet zo groot. De winkel is ge-
vestigd in één (enkel) pand. Volgens mijnheer 
E.H. is het niet zozeer het interieur wat ertoe 
doet, maar wel de service die je aanbiedt, en het 
vertrouwen van de klant dat van belang is. Aan 
de buitenzijde van de winkel is de grote glazen 
etalage rondom rond afgeplakt met zwarte fo-
lie, met daarop gouden letters en lijntekeningen 
van een diamant en Griekse zuilen. Centraal 
is een grote opening voorzien waarachter de 
juwelen rijkelijk staan uitgestald en zorgvuldig 
zijn uitgelicht. Naast de verkoop van juwelen, 
voert mijnheer E.H. nog reparaties uit, en 
maakt hij op aanvraag eigen ontwerpen.

In lijn met wat Saunders (2011) beschrijft in 
zijn boek ‘Arrival City’, vormt dit onderne-
merschap op de Boulevard Zuid de eerste stap 
op de tewerkstellingsladder. Onder meer om-
wille van het feit dat deze ondernemers niet 
vertrouwd zijn met de Nederlandse wetgeving 
en slechts beperkt of niet de Nederlandse taal 
machtig zijn, is het voor hen geen evidentie om 
een eigen zaak op te starten. Voor hulp bij ad-
ministratie kunnen zij terecht bij onder meer de 
Scholingswinkel. Zij zijn hier specifiek in deze 
straat terecht gekomen omwille van de relatief 
lage huurprijzen, of via-via. Bij hun keuze 
speelde in sommige gevallen de aanwezigheid 
van andere migranten mee. Mijnheer E.H. ver-
telt: “In dit gebied zijn er veel vreemdelingen, 
dus daarom vonden we het een geschikte plek om 
hier een onderneming te starten.” Even later in 
het gesprek voegt hij hier nog aan toe: 

“We vinden het hier een fijne omgeving. De 

mensen zijn vriendelijk. Het is netjes. De ge-

bouwen zijn in orde. En er zijn hier ook nog 

Nederlandse mensen, wat ons toch een ge-

voel van zekerheid geeft. Op andere plekken 

zijn alle Nederlanders weg gegaan, en zijn er 

enkel nog vreemdelingen.” (E.H., persoonlijk 

interview, 12 november 2010)

Ook voor Antoinette is de aanwezigheid van 
Afrikaanse vrouwen een must. Volgens haar is 
het hier een zeer goede locatie voor haar klan-
ten: “Het is hier als een klein centrum. Er wonen 
heel veel zwarte vrouwen van mijn origine.”

Voor de inrichting van hun zaak of onder-
neming is het duidelijk dat ze zich hebben 
moeten behelpen. Er is meestal gebruik ge-
maakt van tweedehands materiaal en eigen 
werkkracht. Mijnheer M. vertelt hoe hij stap 
voor stap het interieur heeft verbeterd: “Ik heb 
hier veel veranderd: nieuwe schilderijen, andere 
stoelen, andere verlichting, een nieuwe toog, een 
andere boekenkast, keukenapparatuur. Soms 
kopen we ook zaken op de zwarte markt. Ik heb 
veel investeringen gedaan.” 

Antoinette geeft aan dat het geen eenvoudige 
klus was: 

“Al wat je hier ziet, heb ik zelf geïnvesteerd 

met mijn eigen geld. Mijn man [die gepensi-

oneerd is] heeft me geholpen bij de werken. 

Voor ik hier gestart ben was dit een verschrik-

kelijke plek. Er was niets voorzien. Het was 

een opslagplek voor vanalles en nog wat. Je 

kon zelfs niet naar binnen. Vanaf het moment 

dat ik het me kan veroorloven, zou ik graag 

terug een aantal zaken aanpassen.” (A.H., 

persoonlijk interview, 12 november 2010)

Uit de gesprekken kunnen we afleiden dat de 
opstart en verderzetting van de onderneming 
niet vanzelf gaat. Drie van de vier ondernemers 
geven aan dat ze met moeite het hoofd boven 
water kunnen houden. In verhouding blijkt 
onder meer de huur van het pand zwaar door 
te wegen. Ook andere ondernemers vermelden 
regelmatig de relatief hoge huren. 

“Het duurde lang vooraleer ik genoeg ver-

diende per maand om ervan te kunnen leven. 

Er is vanalles dat je moet betalen: huur, ver-

zekeringen. Elke maand alle kosten moeten 

betalen is teveel. Maar ja, beetje bij beetje 

gaat het beter. Ik heb niets over om te sparen. 

Helemaal niets. Ik verdien wat ik nodig heb en 

soms minder.” (M.N., persoonlijk interview, 17 

september 2010)
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Antoinette vertelt openlijk over de moeilijke 
start: 

“Ik heb me eerst geïnformeerd bij een aantal 

mensen om het systeem beter te begrijpen. 

Ze hebben me zaken uitgelegd, maar niet al-

les. Dus ze hebben me verteld over de huur-

prijs, maar het was pas toen ik mijn kapsalon 

opende, dat ik merkte dat er nog veel meer 

kosten bij kwamen kijken. Extra kosten, zoals 

verzekeringen, maar ook allerlei bijdragen 

aan de Gemeente. Dat had niemand me ver-

teld, en daar had ik niet op gerekend. In het 

begin had ik een boekhouder aangesteld. Ik 

heb hem veel geld betaald, maar die deed 

zijn werk niet. Nu heb ik gelukkig een nieuwe 

boekhouder die zijn job wel goed doet en 

me het systeem uitlegt. Maar de inkomsten 

zijn niet zoals ik verwacht had. Het begin was 

zeer moeilijk. Het is pas sinds dit jaar dat mijn 

klanten het hier gewend zijn en terugkomen. 

Langzaam gaat het beter.” (A.H., persoonlijk 

interview, 12 november 2010)

Naast de eigen organisatie, speelt de positie 
binnen de straat en de relatie tot de andere on-
dernemers mee een rol bij het functioneren van 
de onderneming. Twee van deze ondernemers 
zeggen geen contacten te hebben met andere 
ondernemers in de straat, en enkel contact te 
hebben met hun eigen klanten. De twee andere 
ondernemers vertellen dat er een stevige con-
currentie aanwezig is, die het hen niet makke-
lijk maakt. 

“Kijk, in het algemeen, als je werkt zoals het 

hoort, en je bent zeker van jezelf, dan is er 

geen probleem. Maar kijk eens rond hier. Er 

zijn hier overal kappers. Een naast je. Een 

voor je. Er zijn er veel. Drie jaar geleden, toen 

ik hier begonnen ben, was er hier geen enke-

le kapper in de buurt. Nu zit het hier vol. Het 

gaat niet goed met de economie. Dat heeft er 

ook mee te maken.” (M., persoonlijk interview, 

12 november 2010)

In de gesprekken met andere ondernemers 
wordt in dit kader hoofdzakelijk verwezen 
naar de vele shoarmazaken die het meest in 
het oog springen omdat ze in de hoofdstraat 

gevestigd zijn. Ook juwelierszaken zijn hier 
talrijk aanwezig. 

“En je weet, tussen juweliers ook veel con-

currentie. Dertien winkels hier juwelier. Maar 

je moet altijd die concurrentie, ja... We maken 

actie aanbiedingen. Goedkoop niet duur. 

Dezelfde leveranciers. Je weet, die business. 

Hoe meer geld heb je, dan meer concurrentie 

maken. Hoe meer spullen heb je, dan meer 

aanbiedingen kan jij maken.” (M.N., persoon-

lijk interview, 17 september 2010)

De vraag of deze ondernemers gebruik hebben 
kunnen maken van de Kansenzoneregeling 
botste ofwel op onwetendheid, ofwel op veel 
kritiek. Antoinette had geen idee van mogelij-
ke subsidies. Maher, mijnheer M. en mijnheer 
E.H. hebben wel subsidies ontvangen voor het 
plaatsen van beveiligingscamera’s. Deze zijn 
voor de helft terugbetaald. Toen mijnheer M. 
informeerde of hij een aanvraag kon indienen 
voor de Kansenzonesubsidies werd hem ge-
meld dat de eerste eigenaar al subsidies had 
aangevraagd en dat hij dus niet meer in aan-
merking kwam. Ook Maher heeft een poging 
ondernomen, maar die is niet gelukt: 

“En ik in begin niks krijgen, geen subsidie,... 

helemaal niks, nee helemaal niks. Ja, ze 

zeggen, kan je beginnen, dan kan je krijgen 

subsidie. Dan sorry, je kan beginnen, maar 

je krijgen helemaal niks. Hun zeggen: u weet 

u moet rapport maken, en dit en dat. Hun 

zeggen: deze straat is niet goed en kan je 

niet zoeken andere plaats? En ik, ik begin en 

ik nemen die winkel en moet beginnen. Ja, ik 

kan niet blijven met uitkering krijgen.” (M.N., 

persoonlijk interview, 17 september 2010)

Hetzelfde geldt voor mijnheer E.H., die zonder 
succes heeft geprobeerd subsidie aan te vragen. 
Hij vertelt: 

“Wij hebben een aanvraag ingediend, maar 

die is niet aanvaard. Dat heeft ons twee keer 

350 euro gekost. Mijn buurman hier [man van 

Irakese afkomst met een brillenzaak], heeft 

ook een aanvraag ingediend maar zonder 

resultaat. Maar het ‘Eetcafé’ recht tegenover 
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ons krijgt elk jaar opnieuw subsidies. Wij 

nooit. Ze vroegen ons om een kostenplan 

op te maken. Dat hebben we gedaan: om 

de façade [te laten reinigen], de plaats van 

de deur [aan te passen] en schilderwerken 

te laten uitvoeren. In totaal zou het om een 

bedrag van 80.000 euro gaan. [...] Mijn zus 

en haar man hebben ook een aanvraag inge-

diend zonder resultaat. De Gemeente vroeg 

ons om te bewijzen dat we 80.000 euro op 

de bank hebben staan, om onze aanvraag te 

kunnen accepteren. Maar als ze weten dat 

we 80.000 euro hebben, dan zouden ze toch 

nooit subsidies geven? Schrijf maar op: de 

subsidies zijn enkel bestemd voor welbepaal-

de mensen.” (E.H., persoonlijk interview, 12 

november 2010)

De Boulevard Zuid biedt plaats aan onderne-
mers die elders niet of moeilijk terecht kunnen, 
door het aanbod aan kleinere winkelpanden en 
relatief betaalbare huurprijzen. Deze onder-
nemers mikken in hoofdzaak op lokaal cliën-
teel: onder andere de ‘oude Rotterdammers’ 
(kapsalon), zwarte vrouwen (kapsalon), en 
mensen met een beperkt budget (de juwelier). 
Zij spreken geen of zeer moeizaam Nederlands 
en hebben beperkte lokale netwerken (vooral 
contacten binnen de eigen familie of groep). 
Zij slagen er slechts in beperkte mate in om 
aanspraak te maken op de maatregelen en 
subsidies die bedoeld zijn voor de ondersteu-
ning van ondernemers. De ondernemers die ik 
gesproken heb zijn al enkele jaren actief, wat 
betekent dat zij voorbij de moeilijke opstartfa-
se zijn geraakt. Uit de gesprekken met andere 
ondernemers, bevestigd door de beschikbare 
cijfers, blijkt dat er in deze buurt verschillende 
zaken werden opgestart om na korte duur al-
weer te sluiten. Ondanks de moeilijkheden die 
deze ondernemers hebben ervaren, kijken deze 
ondernemers de toekomst positief tegemoet. 
Maher geeft aan dat hij tevreden kan zijn, als 
hij zo zijn kinderen een betere toekomst kan 
geven. Mijnheer E.H. en zijn broer zijn er 
ondertussen in geslaagd om twee zaken uit te 
baten, waarvan één in het stadscentrum.

De gegeerde, nieuwe starters 
Op het moment van de interviews zijn er net 
een aantal ondernemers gestart met een nieuwe 
zaak op de Boulevard Zuid. Voor het meren-
deel van deze startende ondernemers vormde 
de Kansenzoneregeling een belangrijke moti-
vatie om specifiek op de Boulevard Zuid een 
winkel of onderneming te openen of uit te 
baten. Zij zijn pas sinds enkele maanden tot 
maximaal anderhalf jaar actief in de straat. In 
vele gevallen zijn zij via de laanmanager moe-
ten passeren, die hen heeft gescreend. Deze 
groep ondernemers ziet hun nieuwe zaak op de 
Boulevard Zuid als een nieuwe wending in hun 
carrière. De meesten onder hen hebben een 
verleden als arbeider of bediende, en zetten 
hun eerste stappen als zelfstandig ondernemer. 
Voor één van hen vormt de uitbating van een 
winkel op de Boulevard Zuid de opstap naar 
een toekomstige eigen onderneming.

Miriam Y., een vrouw van veertig jaar droom-
de al langer van een eigen zaak. Sinds enkele 
maanden heeft ze een hammam geopend 
op de Boulevard Zuid. Zij is Nederlandse en 
heeft een Marokkaanse achtergrond. Met de 
hammam treedt ze in de voetsporen van haar 
zus, die eigenaar is van een goed draaiende 
hammam in Rotterdam Noord. Naast haar zus, 
werkt ook Miriam’s moeder mee in de zaak. De 
hammam is gevestigd in een nieuwbouwpand, 
op de hoek van het pleintje waar de Beijerland-
selaan aftakt naar de Slaghekstraat. Wanneer 
ik bij Miriam langs ga, staat de deur open. 
Eens voorbij de zwarte gordijnen bij de ingang, 
kom je in terecht in een ontvangstruimte met 
een balie en een binnenfontein. De ruimte bin-
nenin is helemaal bekleed met lichtgrijze mo-
zaïekjes. Verderop bevindt zich een salon met 
ingebouwde banken en veel kussens. De sfeer 
is ontspannen. 
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(fotograaf), in opdracht 
van de auteur.
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De zaak van Driss B. is nog nagelnieuw. Met 
hem maakte ik de eerste keer kennis tijdens de 
feestelijke opening van zeven nieuwe onder-
nemingen in de straat. Het programmateam 
Winkelboulevard Zuid had me hiervoor uitge-
nodigd. Vergezeld door vier trommelaars en 
een dirigent wandelden we van de ene naar de 
andere onderneming, waarbij er ter plaatse tel-
kens een kleine rondleiding en receptie volgde. 
Naast een aantal betrokken ambtenaren waren 
hier een aantal politieke vertegenwoordigers 
bij aanwezig. Uit het plaatsbezoek bleek on-
middellijk dat Driss heel wat investeringen had 
moeten doen om het pand in orde te brengen 
en te voldoen aan de vele eisen en voorwaarden 
voor een kinderopvang. Zo is de speelruimte 
buiten bijvoorbeeld volledig voorzien van rub-
bertegels, als valdemping voor de kinderen. 
Driss is een dertiger en in Nederland geboren. 
Zijn ouders zijn afkomstig uit Marokko. Eerder 
had hij al ervaring opgedaan als manager bij 
de gastouderopvang. Zijn vrouw studeert nog, 
maar werkt daarnaast deeltijds mee in de zaak.

Sharita G. ontmoet ik tijdens hetzelfde feeste-
lijke openingsmoment. Zij is gestart met een 
lunchplek annex koffiebar, gevestigd in de buurt 
van de Mediamarkt op de Beijerlandselaan. 
Hiermee mikt ze op het publiek van zaken- en 
kantoormensen die hier kunnen lunchen of een 
kopje koffie kunnen komen drinken. Sharita 
is een jonge vrouw, begin dertig. Zij heeft ja-
renlang als conductrice voor de RET gewerkt. 
Omwille van gezondheidsredenen (rugklachten), 
heeft ze de stap gezet naar een eigen zaak. Dit is 
Sharita’s tweede zaak. Eerder had ze een café in 
Schiedam, maar dat liep niet goed.

Mijnheer X., een dertiger, is sinds anderhalf 
jaar bedrijfsleider van de Chinees-Surinaamse 
supermarkt die tegenover de hammam van Mi-
riam is gelegen. Voordien was hij actief in de 
logistieke wereld, onder meer als chauffeur en 
als magazijnier. Vaak combineerde hij meerder 
jobs tegelijkertijd. De supermarkt op de Bou-
levard Zuid is de derde vestiging in Rotterdam 
van een keten met Chinese supermarkten, en 
bevindt zich in een relatief groot nieuwbouw-
pand. Op aangeven van mijnheer X. is het Chi-
nese assortiment uitgebreid met Surinaamse en 

Indiase producten. Met succes. Naar eigen zeg-
gen is de omzet van de supermarkt verdrievou-
digd sinds hij de leiding overnam. De eigenaar 
heeft hem al een overname-aanbod gedaan, 
maar omwille van de hoge huur- en overname-
kosten is mijnheer X. hier niet op ingegaan. 
Wel heeft hij voor zichzelf beslist om op korte 
termijn elders met een eigen zaak te starten.

Een laatste beginnende ondernemer is Lin H.X. 
Hoewel beginnend in haar geval niet helemaal 
de lading dekt. Zij is via haar man in Nederland 
terecht gekomen en heeft gedurende vijftien 
jaar samen met haar man en familie het Chinese 
restaurant van haar schoonouders uitgebaat. 
Werken in de horeca bleek bijzonder tijdsin-
tensief te zijn en moeilijk combineerbaar met 
kinderen. Vandaar heeft Lin twee jaar geleden 
beslist om een handelszaak in kleine electro-
nica en huishoudartikelen op te starten. Op die 
manier kan ze niet alleen zelf meer tijd beste-
den aan haar gezin, maar wil ze haar kinderen 
de kans bieden om verder te studeren. Ze heeft 
eerst een aantal jaren op markten en braderijen 
gestaan en is iets meer dan een jaar geleden 
verhuisd naar een pand op de Groene Hilledijk.

Deze groep van ondernemers is expliciet ge-
richt op het verbeteren van hun eigen positie. 
De Boulevard Zuid doet hierbij dienst als op-
stap. Voor geen van deze ondernemers was 
het een bewuste keuze om zich specifiek in 
deze straat te vestigen. Behalve Lin die eerder 
in de buurt een Chinees restaurant uitbaatte, 
had geen van hen een directe link met de straat 
of buurt. Zij zijn hier eerder terecht gekomen 
omwille van pragmatische overwegingen. Zo 
heeft elk van hen een aanvraag ingediend voor 
de Kansenzoneregeling en hebben ze hier, met 
uitzondering van Miriam van de hammam, 
gebruik van kunnen maken. Lin gaf aan dat dit 
voor haar zeer belangrijk is geweest: “Het eer-
ste jaar vormt voor veel ondernemers een knel-
punt. Dus ik ben de Gemeente heel dankbaar 
voor die steun. Ook voor mij was het eerste jaar 
heel lastig.” Daarnaast speelde vooral de aan-
wezigheid van een geschikt en betaalbaar pand 
een belangrijke rol bij de keuze.
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Wat in deze gesprekken sterk naar voor komt is 
dat deze ondernemers stuk voor stuk het poten-
tieel van de straat beklemtonen. Al krijgt dat 
potentieel voor de diverse ondernemers vaak 
een verschillende invulling. Zo verwijst Sharita 
van de Urban Coffee Lounge naar Parkstad. Dit 
grootschalig stadsontwikkelingsproject met 
een mix van wonen en werken zal bij realisatie 
grenzen aan de kop van de Beijerlandselaan 
waar Sharita’s zaak gelegen is. Zij beschouwt 
de werknemers in de huidige en nieuwe kan-
toorcomplexen als mogelijke, toekomstige 
klanten van haar lunchzaak. 

Miriam ziet de hammam als een gelegenheid 
om iets voor de vrouwen op Zuid te doen. Daar 
is volgens haar echt behoefte aan: “Hier heb 
je heel weinig voor vrouwen. Er wonen hier heel 
veel buitenlandse vrouwen, maar die hebben 
heel weinig voorzieningen.” Het feit dat de 
Boulevard Zuid vlakbij de ring gelegen is, ziet 
ze als een belangrijk voordeel. Haar doelpu-
bliek komt volgens Miriam graag met de auto: 
“Want bij ons is het zo dat je je moeder of vrouw 
naar de sauna brengt en je moet ze ook komen 
ophalen. Met het pleintje hier kan je voor de deur 
heel makkelijk iemand ophalen of wegbrengen.” 

Ook Driss van het Sprookjespaleis heeft zich 
op voorhand goed geïnformeerd en bekeken 
wat de mogelijkheden zijn van deze omgeving. 
Zo bleek in Rotterdam Zuid recent een rapport 
te zijn opgemaakt, met per deelgemeente en 
wijk in kaart gebracht wat de vraag naar kin-
deropvang is. In deze specifieke buurt bleek er 
een tekort te zijn van ongeveer veertig procent. 

“Dat is een van de belangrijkste dingen om te 

weten: dat er vraag is. [...] En dat blijkt ook in 

de praktijk. Er zijn veel inschrijvingen. We zijn 

nog niet volzet, maar praktisch iedere week 

komen er een aantal mensen die zich willen 

inschrijven. We verwachten dat we tegen 

halfweg volgend jaar ongeveer volgeboekt 

zullen zijn. Dus we zijn in ieder geval niet te-

leurgesteld.” (D.B., persoonlijk interview, 12 

november 2010-

Lin ziet vooral de nood aan ‘budgetwinkels’ in 
deze buurt als een kans. Zij heeft goede contac-

ten met importeurs uit Spanje en China en kan 
goede zaken doen door voordelige in- en ver-
koopprijzen, waardoor zij verschillende pro-
ducten (o.a. spaarlampen) kan aanbieden tegen 
een prijs die naar eigen zeggen ‘betaalbaarder 
is dan andere budgetwinkels’. 

Net als de eerder genoemde pioniers, ziet deze 
groep van ondernemers de diversiteit en de spe-
cifieke groepen die aanwezig zijn in het milieu 
waar de winkelstraat deel van uitmaakt als een 
troef. Diversiteit is daarbij niet louter gekoppeld 
aan etnische achtergrond, maar hangt ook sa-
men met zaken als inkomen, gender of leeftijd. 
Waar de pioniers in eerste instantie nog moeite 
hadden om hun plaats op te eisen ten aanzien 
van de gevestigde, oudere generatie onderne-
mers, lijkt dat voor deze nieuwkomers in de 
straat veel minder een probleem. 

Voor de uitbater van de Chinees-Surinaamse 
supermarkt werd het snel duidelijk dat in deze 
buurt het klantenbestand voor een Chinese 
supermarkt relatief beperkt zou zijn. Vanaf het 
moment dat hij zijn assortiment uitbreidde met 
Surinaamse en Indiase artikelen, wist hij een 
veel ruimer publiek te bereiken. Hierbij liet hij 
zich leiden door datgene waar klanten in zijn 
zaak specifiek naar vroegen. Mijnheer X.: “Je 
moet het echt hebben van de producten die je 
hebt en de prijzen die je hebt. En je moet kunnen 
leveren wat klanten willen.”

Ook Driss speelt op een strategische manier in 
op de diversiteit van zijn potentiële klantenbe-
stand: 

DB: Ik heb hier de leidsters een beetje aan-

gepast aan de omgeving. Ik heb een Marok-

kaanse leidster lopen, een Turkse leidster, 

een Turkse stagiaire, een Hollandse leidster, 

en een Hollandse stagiaire. Dus op die ma-

nier probeer ik de omgeving ook een beetje 

te weerspiegelen. 

EV (auteur): En de ouders vragen daar zelf 

naar of niet? 

DB: Nee, niet echt. 

EV: Dat is iets wat u belangrijk vindt? 

DB: Ik vind het A: belangrijk en praktisch. Maar 

B: ook goed voor je omgeving. Als je nu een 

grote groep Surinamers zou hebben, dan is 
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het toch fijn om daar ook wat voor te bieden? 

Dat er een leidster is waar ze het goed mee 

kunnen vinden?

[Korte pauze.]

DB: Kijk, in de praktijk maakt het niet zo heel 

veel uit. Alleen voor de beeldvorming is het 

wel belangrijk. Want ik bedoel: dat kind gaat 

gewoon met de kinderen spelen. En voor een 

Turks jongetje van een jaar, maakt een Hol-

landse of Turkse leidster niet veel verschil uit. 

Maar ja, je moet natuurlijk wel je publiek een 

beetje tegemoet te komen. En hier in Zuid 

dat multicultureel is, probeer ik dus ook met 

een multiculturele leidstergroep te werken.  

EV: En weet u of dat hier in andere kinderop-

vangcentra ook het geval is, of bent u daar de 

uitzondering?

DB: Dat weet ik niet precies. Maar eigenlijk 

zie je ook in de grootste kinderdagverblijven 

vaak buitenlandse leidsters rondlopen. Bij 

mij is het belangrijkste eigenlijk de kwaliteit 

van de leidster, een hart voor het kind heb-

ben. Want het is toch wel heel intensief werk. 

Maar als het bij de selectie dan ook nog eens 

multicultureel kan zijn, dan is dat natuurlijk de 

klap op de vuurpijl.

Sharita vertelt hoe ze op advies van de laan-
manager tot de naam Urban Coffee Lounge en 
het specifieke Nederlandse en Surinaamse lun-
chaanbod is gekomen. 

“De naam ‘urban’, dat betekent stedelijk na-

tuurlijk. Het is tegenwoordig de ‘urban-tijd’, 

want alles wordt gecombineerd met urban. 

Ik vind de naam heel erg leuk. Het is niet 

één cultuur, het is niet té Nederlands, te Hin-

doestaans en niet te Turks. Het is gewoon, 

ja, voor iedereen.” Over het aanbod: “Ja, ik 

moest me heel erg bewijzen om hier in dit 

pand te kunnen komen [ten aanzien van de 

laanmanager]. Het moest een sterk concept 

zijn. Het heeft wel weer met eten te maken 

natuurlijk, maar het is heel ander soort eten 

dan wat je op de hele laan hebt. Gewoon, een 

Nederlands broodje. Weet je wel? En dan de 

combinatie met Surinaams. Weet je hoeveel 

daar gebruik van gemaakt wordt? Echt waar. 

Ja, dan bestellen ze een broodje gezond en 

een Surinaams broodje. Ik had het zelf niet 

verwacht. Ik vind het gek. Maar het loopt 

echt. Dat is hier zoals in de dagelijkse spits. 

Tussen 11 en 12 uur, dan stromen de mensen 

hier naar binnen. De meeste mensen komen 

van de bedrijven, van de scholen, van de 

winkeliers. Die nemen geen brood mee, die 

komen hier hun broodje halen.” (S.G., per-

soonlijk interview, 15 oktober 2010)

Wat verder opvalt is dat deze groep van onder-
nemers geen deel uitmaakt van een (formele) 
winkeliersvereniging. Wel onderhouden ze 
stuk voor stuk informele zakelijke contacten 
met de andere ondernemers. Miriam heeft de 
afspraak met de uitbaatster van de nabij gele-
gen fitnessclub voor vrouwen dat ze systema-
tisch hun klanten naar mekaar doorsturen. Het 
komt ook regelmatig voor dat ze op het mo-
ment zelf inkopen doet in de straat om klanten 
een kleine snack aan te bieden.

“Dat is wel ideaal aan deze plek, de andere 

winkels. Ik kan niet voor iedereen op voor-

hand eten klaar maken, want als er niemand 

komt, dan moet ik het weggooien. Als iemand 

een broodje wil, ik heb een bakker om de 

hoek. Als je een broodje met vlees wilt, ik 

heb een slager hier in de buurt. Ik heb alles 

hier. En ze zijn tot laat open.” (M.Y., persoonlijk 

interview, 28 september 2010)

Mijnheer X. vertelt hoe een groot deel van zijn 
inkomsten voorkomt uit verkoopsdeals met 
andere winkeliers in de straat: “De mensen die 
hier binnen komen, zijn ook collega’s. De visboer 
koopt hier bijvoorbeeld zijn eigen spullen. De 
prijzen zijn hier gewoon goedkoop. En wij zijn 
geen klein tokootje. Wij kopen voor minstens 
1000 euro.” Ook Lin heeft net met een lokale 
supermarkt een deal afgesloten om hen speci-
ale tassen met hun eigen logo op aan te leveren 
vanuit China. Lin: “Ik had hen de tip gegeven. 
Waarom kopen jullie niet van die stevige tassen? 
Dan kun je als klanten zware dingen gekocht 
hebben, zo’n tas cadeau geven. En zij hebben mij 
een kleine opdracht gegeven.” 

Deze ondernemers zien veel kansen, maar kij-
ken tegelijkertijd met een kritische blik naar de 
straat. Zowel Sharita als Driss ervaren de straat 
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op dit moment als te weinig divers. Sharita 
wijst hiermee naar de aanwezigheid van cultu-
ren. Zij vindt het teveel één cultuur: 

“Eigenlijk, in de hele Beijerlandselaan, zie je 

vooral één cultuur [de Turkse]. Of twee cultu-

ren [de Turkse en Marokkaanse]. Ja, dat zie 

je zelfs terugkomen in de winkelbranches. En 

daar lopen sommige culturen voor weg. Dat 

is een fenomeen dat je in deze straat in Rot-

terdam het meest terug ziet.” (S.G., persoon-

lijk interview, 15 oktober 2010)

Voor Driss gaat het over het aanbod dat mo-
menteel te weinig divers is: 

“Als je hier de deur uit gaat, en je loopt twee-

honderd meter, dan kom je ongeveer 12 tot 14 

shoarmazaken tegen. Dan heb ik bij mezelf 

zoiets van tja… Ik bedoel, ik zou het niet doen. 

Ik zou geen shoarmazaak neerzetten als ik 

weet dat er al twaalf zijn.” (D.B., persoonlijk 

interview, 12 november 2010)

Tegelijk zijn de ondernemers zich bewust van 
de uitgesproken (en vaak sterk gekleurde) per-
cepties over de straat. Soms worden ze beves-
tigd, andere keren tegengesproken. Zo geeft 
mijnheer X. aan dat hij de sfeer in de straat bij-
zonder agressief en hard vindt. Hij vertelt hoe 
hij na sluitingstijd systematisch lastig gevallen 
wordt door jongeren uit de buurt en zelf al ge-
tuige is geweest van diverse vechtpartijen. Lin 
verwijst op haar beurt naar de terugval van de 
straat. Via andere winkeliers heeft ze gehoord 
dat de omzet al verschillende jaren dalende is. 
Daarbij wordt dan vaak verwezen naar de ver-
anderde bewonerssamenstelling van de buurt, 
met ‘mensen die minder te besteden hebben’. 

“Vroeger waren er in deze straat heel goede 

winkels. Winkels van een beetje een hoger ni-

veau, zoals kledingwinkels of een babywinkel. 

De laatste tijd zijn zulke winkels weggegaan. 

Nu wordt er meer zaken verkocht voor een 

lager budget. Dat komt omdat de consumen-

ten zijn veranderd. Maar die kunnen wij niet 

beoordelen.” (L.H.X., persoonlijk interview, 2 

november 2010)

Dat laatste lijkt ook Miriam ter harte te nemen. 
Zelf botste ze in eerste instantie op sceptische 
reacties bij familie en kennissen, toen ze haar 
plannen voor een hammam op Zuid uit de doe-
ken deed: 

“In het begin zeiden ze tegen me: ‘De men-

sen van Zuid zijn gierig hoor. Dat haal je niet.’ 

Nou, dat is niet waar. Ze zijn guller dan de 

mensen van West en van Noord. Ik heb er 

geen spijt van.” 

Ze hamert erop dat iedereen welkom is bij haar 
en dat ze bewust prijzen aanbiedt die in vergelij-
king met andere hammams een stuk lager liggen. 

“Voor 45 euro wordt iedereen hier helemaal 

ingezeept, gescrubd, gemodderd, gemas-

seerd en dan nog een keer ingezeemd. Je 

voelt je helemaal herboren. Je moet geen 

onderscheid maken in je klanten. Ik heb klan-

ten van overal, uit Katendrecht, Barendrecht, 

Pendrecht, noem maar op. En dat zijn wel ge-

woon mensen die geld uitgeven hoor.” (M.Y., 

persoonlijk interview, 28 september 2010)

De Boulevard Zuid weet recent een aantal 
nieuwe ondernemers aan te trekken die met 
hoge verwachtingen en ambities van start zijn 
gegaan. Zij zien in eerste instantie veel kan-
sen en mogelijkheden. Daarbij zijn ze lovend 
over de recente initiatieven van de Gemeente, 
met onder meer de Kansenzoneregeling. Ook 
al plaatsen ze daar een aantal kritische kant-
tekeningen bij, zoals het feit dat de regeling 
niet immuun zou zijn voor misbruik (daarbij 
wordt verwezen naar een aantal faillissementen 
na subsidiëring), en dat het een hoge startin-
vestering van de ondernemers vraagt die de 
verbouwingskosten eerst zelf volledig moeten 
voorschieten. Tegelijk zijn deze ondernemers 
zich sterk bewust van wat er zich afspeelt in 
hun directe omgeving, en voor wat nog anders 
en beter kan. Daar hebben ze vaak uitgespro-
ken ideeën over. Bij de uitbouw van hun eigen 
onderneming wordt hier op verschillende ma-
nieren op ingespeeld. 
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Beeldessay 
Boulevard Zuid

Bron: Sis Pillen 
(fotograaf), in opdracht 
van de auteur.
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Dat blijkt onder andere uit de manier van pro-
motie voeren, het aanbod, de onderlinge net-
werken, de klantenservice en de prijszetting. 
Cultuurverschillen zijn voor deze groep onder-
nemers ondergeschikt aan zakelijke overwe-
gingen. Deze ondernemers geven blijk van een 
goede lokale kennis van de mogelijkheden die 
het diverse, gelaagde stedelijke milieu van de 
Boulevard Zuid biedt, en dat weerspiegelt zich 
in de manier waarop zij hun onderneming in de 
markt zetten. 

De onzichtbare ondernemers
Om met verschillende groepen ondernemers in 
contact te komen, vormde de Scholingswinkel 
een belangrijk startpunt, waarna ik vervolgens 
via de sneeuwbalmethode en via het leggen 
van eigen contacten in de straat een zo groot 
mogelijke diversiteit aan ondernemers heb ge-
interviewd. Eén groep die ik hierbij niet recht-
streeks heb kunnen bereiken, is de groep die 
ik onder de noemer ‘onzichtbaar ondernemer-
schap’ wil bespreken. Dit bijzondere fenomeen 
vraagt eigenlijk een meer uitgebreid onderzoek 
en specifieke aanpak, waarvoor binnen de con-
text van dit onderzoek helaas geen ruimte was. 
Ondanks het feit dat ik niet rechtstreeks ge-
sproken heb met deze ondernemers, ben ik wel 
via andere lokale partijen en via eigen onder-
zoek van de gegevens van de Kamer van Koop-
handel een aantal zaken te weten gekomen.

Binnen dit onzichtbare ondernemerschap is 
er een onderscheid tussen ‘huiskamerecono-
mie’ en ‘tijdelijke, circulaire arbeidseconomie’ 
(Engbersen, Ilies, Leerkes, Snel & van der Meij 
2011).21 Met de zogenaamde ‘huiskamerecono-

21 Ik baseer me hiervoor op het onderscheid dat Engbersen, 
Ilies, Leerkes, Snel & van der Meij (2011) maken bij Bulgaarse, 
Roemeense en Poolse migranten tussen vier types of patro-
nen van migratie: transnationale migratie, vestigingsmigratie, 
footloose migratie en tijdelijke, circulaire arbeidsmigratie: 
“Arbeidsmigranten die onder dit patroon [van tijdelijk, circulaire 
arbeidsmigratie] vallen onderhouden weinig contacten met 
Nederlanders, spreken amper Nederlands en werken vooral 
om het verdiende geld in het herkomstland te investeren. Ge-
middeld sturen ze ruim 5400 euro per jaar naar huis en gaan 
ze vier keer per jaar terug naar het herkomstland. Dit migratie-
patroon zien we vooral onder Roemenen (39%) en Polen (24%) 
en minder onder Bulgaren (9%). Het zijn vaak mensen die op 
wat latere leeftijd zijn gemigreerd en in het land van herkomst 
een partner en/of kinderen hebben. Ze doen vaak seizoens-
werk in de land- en tuinbouw, maar verrichten ook geschoolde 
handarbeid. Zij verblijven vaak al wat langer in Nederland dan 
veel andere arbeidsmigranten en willen maximaal 1-5 jaar in 
Nederland blijven.”

mie’ kom ik het eerst in contact via Edwin D., 
programmanager bij de sociale woningcorpo-
ratie Woonstad Rotterdam. Hij is verantwoor-
delijk voor de gebiedsontwikkeling en was 
destijds mee betrokken bij de gebiedsvisie die 
in 2007 is opgemaakt voor Bloemhof en Hille- 
sluis onder de naam ‘Het verhaal van Bloemhof 
en Hillesluis’. Edwin is zes jaar actief geweest 
als programmamanager in Bloemhof en Hil-
lesluis. Recent is hij van gebied gewisseld. Hij 
is nu programmamanager voor onder meer 
Feijenoord, Katendrecht. Volgens Edwin is er 
in de omgeving van Boulevard Zuid zeer veel 
onzichtbaar ondernemerschap aanwezig. Als 
corporatie kwamen zij hiermee in contact om-
dat dergelijke activiteiten vaak tot overlast lei-
den, en dan komen de klachten bij hen terecht. 
Zij hebben in het verleden pogingen gedaan 
om dit in kaart te brengen maar zijn hier mee 
gestopt, omdat ze voortdurend achterop liepen 
op de feiten. Volgens Edwin gaat het dan vaak 
om zaken gericht op persoonlijke verzorging, 
zoals nagelstudio’s of kapperszaken. Deze ac-
tiviteiten vinden plaats in de woonkamer, maar 
soms ook in de collectieve berging of gang. 

De term ‘huiskamereconomie’ neem ik over 
van de Stichting Zuidzijde. Deze Rotterdamse 
stichting bestaat uit een groep van ‘cultureel 
ondernemers’ en ontwerpers, die gedurende vele 
jaren een beroepspraktijk hebben in Rotterdam 
Zuid. Zij hebben een ruime ervaring met kunst-
zinnige en sociale projecten, zijn vertrouwd met 
de lokale context en werken samen met tal van 
lokale partijen. Via een kunstproject in de Tar-
wewijk kwamen ze uit op dit fenomeen, dat niet 
alleen in Bloemhof en Hillesluis, maar ook in 
verschillende andere wijken in Rotterdam Zuid 
omvangrijk zou zijn. Stichting Zuidzijde bracht 
verschillende lokale partijen samen om hierover 
in gesprek te gaan, maar voorlopig blijkt het 
initiatief beperkt tot een eerste denkoefening 
over hoe je met deze vorm van informele econo-
mie kan omgaan.22 Ook bij de vorige casestudy 
rond ‘grijze huisvesting’ kwam deze thematiek 
al eerder en meer uitgebreid aan bod.

22 Voor een verslag van dit gesprek, zie: http://www.stichting-
zuidzijde.nl/wp-content/uploads/samenvatting_rondetafelge-
sprek_huiskamereconomie_v2.pdf (laatst geraadpleegd op 7 
december 2017).
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De ‘tijdelijk, circulaire arbeidseconomie’ is een 
term die verwijst naar (een deel van) de meer re-
cente migratie vanuit Oost- en Midden-Europa. 

“In het politieke en publieke debat gaat de 

aandacht vooral uit naar de Poolse arbeids-

migranten. Aanvankelijk spitste de discussie 

zich toe op de mogelijke economische gevol-

gen van de toetreding van de nieuwe lidstaten 

tot de EU, later kwam er meer aandacht voor 

de sociale gevolgen daarvan. Op de eerste 

‘Polentop’ die in 2006 in Rotterdam werd 

gehouden kwam vooral het vraagstuk van de 

(illegale) huisvesting en overlast aan de orde. 

In latere jaren kwamen daar andere sociale 

vraagstukken bij, zoals werkloosheid en dak-

loosheid. [...] Bulgaren en Roemenen vormen, 

in aantal de grootste groepen EU arbeidsmi-

granten in Nederland na de Polen.” (Engber-

sen, Ilies, Leerkes, Snel & van der Meij 2011: 5)

Hans Z. van de Scholingswinkel vertelt dat er 
recent meer migranten uit Oost- en Midden-Eu-
ropa in de buurt aanwezig zijn. Maar volgens 
hem is deze groep nog niet toe aan het oprich-
ten van eigen ondernemingen. In Bloemhof en 
Hillesluis zou het voornamelijk om Roemenen 
en Bulgaren gaan die voornamelijk in de bouw 
actief zijn (H.Z., persoonlijk interview, 5 okto-
ber 2010). 

In mijn gesprekken met de ondernemers, is af 
en toe spontaan verwezen naar de aanwezig-
heid van deze groep. 

“Heel veel van de panden hier zijn jarenlang 

slecht onderhouden. [...] Een van de redenen 

dat ik van de overkant naar hier ben verhuisd 

was ook omdat er constant lekkages waren. 

Hier in de straat is het al een tijdje zo dat alle 

panden voor heel weinig geld worden verkocht 

aan mensen die ze vervolgens verhuren aan 

Polen en Bulgaren. Ze gooien er allemaal 

mensen in die niks hebben. [...] En hiernaast is 

het raam al kapot, de deur is al kapot. Ik be-

doel, als mijn klanten komen, staan ze hier te 

blowen voor m’n deur. Die klant heeft net een 

boxspring van 2000 euro gekocht. Die denkt: 

wat is dit nou hier? Zo gaat dat hier.” (S.B., per-

soonlijk interview, 7 oktober 2010) 

Ook Jon van het Eigenarenplatform bevestigt 
dat er recent panden ‘voor een appel en een 
ei’ worden verkocht in de straat. Volgens hem 
zou het vaak gaan om mensen van Turkse of 
Marokkaanse afkomst die eigendommen aan-
kopen. Zo zouden er momenteel panden voor 
100.000 euro te koop staan. 

Kees K. van de Scholingswinkel en Abdel B. 
hebben omwille van hun professionele activi-
teiten een beter zicht op het type van eigenaren. 
Kees onderscheidt drie groepen. Ten eerste, 
zijn er de ‘grote eigenaren waar niet mee te 
spreken valt’, ook wel ‘huisjesmelkers’. Zij 
hebben in heel Rotterdam eigendom. Volgens 
Kees gaat het vaak om mensen met een migra-
tie-achtergrond die eigendommen opkopen, om 
er daarna maximale opbrengsten uit te halen. 
Ten tweede, zijn er de ‘grote eigenaren waar wel 
mee te praten valt’. Kees weet dat de laanma-
nager met deze mensen goede afspraken heeft 
kunnen maken i.v.m. de verhuur van de winkel-
panden. Tot slot zijn er nog de vele, kleine par-
ticuliere eigenaren. Hier onderscheidt hij twee 
subcategorieën. Een aantal van hen zijn bereid 
om mee te werken. Een aantal zouden (letter-
lijk) hun panden nog liever leeg laten staan dan 
ze te verhuren aan ‘allochtonen’.

Bij mijn analyse van het handelsregister bij 
de Kamer van Koophandel, heb ik voor een 
beperkt gedeelte van de Beijerlandselaan en 
Groene Hilledijk ondernemingen op de eerste 
verdiepingen geïnventariseerd. Omdat in het 
handelsregister de geboorteplaats van de on-
dernemer is opgenomen, kon ik zo met zeker-
heid vaststellen dat op verschillende plaatsen 
in de straat ondernemingen aanwezig zijn, die 
aansluiten bij deze ‘tijdelijke, circulaire ar-
beidsmigratie’. Vanaf ongeveer de tweede helft 
van 2000 duiken er inschrijvingen op voor 
onder meer een stukadoor- en schildersbedrijf, 
een onderhoudsbedrijf in de bouw, een schoon-
maakbedrijf, en een onderhoudsbedrijf in de 
bouw en tuinbouw, opgericht door mensen af-
komstig uit Bulgarije en Polen. 

De aanwezigheid van deze tijdelijke arbeidsmi-
gratie heeft wellicht te maken met het aanbod 
aan betaalbare woonruimte. Maar daarnaast 
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speelt mogelijk het recente programma ‘parti-
culiere woningverbetering’ van de Gemeente 
mee een rol. Dit heeft als doel om eigenaren van 
huurpanden aan te zetten om iets aan het ach-
terstallig onderhoud te doen. Ook met de Kan-
senregeling worden de ondernemers zelf gesti-
muleerd om te investeren in de verbetering van 
hun winkelpand. Dit beleid draagt niet alleen 
bij tot pandverbetering, maar creëert daarnaast 
extra werkgelegenheid. Dat niet alleen Oost- en 
Midden-Europeanen hierop inspelen, blijkt 
onder meer uit de brief die Jon me laat zien. 
Deze brief is afkomstig van een bouwfirma uit 
Capelle aan den Ijssel, die slim wil inspelen op 
de maatregel ‘particuliere woningverbetering’. 
In de brief wordt aan de eigenaren meegedeeld 
wat de plannen zijn van de gemeente, maar ook 
dat “een aanschrijving [van de gemeente] bete-
kent (sic.) dat u verplicht bent mee te doen met de 
woningverbetering. Als u niet meewerkt aan het 
terugbrengen van het achterstallig onderhoud, 
wordt u later verplicht de kosten te betalen die de 
gemeente zal maken voor de verbouwing van het 
pand.” De geschiedenis lijkt zich te herhalen. 
Deze brief doet wel erg denken aan de brief die 
destijds door wethouder Van der Ploeg werd 
gestuurd, om de ‘grijze huisvesting’ in te dijken 
(zie de vorige casestudy).

De agencies van diverse stadsmakers 
aan het werk

De getuigenissen van de ondernemers geven 
een inkijk in de manier waarop de agencies 
van diverse soorten stadsmakers dagdagelijks 
aan het werk zijn in het stedelijk milieu van de 
Boulevard Zuid. Elk van deze groepen heeft in 
de loop van de tijd allerlei strategieën en tactie-
ken ontwikkeld, waarbij de ruimte actief wordt 
ingezet als ‘product en producent van sociale 
relaties’ (Lefebvre 1974).

Zo kan de sterk historisch gekleurde beeld-
vorming van de kleinkinderen van de ‘eerste 
generatie’ ondernemers, gelezen worden als een 
manier om hun huidige positie in de straat te 
blijven verzekeren. Deze groep vormt vandaag 
een kleine minderheid, en de sterk uitgebouwde 
winkeliersvereniging van weleer is vandaag nog 
slechts een schim van wat ze ooit geweest is. In 
lijn met Blokland (2008), die eerder empirisch 

onderzoek deed naar manier waarop historische 
narratieven een impact hebben op place-making 
processen, toont de Boulevard Zuid case dat dit 
nostalgisch vertoog niet simpelweg kan worden 
weggezet als een terugverlangen naar vroeger, 
‘toen alles beter was’. Dit vertoog is tegelijk een 
vorm van agency, en laat de poging zien van een 
ondertussen sterk gereduceerde en gefragmen-
teerde groep ondernemers, om een stempel te 
blijven drukken op de toekomstige ontwikke-
ling van de Boulevard Zuid.

De groep van pioniers gaat daarentegen op een 
heel andere manier te werk. Hun getuigenissen 
geven blijk van de worsteling om toegelaten te 
worden in de winkelstraat, zowel in fysiek als 
mentaal opzicht. Zij worden door de toenma-
lige ‘ingezetenen’ beschouwd als ‘buitenstaan-
ders’. Zoals Elias en Scotson (1974) beschreven 
kan sterke gemeenschapsvorming uitsluitend 
werken. Op het moment dat deze pioniers toe-
kwamen in de straat, eind jaren 90, vormden zij 
nog een kleine minderheid en had een deel van 
de aanwezige ondernemers zich nog met succes 
verenigd om de nieuwe tramlijn ter plaatse van 
de Groene Hilledijk tegen te houden. 

Om binnen deze context toch hun plek op te 
eisen, kunnen bij deze pioniers twee verschil-
lende tactieken worden geobserveerd. Ten eer-
ste vormen de bruidsmodewinkels een illus-
tratie van clustering: samen sterk. Dat vertaalt 
zich niet alleen in de collectieve versterking 
van hun onderhandelingspositie ten opzichte 
van leveranciers. Door bewust collectief naar 
buiten te treden en zo samen de Beijerlandse-
laan op de kaart te zetten, versterken ze hun 
positie in de straat. Andere ondernemers, zo-
als Ozgur, trekken de kaart van hybridisering. 
Deze tactiek blijkt goed aan te slaan, zowel op 
de Boulevard Zuid als op de Nieuwe Binnen-
weg, beide straten die een zeer divers publiek 
weten aan te trekken. Hier zien we een ‘opera-
tioneel’ of ‘strategisch essentialisme’ (Spivak 
1990) aan het werk: door op een zelfbewuste 
manier en tot op een bepaald niveau aan de 
Nederlandse opvattingen rond een ‘multicultu-
reel aanbod’ te conformeren, ontstaat er han-
delingsruimte om op die manier toch het eigen 
project te kunnen waarmaken.
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Bij de ‘ik-hoor-hier-eigenlijk-niet’ onderne-
mers is het net andersom. In plaats van manie-
ren te zoeken om erbij te kunnen horen, wil 
deze groep zich eerder onderscheiden van de 
rest van de winkelstraat. Hier toont zich het 
belang van afstand kunnen nemen (Soenen 
2009). Zo biedt de Boulevard Zuid als stede-
lijke omgeving mogelijkheden om zich terug 
te trekken. In haar werk beschrijft Soenen 
(2009) hoe dit subtiele evenwichtspel tussen 
betrokkenheid en afstand, te verkiezen is bo-
ven geforceerde of formeel georganiseerde 
ontmoeting dat vaak tot spanningen leidt. Deze 
ondernemers mogen dan wel afstand nemen, 
tegelijk blijkt uit hun getuigenissen dat zij op 
hun eigen manier begaan zijn met het lot van 
de winkelstraat, al is het maar omdat ze zelf 
betrokken partij zijn.

Het overlevingsondernemerschap maakt op 
zijn beurt heel zichtbaar hoe de Boulevard 
Zuid en de directe omgeving als resource wordt 
ingezet. Deze ondernemers surfen vanuit de 
goedkopere winkelpanden of de kleinere win-
kelpanden in de zijstraten mee op de positieve 
dynamiek die in de rest van de winkelstraat 
gegenereerd wordt. Met hun aanbod, en vooral 
ook via de dienstverlening die ze aanbieden, 
spelen ze bovendien in op de nood aan een 
betaalbaar alternatief dat van direct belang is 
voor de overwegend minder kapitaalkrachtige 
buurtbewoners.

De gegeerde nieuwe starters onder de onder-
nemers bevinden zich in een moeilijke spreid-
stand. Binnen de context van het Kansenzone-
beleid, spelen zij in zekere zin het spel mee met 
de Gemeente. Dat brengt in veel gevallen een 
hoge tol met zich mee. Zo wordt er van deze 
ondernemers verwacht dat zij over voldoende 
investeringscapaciteit beschikken, en krijgen 
ze bovendien de boodschap om hun winkelcon-
cept af te stemmen op de ideeën van de door de 
Gemeente aangestelde laanmanager. Hiermee 
springen ze mee op de kar van de succesvolle 
markt van wat Zukin de ‘stedelijke symbolische 
economie’ noemt. De Urban Coffee Lounge en 
Marokkaanse hammam passen perfect in dit 
plaatje. Zukin (2003) beschreef al eerder de 
nefaste invloed op het publieke, stedelijke leven 

van dit soort citymarketing strategieën. In ruil 
voor hun medewerking ontvangen de onder-
nemers financiële ondersteuning in de vorm 
van subsidies. Tegelijk belanden deze onderne-
mers zo willens nillens in een fragiele situatie. 
Net door zelf te investeren in de winkelstraat, 
dragen ze mee bij tot de door het OBR (Ont-
wikkelingsbedrijf Rotterdam) nagestreefde 
waardestijging van het gebied23. Zo ontstaat op 
termijn het risico dat zij vroeg of laat zelf het 
slachtoffer worden van mogelijke verdringing 
door deze geplande gentrificatie operatie.

Tot slot biedt de Boulevard Zuid mogelijkhe-
den voor het onzichtbare ondernemerschap. 
Deze ondernemers zoeken letterlijk de luwte 
op door zich te vestigen op de bovenverdie-
pingen. Daarnaast spelen zij handig in op de 
markt voor particuliere verbouwingen die 
onder impuls van het gemeentelijk ‘revitali-
seringsbeleid’ wordt gestimuleerd. Dergelijke 
stedelijke praktijken maken de vloeibare gren-
zen tussen de zogenaamde informele economie 
en de formele economie eens te meer tastbaar 
(Portes & Sassen-Koob 1987; Kloosterman, van 
der Leun & Rath 1999; Rusinovic 2007).

Tussen droom en daad: 
Boulevard Zuid door de bril van 
de stedelijke professionals

Door met de bril van de ondernemers naar de 
winkelstraat te kijken, hebben we ondertussen 
een beeld gekregen van hoe ruimte ontstaat via 
alledaags gebruik. Welke claimings- en toe-ei-
geningspraktijken worden ontwikkeld, hoe 
diverse belangen en conflicten ontstaan, welke 
drempels aanwezig zijn, hoe divers ervaringen 
van één en dezelfde straat kunnen zijn, enz. 
Dit alledaagse gebruik wordt niet alleen mee 
bepaald door de fysieke mogelijkheden van de 
ruimte, maar wordt in sterke mate beïnvloed 
door het beleid waarmee voortdurend gestuurd 
wordt op de mogelijkheden die in de ruimte 
aanwezig zijn. Om de ontwikkelingen op de 

23 Meer hierover in het volgende hoofdstuk.
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Boulevard Zuid te kunnen begrijpen, is het 
daarom belangrijk om stil te staan bij de verta-
ling en operationalisering van recente beleids-
initiatieven op het terrein. Op het moment van 
mijn onderzoek zijn er verschillende beleids-
initiatieven aan de gang die specifiek gericht 
zijn op de ‘revitalisering’ van de winkelstraat. 
Om hier een scherp beeld van te vormen baseer 
ik mij in eerste instantie op een aantal beschik-
bare beleidsdocumenten. Daarnaast heb ik 
een reeks gesprekken gevoerd met een tiental 
stedelijke professionals die in het gebied actief 
waren of zijn. Zo sprak ik onder meer met de 
projectleider en laanmanager van het program-
mateam Winkelboulevard Zuid, met de project-
manager bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotter-
dam, met twee projectverantwoordelijken van 
de Scholingswinkel, en met een vertegenwoor-
diger van de woningcorporatie. 

Om deze initiatieven binnen een ruimer tijds-
kader te kunnen plaatsen, heb ik van gedachten 
gewisseld met twee pioniers die in de jaren 90 
nauw betrokken waren bij de eerste gemeente-
lijke acties rond ‘etnisch ondernemerschap’ in 
Rotterdam. Ik heb gesproken met Ramazan G. 
van het consultancybedrijf Atlas die zich, in sa-
menwerking met de Gemeente, in het bijzonder 
heeft toegespitst op de opleiding, begeleiding 
en ondersteuning van etnisch ondernemerschap. 
Daarnaast heb ik contact gezocht met mevrouw 
Ergün, die betrokken was bij de Projectgroep 
Hillesluis en mee het initiatief heeft genomen 
om destijds het aanwezige ondernemerschap 
bij migranten op een positieve manier onder de 
aandacht van beleidsmakers te brengen.

Bepalend voor de recente beleidsaandacht, bij-
horende investeringen en acties op Boulevard 
Zuid was de Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 
2030, kortweg ‘Stadsvisie Rotterdam’ (Gemeen-
te Rotterdam 2007) genoemd. Hierin formu-
leerde het toenmalige college de visie voor de 
komende jaren. In het voorwoord stelt Hamut 
Karakus, voormalig PvdA-wethouder, bevoegd 
voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Vast-
goed en Stedelijke economie (Gemeente Rotter-
dam 2007: 28) dat er “geïnvesteerd moet worden 
om de twee doelen, een sterke economie en een 
aantrekkelijke woonstad, te bereiken”. Bij het 

versterken van de economische structuur wordt 
‘ruimte maken voor ondernemerschap’ als één 
van de drie ‘kernbeslissingen’ naar voor ge-
schoven. Opvallend is dat er een afzonderlijke 
paragraaf wordt gewijd aan ‘het stimuleren van 
allochtoon ondernemerschap’: 

“Als stad met 168 verschillende nationalitei-

ten kent Rotterdam al een divers aanbod van 

ondernemers. In deze ondernemers schuilt 

grote kracht en innovatief vermogen, die voor 

de toekomst van de stad van groot belang 

zijn. We stimuleren de start en de doorgroei 

van allochtone ondernemingen om de aan-

trekkelijkheid, diversiteit en economische 

vitaliteit van Rotterdam te vergroten.” 

(Gemeente Rotterdam 2007: 55)

Op die manier komt onder meer de Boulevard 
Zuid met de Beijerlandselaan en de Groene 
Hilledijk in het vizier. Zo ontstaat hier in 2008 
het project ‘Revitalisering Winkelboulevard 
Zuid’. Het project is een samenwerkingsver-
band tussen de Gemeente Rotterdam, Deelge-
meente Feijenoord, pandeigenaren en de lokale 
ondernemers. De subsidie voor het project 
komt sinds 2011 enerzijds van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 
anderzijds van de Gemeente Rotterdam. In het 
bijhorende actieprogramma worden de doel-
stellingen als volgt geformuleerd: 

“Primair doel is om van de winkelstraat op de 

Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk weer 

een gebied te maken waar je graag naartoe 

wilt. Zowel voor ondernemers om zich te 

vestigen, als voor bezoekers om te winkelen 

en tijd door te brengen. Ten behoeve van dit 

project werd het programmateam Winkel-

boulevard Zuid in het leven geroepen. Een 

multidisciplinair team van professionals met 

kennis en ervaring op ieder van de te verbe-

teren punten.” (Programmateam Winkelbou-

levard Zuid 2012: 45)

Hierbij wordt een ‘integrale aanpak’ naar voor 
geschoven. Daarbij staan de volgende aan-
dachtspunten centraal: veiligheid, buitenruimte, 
bebouwing, communicatie en branchering. De 
uitvoering op het terrein gebeurt door het pro-
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grammateam Winkelboulevard Zuid dat bestaat 
uit ambtenaren van verschillende stedelijke dien-
sten. In het bestuurlijk overleg zijn naast wet-
houders van de Gemeente en de Deelgemeente, 
ook de directie van de sociale woningcorporatie 
Woonstad betrokken. Voor het economisch luik 
wordt samengewerkt met het bureau Zaken Ex-
pert, die een laanmanager afvaardigt. 

Het programmateam Winkel- 
Boulevard Zuid

Het programmateam is sinds 2008 actief op 
de Boulevard Zuid. Ik spreek met de algemene 
projectleider, Duco D.B. en met de laanmanager, 
Abdel B. over hun rol, ideeën en aanpak van de 
winkelstraat. Duco omschrijft zijn rol als volgt: 

“Op de Winkelboulevard Zuid zijn we bezig 

met wat wij noemen: ‘een integrale aanpak’. 

Dat betekent eigenlijk niet meer of minder 

dan dat we op alle fronten tegelijk investeren. 

We investeren zowel in de economie, meer 

bepaald in het krijgen van de goede winkels 

hier; als in het opknappen van de bebouwing; 

het aanpakken van de straat; het investeren in 

veiligheid; en de laatste is dan sociaal inves-

teren. Het zijn vijf terreinen waar we mee be-

zig zijn. Alleen het sociale vertaalt zich hier zo 

dat we proberen om de winkeliersvereniging 

nieuw leven in te blazen. Dit soort van integra-

le aanpak heb je ook in andere wijken. Maar 

dan is de sociale aanpak vaak veel dominan-

ter aanwezig. Hier is de winkelstraat leidend, 

en vormt het samenleven van mensen niet 

echt zo’n probleem. Mijn rol is het coördine-

ren van die integrale aanpak, dus ervoor te 

zorgen dat het allemaal op al die terreinen 

gebeurt. Dat doe ik niet alleen, dat doen we 

samen met een team mensen.” (D.D.B., per-

soonlijk interview, 24 oktober 2010)

Abdel is aangesteld als laanmanager. Hij werkt 
voor Zaken Expert, een adviesbureau dat 
landelijk actief is, en in opdracht werkt voor 
zowel gemeentelijke als centrale overheden, 
corporaties, individuele ondernemers, ontwik-
kelaars en vastgoedpartijen. Goed om weten is 
dat Abdel zelf in deze buurt is opgegroeid. Hij 
heeft een Marokkaanse migratieachtergrond. 
Hij omschrijft zijn functie als volgt: 

“Ik ben laanmanager op de winkelstraat 

Beijerlandselaan - Groene Hilledijk, de Bou-

levard Zuid. Dat houdt in dat wij ons aan de 

ene kant inzetten om als tussenschakel te 

fungeren tussen de Gemeente Rotterdam, 

de verschillende diensten van de Gemeente, 

dus de economische dienst, de OBR-dien-

sten (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam), maar 

ook Volkshuisvesting, en de dienst fysieke 

omgeving vanuit de Gemeente, en de Deel-

gemeente Feyenoord. En anderzijds zijn we 

ook een tussenschakel tussen vastgoedeige-

naren en nieuwe ondernemers. Zo proberen 

we vastgoedeigenaren te bewegen om de 

branchering in de winkelstraat te verbeteren. 

Wij zetten actief in op het benaderen van 

nieuwe winkelformules en winkelketens, maar 

ook van nieuwe ondernemingen die we hier 

missen en die voor het gebied een meer-

waarde kunnen zijn. Dit soort ondernemers 

proberen we hier te plaatsen in onderhande-

ling met de vastgoedeigenaren.” (A.B., per-

soonlijk interview, 24 september 2010)

Bijzonder voor het programmateam Winkel-
boulevard Zuid is dat het team er bewust voor 
heeft gekozen om hun kantoor in de winkel-
straat zelf in te richten. Zo zitten ze niet ver-
borgen in een of ander anoniem stadskantoor, 
maar bevinden ze zich midden in de actie. 
Hun kantoor wordt tot ‘Boulevardwinkel’ om-
gedoopt en bevindt zich in het begin van de 
Beijerlandselaan. Het is enkele panden verwij-
derd van de recent nieuwe ontwikkeling op de 
kop van de laan, bestaande uit de hoogbouw 
woontorens van het ‘Sunset Boulevard’ project 
met luxe appartementen, en de Mediamarkt. 
De ‘Boulevardwinkel’ trekt meteen de aandacht 
als je in de winkelstraat loopt. Op het glas 
van de winkelvitrine is een semi-transparante, 
uitvergrote, historische zwart-wit foto van de 
Beijerlandselaan gekleefd. Hier en daar zijn 
enkele kijkgaten uitgespaard, waardoor pas-
santen naar binnen kunnen kijken. Binnenin is 
er in de voorste ruimte een grote vergadertafel 
opgesteld. Op de muren rondom hangen op-
nieuw grote afdrukken van verschillende zwart-
wit foto’s van de Boulevard Zuid tijdens de 
zogenaamde gloriedagen, net als in de hoger 
gelegen werkruimte. 
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Het gaat om sfeervolle foto’s die de kantoor-
ruimte mee opfleuren, maar tegelijk is het een 
veelzeggend gebaar. Het sluit namelijk aan bij 
de toon die terug te vinden is in verschillende 
recente beleidsdocumenten over de toekomst 
van de winkelstraat. Ook hier wordt in de eer-
ste plaats terugverwezen naar een roemrijk 
verleden dat opnieuw hersteld dient te worden. 
Blokland (2009) beschreef al eerder aan de 
hand van empirisch onderzoek, hoe historische 
narratieven van één en dezelfde plek niet alleen 
sterk kunnen verschillen, maar ook hoe de 
dominantie van bepaalde narratieven actief kan 
bijdragen aan place-making processen, wat op 
zijn beurt (al dan niet doelbewust) sociale stra-
tificatie kan versterken. 

Het zou oneer aandoen aan het op vele vlakken 
vernieuwende beleid van het programmateam, 
om het volledig onder de paraplu van nostalgie 
onder te brengen. Dat is zeer duidelijk niet het 
geval. Wel zijn er verschillende aspecten van dit 
beleid, waaruit blijkt dat een nostalgische bril 
wel degelijk mee bepalend is voor de manier 
dat er naar de straat gekeken wordt, en welke 
acties hier vervolgens aan worden gekoppeld. 

Zo start de eerste paragraaf van het actiepro-
gramma 2008-2011, al meteen met een terug-
blik naar het verleden van de straat: 

“De Beijerlandselaan en het noordelijk deel 

van de Groene Hilledijk vormen een langgerekt 

winkelcentrum op Rotterdam Zuid. Sinds de 

jaren 60 staat dit bekend als Winkelboulevard 

Zuid. De Winkelboulevard was destijds een ge-

liefde plek voor jongeren om te flaneren. Een 

‘dijkje pikken’ noemden ze dat. Voorheen liep 

over de Winkelboulevard ook de stoomtram 

van de RTM naar Hellevoetsluis.” (Programma-

team Winkelboulevard Zuid 2008: 5)

Om vervolgens meteen de sprong naar het ver-
leden te maken, en tot een lange oplijsting te 
komen van wat sindsdien allemaal verloren is 
gegaan: de winkelstraat is vandaag ‘minder po-
pulair’, ‘ingehaald door concurrerende winkel-
centra’, kent ‘een dalende stroom bezoekers’, 
‘lage omzetten’, ‘geringe uitstraling’ en ‘een 
eenzijdige branchering’.

 

“De situatie op de Winkelboulevard Zuid 

wordt gekenmerkt door een cumulatie van 

problemen op economisch, fysiek, en in wat 

mindere mate op veiligheidsgebied. De ver-

schillende problemen versterken elkaar en 

hebben een negatieve uitwerking op bewo-

ners, eigenaren en ondernemers, zodat deze 

zelf hun verantwoordelijkheden niet meer 

nemen. Dit uit zich in dalende bezoekers 

stromen. Dit gaat samen met lage omzetten 

en een slechte uitstraling. Deze neerwaartse 

spiraal kan daardoor enkel worden doorbro-

ken met een gerichte integrale inzet door de 

overheid op fysiek, economisch, sociaal en 

veiligheidsgebied.” (Programmateam Winkel-

boulevard Zuid 2008: 13)

Verder valt in het document een eenzijdige 
nadruk op problemen op. Zowel in de be-
schrijvingen van het huidige winkelaanbod, de 
bewoners, de veiligheid, en de inrichting van 
de buitenruimte wordt gefocust op de ‘achter-
uitgang’. Zo gaan de auteurs bijvoorbeeld bij de 
omschrijving van het winkelaanbod eerst terug 
in de tijd:

“In de jaren veertig en vijftig had de Winkel-

boulevard Zuid een regionale functie tot de 

Zeeuwse eilanden aan toe. Reden hiervoor 

was de afwezigheid van winkelgebieden als 

Zuidplein, Lijnbaan en de afwezigheid van 

grote winkelconcentraties rondom Rotterdam 

en op de eilanden.” (Programmateam Winkel-

boulevard Zuid 2008: 10-12): 

Verderop komen de auteurs tot de vaststelling 
dat de Winkelboulevard Zuid vandaag 

“vooral een wijkverzorgende functie heeft. 

Zo komen de meeste bezoekers uit de di-

recte omgeving van het winkelgebied. [...] 

Voor de aankoop van niet-dagelijkse pro-

ducten is de rol van Winkelboulevard Zuid 

aanzienlijk minder prominent. Grote con-

currenten zijn het Centrum en het Zuidplein. 

Daar is een completer aanbod te vinden, al 

dan niet in combinatie met recreatief win-

kelen. Ook qua uitstraling is dit een aantrek-

kelijk alternatief. De aantrekkingskracht van 

de Winkelboulevard Zuid voor mensen uit de 
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wat verdere omgeving is gering. Dit is mede 

te verklaren door de alternatieve winkelloca-

ties die bijvoorbeeld bewoners van de Kop 

van Zuid in hun nabijheid hebben. Het zou 

echter ook iets kunnen aangeven over de 

aantrekkelijkheid van de Winkelboulevard 

Zuid.” (Programmateam Winkelboulevard 

Zuid 2008: 11)

Bij deze laatste vaststellingen wordt verwezen 
naar de ‘Ruimtelijke Economische Structuur 
Boulevard Zuid’ (Deelraad Feijenoord 2007), 
die op zijn beurt refereert naar het koopstro-
menonderzoek van 2005. Bij nadere lezing 
van de RES kan ik echter nergens overtuigend 
cijfermateriaal terugvinden, waaruit blijkt dat 
de Boulevard Zuid effectief haar aantrekkings-
kracht zou hebben verloren bij mensen uit de 
wat verdere omgeving, afkomstig van buiten 
Oud Zuid.24 Mijn onderzoek steunt niet op cij-
fermateriaal en is louter kwalitatief, maar uit 
het merendeel van mijn gesprekken met lokale 
ondernemers en de historische analyse, kwam 
een ander beeld naar voor: namelijk een sterke 
gerichtheid op de wijk én de ruimere regio. 
Daarnaast tonen de vergelijkingen met de Kop 
van Zuid, het Centrum en het Zuidplein eerder 
aan dat er allerlei generieke criteria die moge-
lijk gelden voor meer standaard of doorsnee 
winkelbuurten op een normatieve manier wor-
den geprojecteerd op de Boulevard Zuid.

Tot slot blijkt uit de oplossingen die in de RES 
naar voor worden geschoven om de winkel-
straat te ‘revitaliseren’, dat stelselmatig wordt 
teruggegrepen naar zaken die van buitenaf 
moeten komen. Opnieuw wordt hiermee de be-
staande situatie op de Boulevard Zuid verengd 
tot problematisch. Dit perspectief draagt mee 
bij tot een blindheid voor bestaande kwali-
teiten, mogelijkheden en dynamieken op de 
Boulevard Zuid, waardoor automatisch wordt 
teruggegrepen naar een eerder generieke, com-
merciële benadering. Zo wordt de grote hoe-

24 Deze cijfers zijn niet terug te vinden in de RES. Het enige 
cijfer dat vermeldt wordt is dat er zaterdag gemiddeld 7500 
passanten op een bepaalde plaats aanwezig zijn, wat te 
weinig zou zijn als criterium voor filialen. Verder wordt gesteld 
dat bijna de helft van de inwoners van Afrikaanderwijk en Ka-
tendrecht hun dagelijkse inkopen op de Boulevard Zuid doet. 
In de overige gedeelten wordt enkel in algemene bewoordin-
gen gesproken. 

veelheid kleinschalige winkels gepercipieerd 
als een probleem (Deelraad Feijenoord 2007: 
20): “de indeling van de winkels is veelal onge-
schikt voor de huidige wensen van veel grotere 
ondernemers”. Ook wordt de winkelstraat in 
het algemeen als ‘te lang’, en ‘onoverzichtelijk’ 
beschouwd. Daarom stellen de auteurs voor 
om de straat te beperken tot ‘een kernwinkel-
gedeelte’, waarvoor ‘grote publiekstrekkers’ 
zullen worden gezocht: 

“Om het mogelijk te maken grotere landelijke 

ketens te overtuigen zich te vestigen op de 

Boulevard zal een aantal kleine winkelpanden 

moeten worden samengevoegd en, waar mo-

gelijk, zullen nieuwe ruimere winkelpanden 

gebouwd moeten worden. Om ook aan de 

wens van de klant te kunnen voldoen zal een 

compactere winkelstructuur gecreëerd moe-

ten worden. [...] Een compact winkelgebied 

met trekkers verhoogt het aantal passanten, 

waardoor het ook voor landelijke ketens in-

teressanter wordt om zich hier te vestigen, 

zoals een HEMA of een H&M.” (Deelraad 

Feijenoord 2007: 20)

Daarnaast hebben de auteurs veel vertrouwen 
in de komst van Parkstad (Ibid.: 23) “als impuls 
voor het noordelijk deel van de Boulevard Zuid”, 
weliswaar wel op voorwaarde dat er “geen of 
zeer weinig vierkante meters detailhandel bij-
komen in het nog te ontwikkelen Parkstad”. Om 
te profiteren van de nieuwe woonontwikkeling 

Cover van het Actieprogramma van het Programmateam 
Winkelboulevard Zuid
Het Programmateam is sinds 2008 actief op de Boulevard Zuid en zet in op 
een integrale aanpak van de winkelstraat. 

Bron: Programmateam Winkelboulevard Zuid (2008)
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geven de auteurs het volgende advies mee voor 
de Beijerkop, het gedeelte van de Beijerlandse-
laan dat grenst aan Parkstad: 

“Kwalitatief slechte ondernemers moeten 

worden aangepakt, onder meer door beter 

handhaven op vergunningen en uitstallingen. 

De volgende branches moeten op de Kop ge-

weerd worden; belwinkels, smart- en coffee-

shops. Ook moet een overdaad aan indirecte 

risicobranches als kappers, juweliers, toko’s 

en shoarmazaken op deze plek voorkomen 

worden.” (Deelraad Feijenoord 2007: 24)

De sterkste kritiek op het RES komt uit onver-
wachte hoek: de bewoners. Zo schrijft de Be-
wonersorganisatie Hillesluis een brief, waarin 
ze hun bezorgdheid over de nieuwe economi-
sche structuur als volgt meegeven: 

“De BOH [Bewonersorganisatie Hillesluis] 

heeft de indruk dat bij het tot stand komen 

van de RES de angst regeert. De angst dat de 

wijk alleen beter kan worden met hulp(koop-

kracht) van buiten de wijk. Winkels moeten 

vooral aantrekkelijk zijn voor bewoners van 

buiten de wijk, zodat zij langer verblijven op 

de Boulevard Zuid. Mogelijkheden en kansen 

vanuit de wijk krijgen nauwelijks aandacht. 

Ons is opgevallen en het verbaast ons, dat 

bewoners voor bepaalde producten naar an-

dere winkelcentra moeten gaan vanwege het 

feit dat die producten op de Boulevard Zuid 

niet te koop zijn of omdat de prijs/kwaliteits-

verhouding er beter is. Na een korte rond-

vraag in een vergadering werd het ontbreken 

van deze winkels genoemd: een winkel met 

doe het zelf producten, een winkel in fourni-

turen en een winkel waar de jeugd het laatste 

type sportschoen goedkoop kan kopen. Een 

onderzoek naar de wensen en behoeften van 

wijkbewoners heeft niet plaatsgevonden. Wij 

vinden het plan te ambitieus. Het is een goe-

de zaak dat kopers van buiten de wijk worden 

aangetrokken maar met de wensen van de 

bewoners moet rekening gehouden worden. 

De Boulevard Zuid is een onderdeel van de 

wijk. De kenmerken van de bewonerssamen-

stelling zijn: veel allochtonen, veel jeugd en 

veel lage inkomens. Het winkelaanbod moet 

op vooral deze groepen gericht zijn.” (Bewo-

nersorganisatie Hillesluis, 23 oktober 2007)

Deze kritiek van de bewonersorganisatie 
maakt duidelijk dat de RES als ‘te ambitieus’ 
wordt gezien of een te grote sprong ten op-
zichte van wat vandaag al aanwezig is. Zij wij-
zen erop dat in de RES weinig aandacht is voor 
de al bestaande kwaliteiten van het huidige 
ondernemerschap op de Boulevard Zuid en de 
kansen die hierin liggen voor de wijken erom-
heen. In de opdrachtomschrijving van de laan-
manager, Abdel ligt duidelijk de ambitie om 
een belangrijke kanteling in het aanbod van 
de winkelstraat te realiseren: enerzijds door 
de als zwak beschouwde ondernemingen te 
saneren, anderzijds door nieuwe ondernemers 
aan te trekken. Toch blijkt in de praktijk dat 
de laanmanager een eigen stempel drukt in de 
manier waarop hij dit vertaalt in de praktijk. 
Zo blijkt Abdel over een stevig netwerk van lo-
kale, potentieel geïnteresseerde ondernemers 
te beschikken. In veel gevallen gaat het om 
ondernemers met een migratieachtergrond, de 
zogenaamde ‘tweede generatie’.

Abdel vertelt hoe hij, ongeveer vier jaar gele-
den, in eerste instantie begonnen is met maat-
regelen tegen leegstand, en met het ontmoedi-
gen van bepaalde types van ondernemerschap: 

“Wij zijn in 2006 begonnen met de nulme-

ting. Toen betrof de leegstand 56 winkel-

panden, zo’n 25%. We zijn nu een aantal 

jaren verder en de leegstand is nu zo’n 15 

winkelpanden, iets minder dan 10%. Je ziet 

wel dat de kloof [ten opzichte van andere 

winkelgebieden] voor een groot deel gedicht 

is. Het winkelaanbod was heel onaantrek-

kelijk. Je had heel veel cadeauwinkels, bel-

winkels, uitzendbureaus en zaken met een 

onduidelijke formule. Het is ons gelukt om 

samen met de vastgoedeigenaren en een 

aantal diensten van de Gemeente alle bel-

winkels weg te krijgen. Zij krijgen dus geen 

huurcontracten meer. Hetzelfde geldt ook 

voor cadeauwinkels. Daar hebben we er al 

teveel van. We hadden hier op een gegeven 

moment eenentwintig juweliers. Dat is te 

veel. Dan kan op een gegeven moment niet 
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iedereen zijn boterham meer verdienen. Dus 

hebben wij gezegd: wij gaan strenger selec-

teren aan de poort. Zo zijn wij met een deel 

van de vastgoedeigenaren overeen gekomen 

om geen huurcontracten meer te geven aan 

deze mensen.” (A.B., persoonlijk interview, 24 

september 2010)

Tot zover sluit de aanpak van de laanmanager 
aan bij wat in de RES wordt gesteld. Maar waar 
in de RES alle heil wordt verwacht van het aan-
trekken van grote landelijke ketens, legt het 
programmateam, en in het bijzonder Abdel bij 
de uitvoering toch ook sterk de klemtoon op 
‘multicultureel ondernemerschap’, zij het met 
een aantal kanttekeningen. 

“Het probleem hier was juist dat je te veel en 

te kleine multiculturele winkels had. Dat was 

net iets te veel. Ook verhoudingsgewijs is het 

aantal grote winkelbedrijven hier veel lager 

dan in vergelijkbare winkelcentra. Die grotere 

trekkers, die winkelketens, hebben we wel 

nodig om die kleine multiculturele winkels 

goed te laten renderen. Dus je gaat vaak 

naar een Bas van der Heijden of een Albert 

Heijn, maar het is goed om daaromheen een 

goede mix te hebben. Wij streven naar een 

mix van een aantal grote winkelbedrijven met 

daarrond veel kleine speciaalzaken, zoals 

bijvoorbeeld een bruidswinkel. Dan komen 

mensen ook naar de straat omdat er winkels 

zijn die zaken aanbieden die nergens anders 

te krijgen zijn.” (A.B., persoonlijk interview, 24 

september 2010)

Duco maakt het nog iets concreter: 

“Kijk, normaal bestaat een winkelstraat – heb 

ik me laten vertellen – ongeveer voor zeven-

tig à tachtig procent uit ketenbedrijven, zoals 

een Hema, Blokker, Bart Smit of iets derge-

lijks. Dan rest er nog twintig procent voor 

kleine, eigen winkeltjes. Nou hier is het bijna 

omgekeerd. Er zijn hier ongeveer twintig à 

dertig procent ketenbedrijven en de rest zijn 

allemaal kleine, lokale winkeltjes. Nu kunnen 

we ons daar ook mee onderscheiden, met 

dat brancheringsprofiel. Maar we willen het 

naar fifty-fifty brengen. We hebben wel wat 

meer van die grotere zaken nodig, omdat die 

meer mensen trekken en vaak zijn het krach-

tigere zaken. Maar we willen ook de ‘coole lo-

kaal’, zoals wij dat noemen, blijven behouden. 

Aanduiding van het 
werkgebied van het 
Programmateam
Het Programmateam 
richt zich in hoofdzaak 
op de Beijerlandselaan 
en de Groene Hilledijk. 
Het ondernemerschap 
in de zijstraten komt 
beperkt aan bod. De 
Beijerkop wordt gezien 
als een belangrijk scha-
kelstuk met Parkstad, 
de Beijerlandselaan zal 
in de toekomst worden 
beschouwd als het hart 
van de winkelstraat, ter-
wijl de Groene Hilledijk 
wordt geherdefinieerd 
als ‘aanloopstraat’.

Bron: Programmateam 
Winkelboulevard Zuid 
(2012: 6)
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En daarmee willen we ons onderscheiden. 

Op Zuidplein [in het shoppingcentrum] heb 

je alleen maar ketens bijvoorbeeld. [...] Maar 

dan moeten er dus wel wat grotere zaken 

bijkomen. En zij zijn op zich wel geïnteres-

seerd, maar de panden hier lenen er zich niet 

goed voor. Zo hadden we een gesprek met 

Kruidvat. Die heeft vijf van dit soort panden 

nodig en dan wordt het een dure operatie. 

Dan moet je muren gaan uitbreken, ook de 

half ondergrondse duplexen vormen een pro-

bleem, je zit ook nog met de portieken van de 

woningen die er tussen zitten, en die telkens 

ontsloten moeten blijven. Dat is allemaal niet 

evident.” (D.D.B., persoonlijk interview, 24 

oktober 2010)

De 19de-eeuwse winkelstraat met typische pan-
den vormt met andere woorden een belangrijke 
randvoorwaarde. Doorheen de tijd is gebleken 
dat deze woon-winkel typologie veel moge-
lijkheden biedt. Zo zijn er regelmatig winkel-
panden samengevoegd, en aan de achterzijde 
uitgebreid. De woningen waren nu eens op zijn 
geheel bewoond door de winkeleigenaren, en 
later onderverdeeld in appartementen. Maar 
voor de huisvesting van grote ketenbedrijven 
zijn ze dus minder aantrekkelijk. Deze beper-
king had bepaalde nadelen, maar heeft tegelijk 
ongetwijfeld mee bijgedragen tot de ruimte voor 
kleinschalig ondernemerschap dat hier op die 
manier al die jaren is kunnen blijven gedijen.

Naast de aard van de panden, heeft het feit dat 
de winkelstraat grotendeels in handen is van 
kleine particuliere eigenaren een sterke impact 
op wat mogelijk is en wat niet. In het Rotter-
dam van vandaag is dit soort versnipperde 

eigendomsstructuur een uitzonderlijke situatie. 
Denk hierbij opnieuw aan de grootschalige 
opkoopacties van de Gemeente onder wethou-
der van der Ploeg, in de jaren 90, beschreven in 
de vorige casestudy. In Bloemhof en Hillesluis 
zijn alle randen van de wijk destijds door par-
ticulieren gebouwd, terwijl de binnengebieden 
iets later volgebouwd zijn met arbeiderswo-
ningen door de woningcorporaties. Langsheen 
de singels en de grote wegen, lagen de duurste 
gronden waar door particuliere eigenaren ver-
volgens grotere, en duurdere woningen zijn 
gebouwd. Zodoende waren de panden in deze 
straten simpelweg te duur om in aanmerking te 
komen voor gemeentelijke aankoopacties.

Abdel vertelt hoe hij ondanks deze versnipper-
de eigendomsstructuur toch probeert te sturen 
op de branchering van het winkelaanbod in de 
straat: 

“De eigendom is enorm versplinterd en dat 

zorgt er wel voor dat je een probleem hebt 

als je wil ontwikkelen. Want je hebt het niet 

zelf in bezit. Dus je kan er ook niet over be-

slissen. En ondertussen hebben we met 

zestig procent van de pandeigenaren wel 

goede afspraken. Met de overige dertig tot 

veertig procent zijn we deels wel in gesprek. 

Maar als het erop aankomt, geven ze alsnog 

iemand een huurcontractje om snel huur te 

innen. Dat zullen ze niet nalaten.” (A.B., per-

soonlijk interview, 24 september 2010)

Abdel ziet daarnaast nog andere moeilijkhe-
den, die samenhangen met de ruimtelijke in-
richting van het gebied: 

Communicatie en 
marketing
Er wordt door het 
Programmateam sterk 
ingezet op communi-
catie en marketing. Zo 
verschijnt er regelmatig 
een nieuwsbrief waarin 
de belangrijkste acties 
worden toegelicht.

Bron: Programmateam 
Winkelboulevard Zuid 
(2012: 20)
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“Het gaat om een heel lange winkelstraat 

van 1,2 kilometer, waar dus heel veel ver-

schillende eigenaren aanwezig zijn. Je hebt 

ook te maken met de oude inrichting van het 

winkelgebied. Je hebt heel veel asfalt, veel 

stenen. Je hebt een slechte oversteekbaar-

heid. De uitstraling is een beetje gedateerd. 

Je moet op veel meer peilers inzetten om 

het gebied aantrekkelijker te maken. Je hebt 

autowegparkeren. Je hebt een hele brede 

trambaan. Er rijdt hier een snelle tramverbin-

ding, Tramplus. Die moet binnen een aantal 

minuten aan de overkant zijn. Dat is voor een 

winkelgebied niet prettig. De verkeerssituatie 

is een verbeterpunt. Het loopt hier aardig 

vast. Zeker tijdens de middag. Dan moet 

iedereen hier vaak doorheen, want dit is een 

verkeersader. Dat zorgt er wel voor dat het 

voor winkelend publiek niet prettig is, omdat 

je lang in de file staat. Dat zijn een aantal 

belangrijke knelpunten waar we nog echt 

mee zitten.” (A.B., persoonlijk interview, 24 

september 2010) 

Tegelijkertijd ziet Abdel veel kansen. Die kan-
sen situeert hij in hoofdzaak op twee fronten: 
enerzijds de mogelijkheid om het bovenlokaal 
karakter van de Boulevard Zuid te versterken 
omwille van toekomstige ontwikkelingen zo-
als Parkstad en de strategische ligging in het 
vervoersnetwerk; en anderzijds de kracht van 
lokaal ondernemerschap. 

“We zien absoluut groeipotentieel van ketens 

die naar deze straat willen komen. Media-

markt is bijvoorbeeld wijkoverstijgend. Die 

trekt mensen aan uit heel de omgeving. [...] 

Door sterke formules naar hier te halen, be-

reik je mensen die misschien vroeger wel 

kwamen, maar nu niet meer. Die groep wil je 

weer terugwinnen. Veel winkels trekken nu 

vooral mensen uit de omliggende wijken aan, 

uit Hillesluis, Bloemhof en Vreewijk. Maar ook 

de mensen met de grotere portemonnees 

die op Feyenoord, de Kop van Zuid en straks 

ook Parkstad wonen, wil je natuurlijk het liefst 

dagelijks bedienen. Op dit moment gebeurt 

dat nog te weinig. [...] Op die manier probeer 

je niet alleen een buurt- of wijkwinkelcentrum 

zijn, maar wijkoverstijgend te werken en een 

gemeentebreed winkelcentrum te zijn.” (A.B., 

persoonlijk interview, 24 september 2010) 

Naast ‘trekkers’ zoals Mediamarkt, wijst Abdel 
op het belang van de moskee. Dit soort com-
merciële en publieke functies profiteren van 
de strategische ligging, op de overgang tussen 
stad en achterland, en op goed uitgebouwde 
auto- en openbaar vervoersknooppunten. 

“Mediamarkt doet zelf onderzoek, vooraleer 

ze beslissen om hier een vestiging te ope-

nen. De locatie hier op de kop van de Beijer-

landselaan is een zeer goede zichtlocatie, er 

passeren dagelijks heel veel mensen. Medi-

amarkt bekijkt hun potentiële klantenbereik 

veel ruimer, ze kijken ook naar het achterland. 

Zo speelde hier heel sterk de aanwezigheid 

van de tramverbinding mee. Die gaat hele-

maal tot in Barendrecht. De hele tramroute 

is voor hen een potentiële doelgroep. Je 

stapt in de tram en op vijf minuten ben je 

hier. Daarnaast heeft de Mediamarkt geëist 

dat er een parkeergarage voor hun deur ligt, 

zodat mensen hun spullen ineens kunnen 

inladen, want met zware apparatuur ga je niet 

over straat wandelen. Naast de Mediamarkt 

zijn ze bezig met de bouw van een heel gro-

te moskee. Dat zal je vast niet ontgaan zijn. 

Dat wordt zelfs de grootste moskee van heel 

Europa. Ook dat wordt een enorme trekker, 

en daar moet die parkeergarage mee voor 

dienen.” (A.B., persoonlijk interview, 24 sep-

tember 2010) 

Naast het versterken van de bovenlokale aan-
trekkingskracht ziet Abdel ook veel kansen in 
het aantrekken van lokale ondernemers. 

“We zien dat onder bepaalde bevolkings-

groepen, onder meer de Turkse, de drang om 

te ondernemen erg groot is. Als bevolkings-

groep vormen zij één van de grootste groe-

pen in deze omgeving. Zij zijn vrij onderne-

mend en zij doen het op een andere manier. 

Zij richten hun winkels op een andere manier 

in, zij hebben een ander aanbod, en zij tim-

meren wel goed aan de weg hier. Zo hebben 

we recent opnieuw verschillende onderne-

mers kunnen overtuigen om zich in deze 
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straat te vestigen. Zij vormen een aanwinst 

voor het gebied, en zorgen dus ook voor een 

diverser publiek.” (A.B., persoonlijk interview, 

24 september 2010) 

 
Om startende (kleinere) ondernemers een extra 
duwtje in de rug te geven, zijn er verschillende 
maatregelen uitgedacht. Abdel is mee verant-
woordelijk voor de operationalisering hiervan 
in de praktijk: 

“Voor ons is het belangrijkste dat een on-

dernemer hier levensvatbaar kan starten. 

Dat betekent dat hij in ieder geval de huis-

vestingskosten kan betalen en dat hij daar-

naast genoeg kan verdienen om in zijn eigen 

levensonderhoud te kunnen voorzien. Het 

eerste en tweede jaar zijn voor bedrijven heel 

moeilijk, want je moet je naamsbekendheid 

en een klantenkring opbouwen. We hebben 

hier met vastgoedeigenaren over gespro-

ken. Vervolgens hebben we met een aantal 

van hen afspraken kunnen maken over een 

ingroeihuurregeling. De vastgoedeigenaren 

geven eerst huurkorting in de eerste drie 

jaar, en pas vanaf het vierde jaar moeten de 

ondernemers op een bepaald niveau huur 

kunnen betalen.” (A.B., persoonlijk interview, 

24 september 2010) 

Daarnaast voert de laanmanager, in de mate 
van het mogelijke, een ‘kwaliteitscontrole’ uit 
bij startende ondernemers: 

“Wij selecteren op kwaliteit, althans dat pro-

beren we. Mensen weten ons te vinden. Men-

sen lopen hier [in de Boulevardwinkel] naar 

binnen. Maar ook via het informele netwerk, 

via bevolkingsgroepen wordt dat rondgeba-

zuind. Dan krijgen we gesprekken. We kijken 

naar het bedrijfsconcept. Dat doen we als 

eerste. Bijvoorbeeld de nieuwe keukenzaak 

die is opgericht door een Turkse ondernemer 

hier recht tegenover, is een mooi voorbeeld. 

Een keukenzaak was er nog niet. Dat is iets 

wat hier goed zou kunnen werken. Vervol-

gens kijken we naar de ondernemer. Of die 

geschikt is en of hij genoeg eigen geld heeft, 

zodat hij de huur van het pand kan betalen en 

kan overleven. Als dat positief is, doen we er 

alles aan om hem te plaatsen, zodat hij hier 

kan starten.” (A.B., persoonlijk interview, 24 

september 2010) 

 
Uit dit citaat spreekt sterk het eenrichtingsver-
keer dat de aanpak van de laanmanager ty-
peert. ‘Kijken naar’ een bedrijfsconcept is iets 
anders dan samen bespreken. Iemand ‘plaat-
sen’ is iets anders samen naar een geschikte 
locatie zoeken. De agency van de ondernemers 
lijkt hier ver zoek.

Tijdens de opening van zeven nieuwe onder-
nemingen in de straat, kregen we telkens een 
rondleiding ter plaatse. De laanmanager was 
hier ook bij aanwezig. Zo werd het werk achter 
de schermen zichtbaar. De laanmanager treedt 
namelijk op als een soort ‘matchmaker’ tussen 
de pandeigenaren en potentiële ondernemers. 
Bij de verkenning van de mogelijkheden van 
panden zijn zo af en toe nieuwe ontdekkingen 
gedaan. Zo is er een nieuwe Turkse meubel-
winkel gevestigd in wat op het eerste zicht een 
bescheiden pand lijkt. Pas als je de centrale 
trap naar beneden neemt, komt je in een zeer 
ruime toonzaal terecht waar IKEA-gewijs vol-
ledige kamers staan opgesteld. Verschillende 
kelderruimtes die voorheen dienst deden als 
opslagruimte werden samengevoegd. 

Naast de praktische uitvoering van het beleid 
waarbij allerlei obstakels en hindernissen, maar 
ook kansen en mogelijkheden opduiken, wordt 
het programmateam geconfronteerd met botsen-
de opinies en belangen die spelen in het gebied. 
Zo heeft de RES veel discussie teweeg gebracht. 

“Nou, er zijn wel cruciale verschillen in me-

ning geweest over de ruimtelijke economi-

sche structuur. Meer bepaald over welk type 

winkels hier zouden moeten zitten, hoeveel 

en waar. Daar waren de Deelgemeente en 

het OBR veel strakker in. De winkeliersver-

eniging en wij van het programmateam, wij 

zagen dat weer heel anders. Ook Woonstad, 

de corporatie die hier actief is, en die hier in 

de nabije toekomst in een deel van de straat 

een nieuwbouwproject gaat ontwikkelen, had 

er zo zijn eigen ideeën over. Dan merk je dat 

er op inhoudelijk vlak toch sterke verschillen 
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zijn. De ene zegt de hele straat moet overal 

even actief zijn. De andere wil de winkels lie-

ver geconcentreerd zien.” (D.D.B., persoonlijk 

interview, 24 oktober 2010)

Uiteindelijk is door het programmateam beslist 
om de Boulevard Zuid op te delen in drie zo-
nes. Op de zogenaamde Beijerkop, het meest 
noordelijke deel van de Beijerlandselaan, waar 
onder andere de Mediamarkt is gevestigd, gaat 
de aandacht naar ‘doelgericht en recreatief 
winkelen met specifiek karakter’. Vervolgens 
wordt het middengebied (de Beijerlandselaan) 
in de toekomst gezien als ‘het hart’ of ‘de kern’ 
van het winkelgebied. Hier zal sterk worden 
ingezet op het aantrekken van grotere ketens 
(met een vloeroppervlakte van meer dan 150 
vierkante meter). De Groene Hilledijk tot slot 
krijgt meer de functie van ‘aanloopstraat’.

De keuze om de Groene Hilledijk te reduceren tot 
aanloopstraat is opvallend. Op die manier wordt 
dit deel van de Boulevard Zuid gedownsized tot 
een straat die in functie staat van de Beijerlandse-
laan, en niet in zichzelf zou kunnen bestaan. 

Uit het tweede actieprogramma dat is opge-
maakt voor de periode 2012-2014 (Program-

mateam Winkelboulevard Zuid 2012), blijkt dat 
gaandeweg de inzichten van het programma-
team bijgeschaafd zijn, met hier en daar belang-
rijke accentverschuivingen. Zo valt de positieve 
aandacht en waardering voor het ‘allochtone 
ondernemerschap’ op. Het programmateam 
wijst dan op de potentiële kracht van ‘dit soort 
multiculturele formules’, die zich de laatste ja-
ren op de Winkelboulevard hebben gevestigd:

“Deze huidige concentratie kan de start bete-

kenen van een unieke verkooppositie waarop 

de Winkelboulevard zich ten opzichte van 

andere gebieden ook in kan onderscheiden. 

Enkele voorbeelden van dergelijke goed 

functionerende themagebieden zijn de Rotter-

damse West-Kruiskade, Amsterdam Osdorp 

(Shopperade), Amsterdam Bos en Lommer, de 

multiculturele markt in Vleuten en Beverwijk 

en in Brussel de Rue de Brabant.” (Program-

mateam Winkelboulevard Zuid 2012: 15)

Deze thematisering van ‘multicultureel onder-
nemerschap’ sluit aan bij een trend in Westerse 
steden waarbij volop wordt ingezet op de ont-
wikkeling van ‘toeristische ethnoscapes’ (Shaw, 
Bagwell & Karmowska 2004). De omarming 
van het etnisch ondernemerschap als strategie 

Branchering van de 
winkelstraat
Het Programmateam 
heeft als doel om in de 
toekomst de winkelstraat 
sterker te gaan bran-
cheren. Dat betekent 
dat men zal proberen 
om actief te sturen op 
welk type winkels zich in 
bepaalde zones kunnen 
vestigen. 

Bron: Programmateam 
Winkelboulevard Zuid 
(2012: 22)
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voor stedelijke herstructurering, die getypeerd 
wordt door een sterke focus op etnische eetcul-
tuur, straatmarkten en festivals, staat in hoofd-
zaak in dienst van het teruglokken naar de stad 
van de meer bemiddelde stadsverlaters van wel-
eer (Vervloesem & Dehaene 2011). De vraag die 
zich hier dus stelt is: wie wordt hier beter van?

Aan de andere kant is het inzicht gegroeid dat 
de Boulevard Zuid, mede dankzij de aanwezig-
heid van ondernemers met een migratieach-
tergrond, niet enkel op de stad Rotterdam is 
gericht, maar nog steeds (zoals in het verleden) 
aansluiting vindt bij het achterland. 

“Er wonen in de deelgemeenten Feijenoord, 

Charlois en IJsselmonde ruim 100.000 

mensen met een buitenlandse achtergrond. 

Een complete middelgrote Nederlandse 

stad! Enerzijds doet een groot deel van deze 

consumenten zijn inkopen bij ‘gewone’ Ne-

derlandse winkels, anderzijds hebben ze op 

bepaalde deelterreinen (food, mode, mode-

accessoires, woninginrichting e.d.) behoefte 

aan specifieke multiculturele formules.” (Pro-

grammateam Winkelboulevard Zuid 2012: 15)

Waar in de RES en de eerste versie van het 
actieprogramma sterk de nadruk werd gelegd 
op het belang van ketenbedrijven, en de ‘op-
lossing’ vooral van buitenaf leek te moeten 
komen, lijkt nu meer ingezet te worden op een 
én-én verhaal:

“Juist de koppeling van aansprekende mul-

ticulturele formules met een goede selectie 

aan ketenformules op de Beijerlandselaan, 

gekoppeld aan onderscheidende kleinscha-

lige, speciaalzaken op de Groene Hilledijk, 

biedt voor Winkelboulevard-Zuid het meeste 

toekomstpotentieel. Beide thema’s/branche-

profielen kunnen elkaar onderling versterken. 

Het beoogde totaalconcept dat zich als ‘best 

of all worlds’ laat omschrijven, is binnen het 

speelveld van concurrerende winkelgebieden 

in de regio zonder meer onderscheidend en 

bijzonder te noemen.” (Programmateam Win-

kelboulevard Zuid 2012: 15)

Na vijf jaar ondersteuning vanuit het program-
mateam zit hun rol er ondertussen op. Tussen 
2008 en 2012 zijn er allerlei maatregelen ge-
nomen en zaken in gang gezet, maar met de 
bedoeling dat de lokale partijen het nadien 
opnieuw gaan overnemen. Eén van de cruciale 
initiatieven die op dat vlak zijn genomen is de 
oprichting van een nieuwe ondernemersstich-
ting. Bij de opstart van het revitaliseringspro-
ject bleek de bestaande winkeliersvereniging 
nog slechts een fractie van de (vooral oudere, 
Nederlandse generatie) ondernemers te verte-
genwoordigen. Duco die hiervoor destijds hard 
aan de kar heeft getrokken vertelt hierover: 

“In dit soort projecten is het enorm belangrijk 

om actieve bewoners en actieve winkeliers te 

hebben. Daar heb ik bijvoorbeeld ook in Pen- 

drecht heel veel energie in gestoken. Dat is 

nodig om ervoor te zorgen dat die bewoners-

organisatie er is, om daar waar mensen iets 

koesteren, ook iets te kunnen faciliteren. Dus 

als mensen ideeën hebben, dat mensen dan 

ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Want politici roepen graag dat mensen zelf-

redzamer moeten worden en meer initiatief 

nemen. Nou, als er dan eens een keer iemand 

zijn vinger opsteekt, dan kan het weer niet, en 

dan mag het niet, en dan moeten ze weet ik 

veel wat allemaal doen om iets gedaan te krij-

gen. Hetzelfde geldt hier voor de winkeliers. 

We hebben er heel veel energie in gestoken 

om een nieuwe ondernemersstichting op 

te richten en ze daar nu ook bij te helpen.” 

(D.D.B., persoonlijk interview, 24 oktober 2010)

Dat ‘helpen’ vertaalde zich concreet in finan-
ciële en materiële ondersteuning. Als project-
manager had Duco uit zijn ervaring in eerdere 
projecten geleerd dat dit soort van initiatieven 
niet louter van vrijwilligersarbeid kan afhan-
gen, als er in de praktijk effectief en op langere 
termijn iets gerealiseerd dient te worden. Hij 
licht dit zelf nog meer in detail toe:

“Ik heb er van in het begin op gehamerd om 

de winkeliersvereniging ook wat geld te geven. 

Een bedrag van ongeveer vijftigduizend euro 

per jaar. Uiteindelijk betalen ze dat ook zelf, 

want het is een soort extra heffing op de  
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precario.25 Hoe ingewikkeld het is om te zor-

gen dat dit geld bij die mensen komt! Dan 

wordt er weer zo’n lijst voorwaarden opge-

maakt. Dan zeg ik: ‘Joh, geef nou gewoon die 

vijftigduizend euro. Ze moeten dat verant-

woorden. En als ze straks allemaal met dat 

geld op vakantie naar Spanje gaan, dan heb-

ben we een probleem. Dat snap ik wel. Dan is 

het ook de eerste en de laatste keer geweest. 

[...] De Gemeente is zo slecht in het goed faci-

literen van dit soort initiatieven, en dat terwijl 

het net hier ook heel erg belangrijk is. Als je 

vanuit een bestaande situatie werkt is het cru-

ciaal om gewoon ook de bestaande energie te 

gebruiken die nog in zo’n gebied zit.” (D.D.B., 

persoonlijk interview, 24 oktober 2010)

Tegelijk geeft Duco aan dat de vertaling van 
participatieve processen in de praktijk alles 
behalve vanzelfsprekend is: 

25 Precario: gemeentelijke belasting voor het gebruik van open-
bare grond of de ruimte erboven.

“Het grappige is, je zit zelf ook vaak in een 

soort van tunnelvisie. Wij hadden hier vanuit 

het programmateam een heel verlichtings-

plan ontwikkeld. We hadden er een professi-

oneel bureau bij gehaald en die hadden een 

mooi, maar heel ingewikkeld verlichtingsplan 

bedacht. Terwijl, de ondernemers wilden ge-

woon lampjes in de bomen. Op een gegeven 

moment dacht ik: wie zijn wij nu om te zeg-

gen: er moet een heel ‘sophisticated’ verlich-

tingssysteem komen. Dus nu krijgen ze lamp-

jes in de bomen en gaan ze dat ook zelf doen. 

Als je vanuit een bestaande situatie werkt 

is het heel belangrijk dat je gewoon de be-

staande ideeën en de bestaande kracht goed 

weet te benutten. Dat is heel anders dan op 

zo’n Kop van Zuid. Dat is een andere manier 

van werken. Daar begin je met een gebied 

waar niets meer is. Maar het is ook balance-

ren natuurlijk. Je moet ook niet alles doen 

wat mensen zeggen, want soms hebben ze 

ook echt hele slechte ideeën hoor.” (D.D.B., 

persoonlijk interview, 24 oktober 2010)

Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
OBR is oorspronkelijk het grondbedrijf van 
de Gemeente Rotterdam, en heeft zich de 
afgelopen jaren hoofdzakelijk gefocust op 
vastgoedontwikkeling. Recent is het Departe-
ment Midden- en Kleinbedrijf gefuseerd met 
OBR, waardoor er nog een dienst Economie 
is die zich onder meer bezig houdt met win-
kelgebieden. Yvonne T. werkt op deze laatste 
dienst. Vooraleer zij als projectmanager ver-
antwoordelijk werd voor het versterken van de 
economische structuur van de regio, was zij 
projectmedewerker voor de opvolging van de 
Kansenzoneregeling (Dorenbos, van Dijken, 
Isabella & Reijnders 2009). Dat maakt dat zij 
zowel ervaring heeft met de praktische gang 
van zaken, maar sinds kort ook strategisch 
opereert op politiek niveau. Zelf omschrijft ze 
haar rol als volgt: 

“Op het vlak van wijkeconomie doe ik mo-

menteel eigenlijk echt alles. De ene dag sta 

ik met de wethouder op een meer strategisch 

niveau te discussiëren, en de andere dag sta 

ik dichtgetimmerde ramen te schilderen om 

een winkelstraat een wat betere aanblik te 

Feestelijke opening van nieuwe winkels op de Boulevard Zuid (2010)
Ter gelegenheid van de opening van enkele winkels gaan het Programma-
team, samen met enkele bestuurders van de Deelgemeente Feijenoord, en 
vergezeld van muzikanten de nieuwe winkeluitbaters feliciteren. 

Bron: foto door de auteur
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geven in de wijk. Dat is ongeveer de breedte 

van mijn werk.” (Y.T., persoonlijk interview, 25 

oktober 2010)

Ik contacteer Yvonne in eerste instantie om 
meer te weten te komen over de praktische 
uitvoering van het Kansenzonebeleid, dat sinds 
2005 actief is in Rotterdam en waarbij de Bou-
levard Zuid één van de aandachtsgebieden was. 
Het idee om economische Kansenzones in te 
stellen in de achterstandsgebieden van grote 
steden kende een lange aanloop. Al in 1996 
riepen de Ministeries van Binnenlandse Zaken 
en Financiën Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht op om voorstellen in te dienen 
voor de Kansenzones. De achterliggende ge-
dachte was een soepelere handhaving van een 
aantal regels voor bedrijven in deze gebieden, 
om zo economische impulsen te genereren en 
werkgelegenheid te stimuleren. “Het is niet zo 
dat er helemaal geen regels zullen gelden. Maar 
we willen het ondernemers daar wel een stuk 
gemakkelijker maken”, verduidelijkte Minister 
van Binnenlandse Zaken Dijkstal in het dag-
blad Trouw op 6 februari 1996. Dit Kansenzo-
nebeleid was deels geïnspireerd op het enter-
prise zone concept dat in de jaren 70 door de 
bekende geograaf-econoom Peter Hall bedacht 
werd als een manier om de aftakelende indus-
triële steden in Groot-Brittannië nieuw leven 
in te blazen.26 Kort samengevat komt het er op 
neer dat in bepaalde afgebakende zones belas-
tingsvrijstellingen en een versoepeling van de 
regelgeving wordt ingevoerd (Hall 1981).27 

Uiteindelijk zou het nog tot 2005 duren voor-
aleer in Nederland een eerste experiment met 
Kansenzones tot stand kwam. De Gemeente 
Rotterdam werd geselecteerd als een van de 
drie ‘pilootprojecten’ (naast een universiteit 
en een bedrijventerrein) voor het uittesten van 
de economische en juridische haalbaarheid en 
wenselijkheid van de invoering van ‘regellichte 
zones’ in Nederland (Tweede Kamer, 11 oktober 

26 Onder meer in Frankrijk en in de V.S. werd ook geëxperimen-
teerd met dergelijk beleid. In Frankrijk lanceerde men de zônes 
franches économiques en pôles de compétivité; in de Ver-
enigde Staten werden de empowerment zones of enterprise 
communities opgericht. 

27 Voor meer informatie over de achtergrond van het Kansen-
zonebeleid, zie: Dorenbos, van Dijken, Isabella & Reijnders 
(2009).

2004). Hier richtte het Kansenzonebeleid zich 
op ‘achterstandswijken’ waarvan men het ves-
tigingsklimaat wilde verbeteren door middel 
van een soepelere omgang met belastingen, 
milieuwetgeving en vergunningenverlening. 
In de toepassing en uitvoering van dit beleid 
bleek meteen dat de filosofie ‘minder regels’ 
niet aan de Nederlandse context besteed was. 
Kansenzones werd vertaald als meer over-
heidsmiddelen in de vorm van subsidies, met 
bijhorende extra regels. Om de Kansenzonere-
geling in Rotterdam mogelijk te maken stelden 
het Ministerie van Economische Zaken en de 
gemeente Rotterdam voor de periode 2005 tot 
en met 2008 ieder 24 miljoen euro ter beschik-
king (Pieters 2009: 7). De Gemeente Rotterdam 
selecteerde in eerste instantie acht en later 
nog drie wijken in Rotterdam Zuid (Afrikaan-
derwijk, Oud-Charlois, Carnisse, Tarwewijk, 
Bloemhof, Hillesluis, Strevelswijk, Pendrecht, 
aangevuld met Feyenoord, Slinge Zuidwijk en 
Katendrecht). Het ging dus stuk voor stuk om 
‘achterstandswijken’, die gekenmerkt werden 
door een relatief hoog percentage migranten 
onder hun inwoners, en waar op vlak van be-
drijvigheid, het ondernemerschap onder mi-
granten een belangrijke plaats innam.

Met de uitvoering van het Kansenzonebeleid 
wil de Gemeente Rotterdam, in samenwerking 
met het Rijk, woningcorporaties en markt-
partijen “de fysieke en sociaal-economische 
herstructurering van achterstandswijken bevor-
deren door het aantrekken van investeringen in 
de woningvoorraad van deze wijken en door het 
aantrekkelijker maken van het vestigingskli-
maat voor nieuwe ondernemers” (Gemeenteraad 
2005). De uitvoering van het project Kansen-
zones kwam bij het Ontwikkelingsbedrijf 
Rotterdam (OBR) te liggen. Het belangrijkste 
instrument van de Kansenzoneregeling is de in-
vesteringspremie: die houdt in dat de gemeente 
(onder bepaalde voorwaarden) de helft van de 
investeringskosten terugbetaalt aan onderne-
mers en vastgoedeigenaren met een maximum 
van 100.000 euro subsidie. Het feit dat naast 
ondernemers ook vastgoedeigenaren een be-
roep konden doen op de Kansenzoneregeling is 
veelzeggend. De gemeente betaalt met andere 
woorden mee aan de waardevermeerdering van 
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deze eigendommen. In de tweede ronde werd 
dit teruggebracht tot 40% terugbetaling van 
de investeringskosten en een maximum van 
40.000 euro subsidie. 

Yvonne vertelt hoe dit praktisch in zijn werk 
ging, en geeft hiermee al aan hoe sturend een 
bepaalde subsidielogica in een gebied kan zijn. 
Dat blijkt uit de manier waarop het OBR de 
Kansenzoneregeling heeft ingezet, en hierbij 
zeer sterk haar eigen stempel drukte op de pre-
cieze doelstellingen. Zo is de Kansenzonerege-
ling zo afgebakend, dat het vooral om gebie-
den ging waar achterstallig onderhoud van de 
panden aanwezig was, en waar veel particuliere 
eigenaren aanwezig waren. 

“Voor de afbakening van het gebied hebben 

we in eerste instantie gekeken naar de pan-

denstructuur. Zo zijn die grenzen bepaald. Dus 

we wilden ons vooral richten op die gebieden 

waar echt achterstallig onderhoud aanwezig 

was en waar veel particuliere eigenaren ei-

gendom hebben. Maar dat komt door de doel-

stelling die niet door branchering... [herpakt 

zich] De doelstelling voor de Kansenzones 

is eigenlijk om mensen in het gebied aan het 

investeren te krijgen. We zagen dat het een 

achterstandsgebied is, ook fysiek, qua pan-

den. Ondernemers investeren niet in hun on-

derneming en vastgoedeigenaren investeren 

niet in hun vastgoed. Dat heeft voor een stuk 

met het vertrouwen in de markt te maken.” 

(Y.T., persoonlijk interview, 25 oktober 2010)

Hieruit blijkt dat door de uitvoering van het 
Kansenzonebeleid in de schoot van het OBR 
te leggen, het een tersluikse, maar radicale 
gedaantewisseling onderging: van een soci-
aal-economische integratiestrategie naar een 
ontwikkelings- en grondbeleid. De wijken in 
Rotterdam Oud-Zuid, waar de Kansenzone-
regeling van kracht is geweest, staan al sinds 
enige tijd gebrandmerkt als onrendabel voor 
potentiële investeerders (Bureau Middelkoop 
2002). Door middel van de investeringspremie 
die deel uitmaakte van de Kansenzoneregeling, 
kreeg het OBR een instrument in handen om 
dit euvel te verhelpen. Uit het rapport van Ernst 
& Young blijkt dat het Kansenzonebeleid in de 

eerste plaats op dit vlak succesvol is geweest: 
er zijn dankzij de regeling meer investeringen 
in panden gebeurd. Onder andere de pandeige-
naren hebben de Kansenzoneregeling met bei-
de handen aangegrepen om de waarde van hun 
pand te verhogen. Yvonne vertelt hoe zij on-
dernemers actief aanmoedigden om de pandei-
genaar te overtuigen mee te investeren: 

“Ik heb ook altijd geadviseerd aan de onder-

nemer: ga met de eigenaar in overleg want 

dat is deels ook winst voor hem. En dat is in 

de praktijk heel vaak samen gegaan hoor. Ze-

ker op de Groene Hilledijk. De eigenaar deed 

dan het vastgoedgedeelte en de ondernemer 

deed de bedrijfsmiddelen.” (Y.T., persoonlijk 

interview, 25 oktober 2010)

Vervolgens wordt uit Yvonne’s verhaal duide-
lijk dat het stimuleren van particuliere investe-
ringen, mee bedoeld is om de vierkante meter 
prijzen op te drijven en op termijn opnieuw 
investeerders te lokken naar de ‘oude wijken’.
 

“Dus potentiële vastgoedeigenaren of inves-

teerders hadden in dit gebied zoiets van: als 

de Gemeente er al niet eens in investeert, 

dan is het voor ons helemaal een groot risico. 

Toen hebben we als Gemeente gezegd, en 

het Rijk heeft daar ook aan mee gedaan, als 

proef: dat gaan we anders doen. Wij gaan 

vijftig procent van jullie investering vergoeden 

zodat wij ons vertrouwen in Zuid laten zien. En 

het feit dat we daar potentie zien, en dat we 

dat willen ontwikkelen, dat heeft heel veel an-

dere investeringen uitgelokt natuurlijk. Want 

die vijftig procent moest uit de markt komen. 

Het maakte ons eigenlijk niet zo heel veel uit 

waar de investeringen dan precies terecht 

zouden komen, als het maar beter werd.” (Y.T., 

persoonlijk interview, 25 oktober 2010)

Hieruit blijkt dat de aanpak van de Kansenzo-
neregeling wordt beschouwd als een mogelijk 
alternatief voor de risicovolle en vaak geld-
verslindende grootschalige herontwikkelingen 
uit het verleden, waar de Gemeente doorgaans 
moest opdraaien voor de voorinvesteringen 
(zoals sloop, het verwerven en bouwrijp maken 
van de grond, de aanleg van infrastructuur, 
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enz.). Door gebruik te maken van de ‘eco-
nomische aanknopingspunten’ in Rotterdam 
Zuid kan het voorzieningenniveau in deze 
wijken worden opgekrikt en afgestemd op de 
behoeftes en noden van de huidige en (vooral) 
toekomstige bewoners van nieuwe ontwikke-
lingsprojecten als Parkstad (Middelkoop 2003). 
De laatste zin in de bovenstaande uitspraak 
van Yvonne is veelzeggend. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het (andere deel van het) program-
mateam, denkt en werkt het OBR vanuit een 
top-down subsidielogica, waarbij financiële 
waardevermeerdering van het ruimere gebied 
Oud Zuid voorop staat. Die waardevermeerde-
ring wordt louter in financiële termen gefor-
muleerd en gevalideerd, en lijkt volledig los te 
staan van de specifieke lokale context en ande-
re maatschappelijke doelstellingen. 

Ook achter de selectie van ondernemers die in 
aanmerking komen voor de Kansenzonerege-
ling wordt in eerste instantie vanuit deze eco-
nomische doelstellingen gedacht. 

“Naast het feit dat doelbewust gekozen is 

voor een bepaald gebied, hebben we heel 

duidelijk gezegd: we willen alleen levensvat-

bare ondernemers steunen. Dus er zit een 

hele zware levensvatbaarheidstoets bij de 

Kansenzones. Dat betekent dat de onderne-

mers heel wat moeten aanleveren, willen ze 

die subsidie krijgen. Nou dan heb je sowieso 

al een aantal ondernemers die dat gewoon 

niet doen, zeg maar. Die hebben zoiets van: 

de tijd die ik daar in moet investeren kan ik 

ook in een verbouwing investeren en dan zijn 

we net zo ver. Dus de ondernemers die wel 

een aanvraag doen, zijn vaak de onderne-

mers die meer geld hebben. En daarnaast 

heb je vooral de startende ondernemers: 

voor hen is het natuurlijk wel weer interessant 

om het te doen. Dus we hebben ons vooral 

geconcentreerd op levensvatbare onderne-

mers. Het maakte niet uit [wat of waar], als je 

maar in het gebied ging zitten.” (Y.T., persoon-

lijk interview, 25 oktober 2010)

Met andere woorden, de drempel voor de on-
dernemers om in aanmerking te komen voor 
de Kansenzoneregeling werd bewust hoog 

gelegd. Naast het stellen van strenge eisen en 
randvoorwaarden, vormde het feit dat je als 
ondernemer zelf over het nodige startkapitaal 
moest beschikken een mogelijke rem voor vele 
ondernemers. 

“Het blijft natuurlijk een subsidie. Dat is altijd 

achteraf. Dus je moest best wel investerings-

kapitaal hebben om in aanmerking te komen. 

Dat was natuurlijk wel een drempel. In prin-

cipe, als je een positieve levensvatbaarheid-

stoets hebt, dan maken wij een verlenings-

beschikking. Daar staat onder meer in dat 

je aanspraak kan maken op je subsidie. [...] 

Dan krijg je een jaar de tijd om te investeren 

en binnen dat jaar moeten wij al de nodige 

stukken die dit bewijzen ontvangen.” (Y.T., 

persoonlijk interview, 25 oktober 2010)

Deels om hieraan tegemoet te komen, maar 
deels ook om nog extra geld in het gebied te 
kunnen pompen, werden vanuit de OBR vervol-
gens afspraken gemaakt met de banken. Yvon-
ne licht toe hoe dat precies in zijn werk ging: 

“In principe was het mogelijk om eventueel 

een bepaald percentage van het aange-

vraagde bedrag als voorschot te krijgen, en 

dan werd achteraf de verrekening gemaakt. 

Maar dat was [in de praktijk] best wel moei-

lijk. [Lees: hier is weinig gebruik van ge-

maakt.] Daarom hadden we bedacht om sa-

menwerkingen aan te gaan met banken. Dus 

we hebben uiteindelijk een drietal banken 

bereid gevonden om mee in te staan voor 

de cofinanciering. ABN en ING hebben dat 

vooral voor de naam gedaan. Die vonden het 

vooral interessant om te kunnen zeggen: wij 

zitten ook bij Kansenzones. Want we hadden 

een uitgebreid publiciteitsapparaat dat ging 

werken, op landelijke schaal. En alleen de 

Rabobank heeft dat echt serieus genomen. 

Want zij zagen er ook een markt in. De Rabo-

bank is van: liever duizend bedrijven dan één 

keer een groot bedrijf. Zij zijn van ‘de kleine 

man’, zeg maar.” (Y.T., persoonlijk interview, 25 

oktober 2010)

Tegelijk was men er zich bij OBR van bewust 
dat een groot deel van de ondernemers een 
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migratieachtergrond heeft, waarbij onder som-
mige groepen leningen bij de bank veel minder 
gebruikelijk zijn. 

“Heel veel Turkse en ook Marokkaanse on-

dernemers hebben familieleningen. Dat is in 

principe prima. Als jij een bewijs kunt voor-

leggen dat jouw oom of tante zegt twee jaar 

garant te willen staan voor een bedrag van 

twintig- of dertigduizend euro, dan was dat 

voor ons ok. Maar natuurlijk kwam het dan 

ook wel vaak voor dat een ondernemer dat 

net niet wilde. Wellicht omdat het zwart geld 

was en niemand het op papier wilde vastleg-

gen. Dat soort dingen. Ja, dat werd dan wel 

een beetje moeilijk.” (Y.T., persoonlijk inter-

view, 25 oktober 2010)

Wanneer ik tijdens het interview peil naar de 
potentieel maatschappelijke, sociaal-econo-
mische doelstellingen die je aan de Kansenzo-
neregeling zou kunnen koppelen, antwoordt 
Yvonne het volgende: 

“Dat is een andere invalshoek. Wij zijn na-

tuurlijk van de sector economie en kijken 

puur naar wat interessant is voor de Rotter-

damse economie. We zijn dus minder bezig 

met de sociale invalshoek. Dus we houden 

ons zelf bijvoorbeeld niet bezig met bewo-

ners die graag een winkeltje om de hoek 

hebben, omdat dat goed is voor de sociale 

contacten. En het is ons ook niet te doen om 

mensen met een uitkering aan werk te hel-

pen. Wij hebben voor de Kansenzones ook 

wel gevallen gehad... Mensen van het UWV 

[de uitkeringsinstantie] die willen mensen 

uit de kaartenbakken hebben. Dat is hun 

doelstelling. Of het dan een baan is of on-

dernemerschap, dat is hen eigenlijk om het 

even: als ze maar weg zijn. En dan lopen ze 

vervolgens tegen ons aan. Dan zeggen wij: je 

bent helemaal niet levensvatbaar, dus je krijgt 

geen subsidie. En dan kregen we een conflict 

met de uitkeringsinstantie.” (Y.T., persoonlijk 

interview, 25 oktober 2010)

 

Yvonne is zeer expliciet over het huidige beleid 
van het OBR op het vlak van de stimulering van 
lokaal ondernemerschap in de wijken: 

“Vaak zijn het de [woning]corporaties en ook 

wel de Deelgemeenten, die heel erg vanuit 

het perspectief van de bewoners kijken. En 

dan zeggen wij: beste corporatie, het is prima 

dat jij een bakkertje op de hoek wil halen. 

Maar vanuit economisch standpunt is dat niet 

levensvatbaar. Die bakker verdient zijn geld 

niet meer, daar moet je gewoon eerlijk in zijn. 

Want iedereen zegt wel dat hij een bakker om 

de hoek wil, maar vervolgens loopt iedereen 

naar de supermarkt waar ze voor de helft van 

de prijs een brood hebben. En hier [in Hil-

lesluis en Bloemhof] hebben we een redelijk 

goede deelgemeente, dus die laat het belang 

van de ondernemers heel sterk terugkomen 

in haar beleid. Dat is heel positief. Maar in 

andere deelgemeentes is dat vaak niet het 

geval. In het algemeen is het zo dat ongeveer 

negentig procent van de detailhandelaars 

niet wonen waar ze werken. Dus zij kunnen 

niet stemmen voor de deelgemeenteraad. 

Dat speelt ook mee.” (Y.T., persoonlijk inter-

view, 25 oktober 2010)

Deze vastgoedlogica pur sang die sturend is 
voor het OBR-beleid, wordt nog verder ver-
sterkt door het feit dat het terrein waar in de 
toekomst nog winsten te boeken zullen zijn, 
zeer sterk gekrompen is. Zo vertellen Duco en 
Yvonne dat recent de oefening is gemaakt om 
uit te rekenen voor de stad als geheel, hoeveel 
vierkante meters bestaande en nieuwe winkel-
gebieden er zijn of gepland stonden, in relatie 
tot de bestaande en verwachte koopkracht. 

“Toen die vierkante meters waren uitgere-

kend, bleek dat veel en veel te veel te zijn. Je 

mag best een beetje ‘overplannen’, want je 

zult nooit alles maken wat je plant. Maar dat 

was toen wel even schrikken. Het was duide-

lijk dat als al deze vierkante meters bedrijfs-

oppervlakte hier gebouwd zouden worden, 

dat we dan een probleem hadden. Daar is 

helemaal geen markt voor.” (D.D.B., persoon-

lijk interview, 24 oktober 2010)

 Yvonne bevestigt dit, maar koppelt dit ook aan 
de impact op het OBR als organisatie: 
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“Dus we moesten oppassen voor het creëren 

van overcapaciteit. Op de detailhandel staat 

ook een hele grote druk. En kantoren hebben 

we eigenlijk veel te veel. Het is een comple-

te verdringingsmarkt. Wat je ergens nieuw 

bijbouwt, moet je ergens anders weghalen. 

Eigenlijk is het nog veel erger, maar in ieder 

geval hebben we dat standpunt nu. En zelf 

zit ik ook mee aan tafel bij gebiedsontwikke-

lingen, en bij de voortrajecten van projecten. 

Dan zeg ik: jongens, het is allemaal leuk wat 

jullie bedenken, maar dat gaat natuurlijk hart-

stikke leegstand opleveren. Dan kan je in the-

orie een project wel dicht rekenen, omdat er 

een horecazaak of een supermarkt in komt, 

want die betalen goede vierkante prijzen. 

Maar in de praktijk werkt dat dus niet meer.” 

(Y.T., persoonlijk interview, 25 oktober 2010)

 

Ze vervolgt: 

“Toen is beslist om nulmetingen te gaan 

doen, en het aantal vierkante meters te gaan 

bevriezen. Maar het effect ervan was dat je 

een echte schokgolf doorheen onze organi-

satie kreeg. Want dat betekent het afboeken 

van gigantische investeringen, als alles leeg 

komt te staan. Projecten gaan we dan even-

tjes niet meer doen, want er is geen vraag 

naar. Dat bericht kwam op een moment dat 

het ook al niet goed ging met de woning-

markt. Dus alles kwam tegelijkertijd een 

beetje stil te vallen. Dat heeft wel het besef 

gebracht dat als je ergens iets gaat doen, je 

het ook ergens moet weghalen. En je moet er 

in ieder geval goed over gaan nadenken over 

wat je nou wil gaan toevoegen.” (Y.T., persoon-

lijk interview, 25 oktober 2010)

Als één van de belangrijkste oorzaken van deze 
mismatch tussen vraag en aanbod, verwijst 
Yvonne naar wat ze zelf de ‘projectocratie’ van 
Rotterdam noemt. 

“In Rotterdam viert dat hoogtij, er is een com-

plete projectocratie. Daar wordt je helemaal 

gek van. Wij proberen daar nu vanuit ons al-

gemeen beleid een beetje sturing aan te ge-

ven. Er zijn enorm veel projectleiders en die 

willen stuk voor stuk allerlei zaken realiseren 

binnen hun project. Maar die gaan natuurlijk 

niet met elkaar overleggen, want anders krijgt 

één van hen zijn project niet gerealiseerd. 

En dat wordt geaccepteerd.” (Y.T., persoonlijk 

interview, 25 oktober 2010)

Duco ondervindt dit aan den lijve, en is er bij-
zonder kritisch over: 

“De onderlinge concurrentie tussen de ver-

schillende winkelgebieden is veel te groot en 

de afstemming is heel slecht geregeld in de 

stad. Op Parkstad zitten collega’s van mij te 

werken, en ook op Zuidplein werken collega`s 

van mij, maar we spreken mekaar niet. Ik heb 

het daar ook wel eens over gehad en dat 

we het voor Rotterdam als geheel moeten 

bekijken, en op een meer gedifferentieerde 

manier, zodat we elkaar ook niet voor de voe-

ten lopen.” (D.D.B., persoonlijk interview, 24 

oktober 2010)

Het is duidelijk dat de OBR het succes van 
het Kansenzonebeleid in eerste instantie af-
meet aan de mate dat het heeft bijgedragen tot 
waardevermeerdering van het vastgoed. Het 
stimuleren van ondernemerschap wordt daarbij 
eerder gezien als middel dan als doel. 

“Als je naar het Kansenzonebeleid kijkt als 

een manier om nieuwe ondernemers aan te 

trekken, dan is het misschien minder suc-

cesvol geweest omdat er een paar zijn om-

gevallen. [Yvonne T. verwijst hiermee naar de 

kritiek dat er met de Kansenzoneregeling ook 

veel bedrijven met een korte levensduur ge-

subsidieerd zijn geweest.] [...] Maar ons doel 

was om investeringen uit te lokken. En als 

je het zo bekijkt, dan is dat hartstikke goed 

gelukt. Want met de vierentwintig miljoen 

euro die wij er in hebben gestoken, is er nog 

30 miljoen extra geïnvesteerd in de wijk. Dus 

in totaal is er ruim 50 miljoen in die wijken 

gegaan de laatste tijd.” (Y.T., persoonlijk inter-

view, 25 oktober 2010)
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De woningcorporatie en de private 
ontwikkelaar

Het verhaal van de Kansenzoneregeling krijgt 
nog een extra wending, wanneer er nieuwe 
kapers op de kust verschijnen. Zo zitten er 
projecten in de pijplijn die mogelijk een radi-
cale breuk betekenen in de lange geschiedenis 
van de Boulevard Zuid. Vooral het geplande 
project van de private ontwikkelaar APRON in 
samenwerking met Woonstad zou het aanzicht, 
de werking en de betekenis van de Boulevard 
Zuid in de toekomst wel eens finaal kunnen 
veranderen (Apron & Woonstad 2010). Dit zou 
namelijk betekenen dat één zijde van de Beijer-
landselaan grotendeels gesloopt zou worden 
om plaats te maken voor een nieuwbouwpro-
ject, met woningen en winkels met grotere 
winkelvloeroppervlaktes. Op de website van 
Apron is te lezen: 

“Apron heeft het initiatief genomen om voor 

een verouderd winkel- en woongebied  aan de 

Beijerlandselaan in de wijk Feijenoord/Hille- 

sluis te Rotterdam een plan te maken voor 

een rigoureuze  herontwikkeling. Dit plan be-

helst ca. 11.500 m2 winkels, 96 wooneenhe-

den en een parkeervoorziening voor ca. 285 

auto’s. [...] Woonstad, de grootste woning-

bouwcorporatie van Rotterdam, heeft in een 

intentieovereenkomst met Apron de wens 

uitgesproken hierin deel te nemen en geza-

menlijk de ontwikkeling ter hand te nemen en 

uiteindelijk de realisatie.”

In de bijhorende presentatiebundel van het pro-
ject met 3D-visualisaties, staan de namen van 
de gewenste ketenbedrijven al ingevuld op de 
plannen, onder meer H&M, Hema, Kruidvat, 
Wibra, enz. 

In combinatie met de nulmeting en het tijdelijk 
bevriezen van het aantal vierkante meters win-
kelgebied, heeft dat een concrete impact op de 
toekomstige ontwikkeling van de Boulevard 
Zuid. Zo is er naar aanleiding van de ontwik-
kelingsplannen van de corporatie Woonstad 
i.s.m. APRON beslist dat er elders in de straat 
vierkante meters winkelruimte zullen moe-
ten verdwijnen. Daarbij gaf de projectleider 
destijds aan dat hierbij in eerste instantie naar 
het gedeelte van de Groene Hilledijk zal wor-
den gekeken. Met het project van APRON en 
Woonstad wordt duidelijk dat een beleid dat 
op het eerste zicht een collectief doel lijkt te 

Projectontwikkeling 
3D-simulatie van het 
project dat ontwikkelaar 
Apron in samenwerking 
met de woningcorporatie 
wil realiseren op de 
Beijerlandselaan.

Bron: Programmateam 
Winkelboulevard Zuid 
(2012: 10)
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beogen, namelijk het versterken van de Boule-
vard Zuid en omgeving, in praktijk resulteert 
in mekaar tegenwerkende ontwikkelingen 
op het terrein. Met het herstellen van het in-
vesteringspotentieel van wijken die achterop 
hinken, is op zich niets mis. Wel staat dit ver af 
van de doelstelling van het Kansenzonebeleid. 
In plaats van het stimuleren van lokaal onder-
nemerschap, zullen ten eerste de kleine onder-
nemers op de Boulevard Zuid moeten plaats 
maken voor de grote ketens, en ten tweede 
zullen ook de huidige winkeliers op de Groe-
ne Hilledijk mee opdraaien voor de sanering, 
die samenhangt met de extra vierkante meters 
die zo bijkomend worden gerealiseerd. Dat 
betekent dat met deze verdoken grondwaarde-
strategie van het OBR, de huidige redenering 
moet worden omgekeerd: dan is het niet de 
overheid die euro’s bijpast bij de investeringen 
van individuele ondernemers, maar andersom. 
Dit leidt tot kromme situaties. De verhalen van 
de ondernemers maken duidelijk dat een aantal 
van hen met behulp van de Kansenzoneregeling 
geïnvesteerd hebben in de verbetering van de 
inrichting van hun winkel (waardoor de pand-
waarde gestegen is), in een pand dat op termijn 
gesloopt zal worden om plaats te maken voor 
het nieuwe winkelcentrum, of in een deel van 
de straat waar op termijn het ondernemerschap 
zal worden afgebouwd.

Stadstoezicht, Stadsbeheer en  
de politie i.s.m. het Ontwikkelingsbedrijf 
Rotterdam

Parallel met de Kansenzoneregeling, initieer-
de de Gemeente allerlei ‘Veilig ondernemen’ 
projecten. Veilig ondernemen was een de pri-
oriteiten van de populistische partij Leefbaar 
Rotterdam. Met hun scherpe standpunten, 
kritiek op de afstand tussen het stadhuis en ‘de 
burger’, en de slogan “De enige partij voor en 
door Rotterdammers. Wij gaan voor een schoon, 
heel en veilig Rotterdam” wist de partij veel 
kiezers voor zich te winnen. Het project ‘Veilig 
ondernemen’ vertrekt van “een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de overheid en onder-
nemers waarbij zowel de overheid als onderne-
mers maatregelen nemen om de veiligheid in de 
vestiging van de ondernemer en de omgeving te 
vergroten”. Het programma werd stadsbreed 

uitgerold, met bijzondere aandacht voor een 
aantal focusgebieden, onder meer de omgeving 
van de Boulevard Zuid. 

De uitvoering van de ‘Veilig Ondernemen’ pro-
jecten kwamen opnieuw bij het OBR te liggen. 
Yvonne licht toe: 

“In die tijd kwam Leefbaar Rotterdam op, en 

die zetten natuurlijk heel erg in op veiligheid. 

Toen hebben wij echt bakken met geld ge-

kregen om allerlei gekke veiligheidsdingen 

te bedenken. Wij, vanuit het OBR draaiden 

het Veilig Ondernemen project in samenwer-

king met de ondernemers. De allernieuwste 

snufjes werden over die ondernemers uit-

gestrooid. Het is iets teveel van het goede 

geweest in veel gevallen.” (Y.T., persoonlijk 

interview, 25 oktober 2010)

De gesprekken met de ondernemers op de 
Boulevard Zuid maken duidelijk dat waar eer-
der een beperkte groep gebruik had kunnen 
maken van de Kansenzoneregeling, quasi alle 
ondernemers geïnvesteerd hadden in veilig-
heidsmaatregelen, zoals camera’s. Een van de 
meeste frappante voorbeelden is Jale, die in 
haar juwelierszaak een DNA-spray installatie 
heeft voorzien. Deze buitenproportionele aan-
dacht voor veiligheidsmaatregelen wekte zelfs 
de aandacht van de Amerikanen: ‘The New 
York Times’ (Tagliabue 2010) wijdde er een 
apart artikel aan, en ging onder meer bij Jale 
op bezoek. De DNA-spray is een systeem dat 
de uitbater kan activeren, en dat een fijne, qua-
si onzichtbare mist verspreid met synthetisch 
DNA. Iedereen die op dat moment in de buurt 
is wordt bedekt met deze mist en tegelijker-
tijd wordt de politie verwittigd. De mist bevat 
DNA-markers specifiek voor de locatie zodat 
de politie de verdachte achteraf kan koppelen 
aan de plaats van de misdaad. 

Naar aanleiding van de negatieve berichtgeving 
in de pers, waren er enkele jaren voorheen al 
forse investeringen gebeurd in het plaatsen van 
maar liefst een dertigtal beveiligingscamera’s 
over de ganse lengte van de Boulevard Zuid. 
Met het ‘Veilig Ondernemen’ project is nog een 
stapje verder gegaan. De Gemeente, meer  
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bepaald het OBR stimuleerde de ondernemers 
om ook zelf te investeren in veiligheid. 

De Kansenzoneregeling vormde daarbij de ide-
ale gelegenheid om ondernemers te overtuigen. 

“Voorheen ging het vooral om collectieve 

zaken, die vanuit de overheid gerealiseerd 

werden. Cameratoezicht op straat en dat 

soort dingen. Met het ‘Veilig Ondernemen’ 

project, konden we ons ook op de individu-

ele ondernemer richten. Dat was heel erg 

ons geld [van het OBR], zeg maar. En in de 

Kansenzones was er dus de mogelijkheid 

voor heel veel ondernemers om hun kans te 

grijpen. Dan zeiden we: Joh, eigenlijk moet 

je gaan investeren. Als je dan toch gaat voor 

een nieuwe inrichting van je pand, doe het 

dan gelijk zo dat het ook wat veiliger is. Dus 

zet je toonbank volgens onze adviezen neer. 

Hang een cameraatje op. Het kan allemaal in 

die regeling meegenomen worden. Zo zijn er 

inderdaad wel veel ondernemers geweest die 

iets hebben gedaan in die richting.” (Y.T., per-

soonlijk interview, 25 oktober 2010)

Cameratoezicht in 
Hillesluis
Onder het motto ‘veilig 
ondernemen’ wordt er 
sterk geïnvesteerd in 
controle en toezicht, on-
der meer via permanente 
camerabewaking.

Bron: Programmateam 
Winkelboulevard Zuid
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Boulevard Zuid 
verschijnt in The New 
York Times
Een van de winkeliers 
haalde de internationale 
pers met de DNA-spray 
die ze liet installeren in 
haar winkel, met steun 
van de Kansenzonere-
geling.

Bron: NYT
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De Scholingswinkel van  
het Albeda college

De uitvoering door OBR en de bijhorende ge-
daantewisseling heeft er voor gezorgd dat de 
oorspronkelijke sociaal-economische doel-
stellingen van het Kansenzonebeleid naar de 
achtergrond zijn verdwenen. Waar het aanvan-
kelijk nog de bedoeling was om het Kansen-
zonebeleid als hefboom te gebruiken om meer 
werkgelegenheid in deze wijk te creëren – door 
werklozen of mensen met een uitkering aan 
de slag te helpen – werd deze verantwoorde-
lijkheid al gauw doorgeschoven naar andere 
diensten of organisaties. Een van de waarde-
volle initiatieven die expliciet wel op sociale 
integratie aansturen en inhoudelijk veel meer 
aansluiten op de oorspronkelijke doelstellin-
gen van het Kansenzonebeleid is de ‘Scholings-
winkel’. In 2005 startte het Albeda College met 
het initiatief van de Scholingswinkel op de 
Boulevard Zuid. Zij bieden individuele begelei-
ding en ondersteuning van lokale ondernemers 
(gaande van taallessen tot het drukken van 
promotiemateriaal) en creëren tegelijkertijd, 
stageplekken voor studenten van het Albeda 
college. Omwille van het succes werden in Rot-
terdam later ook Scholingswinkels geopend in 
de Tollenstraat, de Nieuwe Binnenweg en het 
Oude Westen. Het innoverende onderwijscon-
cept werd bekroond met verschillende prijzen. 
Op 1 januari 2011 moesten drie van de vier 
Scholingswinkels de deuren sluiten omwille 
van onvoldoende financiële middelen.

Kees, mijn contactpersoon bij de Scholingswin-
kel, legt uit hoe dit idee ooit is ontstaan: 

“Mijn collega F.V. is eigenlijk met het idee ge-

komen en is de coördinator van de Scholings-

winkels. Dat noemt hier sinds kort ‘beroeps-

praktijkvorming’. Dat verhaal ging als volgt. 

Hij kwam op Zuidplein en maakte daar een 

praatje met de directeur van V&D, dat is een 

grootwarenhuis Vroom & Dreesman. En die 

zei van: ‘Er staan hier zoveel hangjongeren. Is 

er nou niet een opleidingsmogelijkheid?’ Toen 

is ie gekomen met het idee om een soort op-

leiding te maken waar veel stage in zit en iets 

minder theorie. En dan krijg je les in de winkel 

zelf. Je kreeg anderhalve dag theorieles, en 

de rest was stage. Maar toen breidde dat idee 

uit om meer jongeren hier in dit soort winkels 

te plaatsen. En de stage werd ook uitgebreid 

omdat het onderwijs weer eens veranderde. 

En toen kwamen ze erachter dat er hier geen 

stage gelopen kon worden, omdat de mensen 

niet voldoende vooropleiding hadden. De 

mensen van een bedrijf moeten voldoende 

kennis en vooropleiding hebben gehad, om 

jongeren in hun opleiding te kunnen begelei-

den. Dat was hier niet het geval, waardoor niet 

geaccrediteerd kon worden.” (Kees K., per-

soonlijk interview, 14 september 2010)

De opleiding bij het Albeda college is speci-
fiek gericht op potentiële ‘uitvallers’. Met deze 
bijzondere vorm van onderwijs krijgen ze de 
mogelijkheid tot ‘contextrijk leren’. Naast het 
begeleiden van jongeren, zet het project van de 
Scholingswinkels in op het begeleiden van on-
dernemers. In de winkelstraat zijn er verschil-
lende ondernemers aanwezig met een beperkte 
ervaring. Om hieraan tegemoet te komen is 
beslist om een opleiding voor ondernemers met 
een etnische achtergrond in te richten. Op die 
manier konden beide groepen aan mekaar wor-
den gekoppeld, en van elkaar leren. 

“We hebben eerst een avondschool gepro-

beerd. Nou, dat ging niet, want die mensen 

die hadden het zo al te druk. Toen hebben 

we Europese subsidiemiddelen aangevraagd 

en toen is de eerste Scholingswinkel hier vijf 

jaar geleden terechtgekomen.” (Kees K., per-

soonlijk interview, 14 september 2010)

Kees vertelt het achter de schermen verhaal, 
en staat even stil bij de weg die is afgelegd bij 
de zoektocht naar een geschikte manier om de 
ondernemers op te leiden: 

“Dus eerst hebben we geprobeerd om men-

sen in groepsverband uit te nodigen, om ze 

een beetje bij te scholen. Dan probeerden 

we de beginselen van marketing uit te leggen 

of andere zaken. Maar dat ging dus niet. Ze 

kwamen wel en ze wilden wel. Maar goed, 

vaak ging het om één- of tweemanszaakjes, 

en dan gaat de winkel toch voor. En je moet 

natuurlijk uitkijken, dat hebben mijn collega’s 
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weleens fout gedaan, dat je niet op een te 

theoretische manier lesgeeft. Je moet echt 

heel praktijkgericht werken. Dus algemeen-

heden laat je maar beter weg. Nou ja, toen 

kwam ik er vier jaar geleden bij, en toen we 

hebben gewoon trial and error toegepast. 

Toen is gezegd: laten we dan maar persoon 

per persoon een afspraak maken.” (Kees K., 

persoonlijk interview, 14 september 2010)

Maar ook dat bleek nog steeds niet het gewens-
te resultaat op te leveren. 

“Nou, toen werd er weer vaak afgebeld. En 

toen hebben we gezegd van: laten we dan 

maar naar de zaak zelf gaan. Gewoon lekker 

les geven achter de kassa. Nou, dat ging wel 

goed. Ik wil niet hoog over mezelf opgeven, 

maar wat dat betreft voel ik ze wel aan. Het 

moet heel erg praktijkgericht zijn. Ik heb vijf-

entwintig jaar voor de klas gestaan. Dan had 

je verschillende onderdelen die puur theore-

tisch waren, maar de praktijk heb ik altijd veel 

leuker en interessanter gevonden.” (Kees K., 

persoonlijk interview, 14 september 2010)

Kees vertelt hoe hij letterlijk vanachter de kas-
sa begon les te geven: 

“Je zet je mee achter de kassa. Maar kwam 

er een klant, dan had je pech. Ja, ik vond 

dat niet erg. Maar goed, je had dan al snel 

een uurtje les geven, en dan nog een uurtje 

bijgepraat. En dan moest je twee uur ver-

zwijgen, want ja, we moesten [in het kader 

van de Europese subsidies] onze uren ver-

antwoorden. Je had natuurlijk ook voorbe-

reidingstijd... Nou, die scholing dat ging van 

puur Nederlandse les, tot het krijgen van 

meer spreekvaardigheid. Ik ben zelf jarenlang 

docent ‘vakkennis’ geweest. Dus als jij hier 

een winkel hebt en je kent alleen maar Turkse 

woorden, dan wil je gewoon weten: wat is het 

Nederlandse vakjargon. Nou, en daarnaast 

geef ik advies over de winkelinrichting en het 

winkelaanbod.” (Kees K., persoonlijk inter-

view, 14 september 2010)

 

Op die manier was de drempel naar de onder-
nemers toe bijzonder laag. Dit in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld het nieuwe Ondernemershuis, 
dat kort voordien op Zuid geopend was, be-
doeld om nieuwe start-ups te begeleiden. Yvon-
ne beschrijft de reacties van de ondernemers 
op het Ondernemershuis als volgt: 

“We hebben echt bewust voor deze locatie 

gekozen [centraal in Rotterdam Zuid], omdat 

we er zeker van waren dat het heel zichtbaar 

zou zijn, zodat iedereen hier kan komen. 

Maar nu hoor ik van ondernemers: ‘O, is dat 

ook voor ons, wan het ziet er zo mooi uit.’ Dat 

blijkt dus een te hoge drempel te zijn. We 

hebben het weer te mooi gemaakt met z`n 

allen. Het begint wel steeds beter te lopen, 

maar als je dan kijkt naar de ondernemers die 

het echt nodig hebben, die dingen niet weten 

en eigenlijk zouden moeten weten, die stap-

pen er niet naar binnen. Die denken dat het 

alleen voor grote bedrijven bedoeld is.” (Y.T., 

persoonlijk interview, 25 oktober 2010)

Uit de vele gesprekken met diverse ondernemers 
in de winkelstraat wordt snel duidelijk dat Kees 
door velen als een vertrouwensfiguur wordt 
gezien. Naast ondersteuning en opleiding, kun-
nen ondernemers bij hem terecht voor allerlei 
soorten advies. Dat gaat van structurele zaken 
(wetgeving rond import en export), over crisis-
management (allerlei soorten inspecties waar 
ondernemers mee worden geconfronteerd), tot 
heel praktische zaken (bv. de mogelijkheid om 
tijdelijk leveringen op het voetpad te laten toe-
komen). Tot slot is Kees actief betrokken bij het 
organiseren van diverse evenementen met en 
voor de stagiaires en ondernemers. 

Maar dat grote engagement blijkt in de praktijk 
ook tegen de Scholingswinkel te werken. Zo 
geeft Kees aan dat hij en zijn collega’s het zeer 
lastig hebben met de verantwoording van de 
vele gepresteerde uren, binnen de context van 
Europese subsidies. 

“Het Europees subsidiefonds is een fantas-

tische instelling. Maar alleen al de verant-

woording is zo ontzettend ingewikkeld en 

uitvoerig. Ze willen alles precies weten: waar 

wie wat gedaan heeft, wat de uitkomst is ge-

weest, wat de nulsituatie was of de nieuwe 
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De Scholingswinkel
Het Albeda College 
opende in 2005 een 
Scholingswinkel op 
de Boulevard Zuid. Zij 
boden individuele bege-
leiding en ondersteuning 
van lokale ondernemers 
(gaande van taallessen 
tot het drukken van 
promotiemateriaal) en 
creëerden tegelijkertijd 
stageplekken voor stu-
denten van het Albeda 
college. 

Bron: Albeda onderwijs-
verslag (2008: 7)
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situatie. Dus op een gegeven moment, wordt 

het zeer moeilijk om dat allemaal te verant-

woorden.” (Kees K., persoonlijk interview, 14 

september 2010)

Helaas heeft dit finaal negatief uitpakt. Kort 
na mijn laatste interview, is beslist om het ini-
tiatief van de Scholingswinkel op de Groene 
Hilledijk stop te zetten.

Projectgroep Hillesluis en Atlas 
adviesbureau

De Boulevard Zuid is niet aan zijn eerste proef-
stuk toe. Voorafgaand aan de recente initiatie-
ven rond het winkelgebied, was dit gebied al 
eind jaren 80, begin jaren 90 onderwerp van een 
experimentele en vernieuwende aanpak, waarbij 
de aanwezigheid van etnisch ondernemerschap 
centraal stond. In het licht van de recente ont-
wikkelingen is het daarom bijzonder zinvol om 
hier even naar terug te keren, en aan de hand 
van getuigenissen van twee betrokkenen kritisch 
terug te blikken op het verleden én vandaag. 
Eind jaren 80, begin jaren 90 kwam er steeds 
meer kritiek op de manier waarop aan stadsver-
nieuwing werd gedaan. Daarbij werd namelijk 
enkel rekening gehouden met de creatie van 
woningen, maar niet met de aanwezigheid van 
betaalbare winkelruimtes. En dat terwijl juiste 
dit soort ruimtes vanaf de jaren 70 en 80 van 
kritisch belang waren geweest voor de spontane 
ontwikkeling van etnisch ondernemerschap.28

In Rotterdam kreeg deze kritiek concreet vorm 
in protest van de projectgroep die in Hillesluis 
was aangesteld als inspraakorgaan bij de stads-
vernieuwing. Goed om weten is dat in deze 
projectgroep niet enkel bewoners, maar ook 
ambtenaren, vertegenwoordigers van gemeen-
telijke diensten, een sociaal opbouwwerker 
en een extern adviseur van de gemeente deel 

28 Voor meer informatie, zie: Jeleniewski (1989). Jeleniewski zag 
de volgende oorzaken voor de inkrimping van het aanbod aan 
bedrijfsruimte: de bestaande bedrijfspanden werden weg ge-
saneerd; er ontstonden mogelijkheden tot functieverandering 
(naar wonen) na renovatie; het huidige aantal ondernemingen 
werd als maximum gesteld en de nieuw gecreëerde of te 
creëren bedrijfsruimten waren te duur. Daarnaast zouden ook 
nog het vergunningenstelsel allerlei drempels voor etnische 
ondernemers bevatten, was er een gebrekkige participatie 
van migranten in de overlegstructuren van de stadsvernieu-
wing en een gebrekkige informatie naar migranten toe in het 
algemeen.

van uitmaakten. Deze projectgroep nam voor 
die tijd namelijk een uniek standpunt in. Zij 
plaatsten expliciet het thema van ‘etnisch on-
dernemerschap’ op de lokale agenda en stelden 
onderzoekers aan om dit meer gedetailleerd in 
beeld te brengen.

Hülya E. die destijds als stedelijke professional 
deel uitmaakte van de projectgroep herinnert 
zich dit nog als volgt: 

“We hebben toen aangekaart om een onder-

zoek te doen rond het ondernemerschap in 

de wijk. Dat was ons initiatief, want de bewo-

nersorganisatie wilde ook de voorzieningen 

in de woonwijk vernieuwen. Daarom voelden 

zij zich ook mee vertegenwoordiger van een 

deel van de ondernemers die in de wijk wo-

nen. Wij hebben aangegeven dat er meer 

kennis moest zijn over de behoeften van deze 

ondernemers. Er was weinig bekend van wat 

de ondernemers willen en kunnen. Waar lo-

pen ze tegenaan? Hoe kunnen wij deze men-

sen meenemen in het ontwikkelingsproces? 

Zo is dat begonnen. [...] Nou, en de bewoners-

organisatie was op dat moment nog wel een 

‘witte oude mannenclub’. Ik was in het begin 

de enige met een allochtone achtergrond. 

Maar dat waren hele vrijdenkende mensen. 

Dus daar hadden wij wel mazzel. En zo zijn er 

verschillende goede projecten gekomen voor 

allochtonen, die goed zijn geweest voor de 

binding tussen mensen. De vertrouwensre-

latie was heel goed. Zij waren heel gevoelig 

voor de problemen van migranten, en op een 

gegeven moment kwamen er ook steeds 

meer allochtone mensen in het bestuur.” (H.E., 

persoonlijk interview, 17 november 2010) 

In 1989 liet deze groep een onderzoek uitvoe-
ren naar het etnisch ondernemerschap en de 
effecten van de stadsvernieuwing in Rotterdam 
Oud-Zuid (Hillesluis, Bloemhof, Afrikaander-
wijk, Feyenoord, Tarwewijk en Katendrecht) 
(Baetsen & Voskamp 1991) en organiseerden zij 
een bijhorend symposium georganiseerd met 
de naam ‘Appie en Ali, over ondernemen en 
integratie’. De rechtstreekse aanleiding voor dit 
initiatief was het stadsvernieuwingsproject Put-
selaan, gelegen op de grens tussen Afrikaander-
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wijk en Bloemhof, waarbij de herziening van de 
bedrijfshuisvesting op het programma stond. 
Met dit onderzoek wilden de projectgroep en 
de bewonersvereniging Hillesluis onder meer 
nagaan wat de mogelijkheden waren voor de 
bedrijfshuisvesting van etnische ondernemers. 
Op de vraag waarom ze dit destijds zo belang-
rijk vond om op de agenda te zetten, waar vol-
gens haar precies de kansen lagen, antwoordt 
Hülya het volgende: 

“Er zat sowieso een sterke kracht in de wil 

en de energie van de mensen. Een investe-

ringswil. En ook investeringsvermogen. Soms 

was dat vermogen beperkt, maar het was 

wel aanwezig. Er was ook een behoefte aan 

bepaalde typen producten die niet in gewone 

standaard Nederlandse winkels te vinden wa-

ren. Op hun manier hebben die ondernemers 

met hun kleine kapitaal ook hun kapitaal en 

personele inzet gebundeld. Dat gebeurde 

meestal in familiesfeer. Voor hun was dat 

een normale stap. Het ging vaak om oudere 

arbeiders. Om vanuit die positie de stap naar 

ondernemerschap te zetten: dan moet je 

wel een enorme wil hebben om dat te doen 

en dapper zijn om dat te doen. Dat zegt heel 

veel over de passie van mensen. Daarnaast, 

ondanks een gebrek aan ondersteuning en 

wat dan ook, vinden zij wel een weg. Dus dat 

betekent dat het ook capabele mensen zijn. 

Dus het organisatorisch vermogen was er en 

de behoefte was er ook. Nou, toen dachten 

wij: ok, de basis ligt er al, maar met een kleine 

steun erbij kan je heel veel bereiken.” (H.E., 

persoonlijk interview, 17 november 2010)

In diezelfde periode, richtte Ramazan het 
adviesbureau met de naam ‘Atlas’ op. Hier 
konden allochtone ondernemers terecht voor 
advies en begeleiding. Dit adviesbureau ont-
stond in een periode dat er voor het eerst 
kritiek ontstond op het beleid. Zo kreeg het 
OBR – toen al – het verwijt te horen dat ze zich 
enkel bezig hielden met het hogere markt-
segment, of de ‘Peter Stuyvesant-economie’29 

29 Dit is een verwijzing naar de bekende reclamecampagne ‘de 
wereld van Peter Stuyvesant’ uit de jaren 80 van het gelijk-
namige sigarettenmerk. Deze campagne werd gedomineerd 
door glimmende auto’s, mooie vrouwen en avontuur. De 
wereld lag aan je voeten door het roken van Peter Stuyvesant. 

(Gemeenteraad, 9 juli 1993). Feit is dat het 
etnisch ondernemerschap dat door het OBR in 
het ‘lage marktsegment’ werd gepositioneerd 
niet de hoogste prioriteit had (Gemeenteraad, 
9 juli 1993). De nadruk kwam in deze periode 
veel meer te liggen op het creëren van gunsti-
ge vestigingsvoorwaarden voor economische 
groeisectoren, met name de transport- en dis-
tributiesector en de dienstensector (Wigmans 
1998: 121). Deze groeisectoren zouden de zo-
genaamde ‘vitale economische ondergrond’ 
bieden, om een ‘vitale’ (lees hoger opgeleide 
en meer bemiddelde) stadsbevolking aan te 
trekken. In tegenstelling tot het actief grond-
beleid dat werd gevoerd voor de realisatie van 
prestigieuze, ‘hoogwaardige’ en ‘gemengde’ 
stedelijke herontwikkelingsprojecten als Kop 
van Zuid, bleef het ruimtelijk-economisch 
beleid ten aanzien van kleinschalige buurtwin-
kels en bedrijven beperkt. In plaats van een 
afzonderlijk beleid, speciaal gericht op etnisch 
ondernemerschap, kwam de nadruk meer op 
de “(fysieke) integratie van allochtone en au-
tochtone ondernemingen” en een “gemengde 
samenstelling van het ondernemersbestand” te 
liggen (Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
& Economische Ontwikkeling, 15 december 
1992). Om deze doelstelling te bereiken werd 
een beroep gedaan op Atlas, het adviesbureau 
voor etnische ondernemers. Zij werden steeds 
vaker betrokken bij de herontwikkeling van 
bestaande winkelgebieden.

Ramazan vertelt over deze periode, en de op-
start van Atlas: 

“Er waren veel spontane starters en we moes-

ten iets aan de kwaliteit doen, vonden wij. Wij 

gingen iedere keer met nieuwe voorstellen 

richting de Gemeente, en de Gemeente die 

ging daar in mee. Toen hebben we hier hon-

derden mensen geholpen: met boekhouden, 

verkoopstraining, een cursus ‘eigen bedrijf’ 

voor starters. Dat was een vrij intensieve 

cursus van drie maanden. In die tijd mocht je 

een bedrijfsplan ontwikkelen. En zo konden 

we vaststellen dat de mensen die voorbereid 

konden starten, die getraind waren, hadden 

na vijf jaar hogere slaagkansen dat ze nog be-

stonden. We hebben tien jaar lang cijfers bij 
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gehouden. En dat effect was duidelijk zicht-

baar, onze cijfers zaten toen een flink stuk bo-

ven het landelijk gemiddelde in die tijd.” (R.G., 

persoonlijk interview, 16 november 2010)

Ramazan ziet in de ondersteuning van lokaal 
ondernemerschap in eerste instantie een kans 
om de Rotterdamse economie te versterken. 

“Ondernemers maken dat er wordt geïnves-

teerd, en dat brengt werkgelegenheid mee. 

Gemiddeld konden we zestig tot zeventig 

ondernemers per jaar laten starten via onze 

projecten. En het grootste gedeelte van die 

bedrijven had ook succes. Dus na vijf jaar zag 

je dat ze heel goed bleven doorgaan. En een 

aantal van deze bedrijven gingen dan ook 

uitbreiden. Dat zag je na vijf à zes jaar. Dan 

had één zo’n bedrijf zestig tot zeventig men-

sen in dienst. Dus dan zie je dat er ook echt 

professioneel ondernemerschap ontstaat. 

Dat kwam omdat mensen een goede start 

konden maken en ook steeds verder gingen 

investeren in het bedrijf.” (R.G., persoonlijk 

interview, 16 november 2010)

Ook in de studie die vanuit de projectgroep 
in Hillesluis werd uitgevoerd, lag sterk de 
nadruk op het potentieel van kleinschalig on-
dernemerschap. Hierbij speelde niet enkel het 
economische tewerkstellingsargument, maar 
ook de ruimere sociale betekenis voor de wijk. 
Zo wezen de auteurs op het positieve effect 
op vlak van sociale integratie. Ze stelden dat 
(Baetsen & Voskamp 1991: 7) “na de eerste roes 
van begin jaren 80 […] de stimulering van et-
nisch ondernemerschap niet zondermeer gezien 
[moet worden] als de panacee ter vermindering 
van de hoge werkloosheid onder allochtonen”, 
wel kan het volgens hen functioneren als “so-
ciaal stijgingskanaal voor allochtone groepen”. 
Daarnaast zou het ook “de integratie tussen 
bevolkingsgroepen bevorderen door het bieden 
van een ontmoetingsplaats voor bewoners met 
verschillende culturele achtergronden”.

Voor de studie werden destijds zowel plaats- 
bezoeken afgelegd als verschillende interview- 
rondes met lokale ‘allochtone’ en ‘autochtone 
panels’, waarbij meertalige onderzoekers  

werden ingehuurd. Met de studie hebben de 
onderzoekers onder meer gepeild naar de 
wenselijkheid van gebieden met sterkere con-
centraties van ‘etnisch ondernemerschap’. Zo 
waren er onder meer plannen voor een ‘kasbah’ 
op de Putselaan. Maar het merendeel van de 
geïnterviewde etnische ondernemers gaf aan 
tevreden te zijn met de bestaande situatie:

“Meer dan 80% van de [etnische] onder-

nemers toont zich tevreden met de huidige 

vestigingsplaats. De helft van de bedrijven 

geeft zelfs aan dat men de huidige locatie 

als de ideale plaats voor het bedrijf ziet. 

Men wil zo mogelijk het typische karakter 

van de vestiging in enkele zijstraten van de 

Oleanderbuurt, Slaghekbuurt en rond om de 

Afrikaandermarkt handhaven.” (Baetsen & 

Voskamp 1991: 60)

Dit toont een appreciatie voor de spontaan 
gegroeide mix van gevestigd en nieuw onder-
nemerschap in de oude wijken van Rotterdam 
Zuid. Daarnaast is de expliciete voorkeur om 
ondernemerschap in de ‘zijstraten’ te bewaren 
opvallend. Hier bevinden zich de zogenaamde 
b-locaties, goedkoper dan de a-locaties, en in 
de directe nabijheid van bewoners.

Wanneer Hülya terugblikt op deze periode, dan 
beklemtoont ze vooral het belang van een an-
dere benadering die destijds mogelijk was, met 
meer oog voor de bestaande kansen die al in 
een gebied aanwezig zijn: 

“Vandaag definieert de overheid een pro-

bleem op basis van allerlei cijfers en getallen. 

Voor die problemen bedenken zij een project 

als oplossing. Dat is probleemredenering: dan 

proberen zij een probleem oplossen. Ze kijken 

eigenlijk naar wat zij zien. Dat is projectmatig 

werken, efficiënt werken. Dat is een bepaalde 

manier van werken en denken. Dan pik je er 

een aspect uit, en daarop ga je iets gerichts 

voorzien. Maar als je van onderaan begint, 

en vanuit kansen vertrekt, dan kom je op hele 

andere trajecten uit. Dan kijk je naar wat er al 

gebeurt, welke kansen er zijn, waar mensen 

behoeften aan hebben, en dan zoek je een 

match tussen aanbod en behoeften. De over-
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heid biedt – hoe mooi dat ook is – iets aan. 

Maar dat sluit niet goed aan bij wat de mensen 

willen. Dan is het er wel, voor een tijdje, maar 

dan verwatert het vaak weer. En zo gaat er een 

hoop geld en energie verloren. Dat werkt niet. 

En toch leren wij met z’n allen niet van onze 

fouten. Dus destijds, in Hillesluis, hebben we 

volgens een heel andere manier van denken 

gewerkt. Niet continu op getallen, maar wat 

meer bottom-up. Dan kan je iets bedenken 

wat ook voor de mensen iets betekent. Dan 

kan je ook de aanwezige potentie op een goe-

de manier gebruiken en kanaliseren.” (H.E., 

persoonlijk interview, 17 november 2010) 

Vervolgens benadrukt Hülya dat het om een 
én-én verhaal gaat. Naast een bottom-up 
aanpak en aandacht voor de bestaande con-
text, onderstreept ze dat om echt verandering 
mogelijk te maken, je ook het beleid mee aan 
boord moet nemen. 

“Het begint altijd bij de politiek. Het begint 

altijd bij een visie. Wil je grootschalige acties 

ondernemen, dan moet je mensen met visie, 

met een bepaalde denkwijze, op de goede 

posities hebben. Dan kan je wel dingen doen. 

En die visie moet wel in de praktijk zijn verta-

ling vinden. Op politiek niveau, maar ook met 

behulp van wetenschappers en onderzoe-

kers. Want op kennisniveau, politiek niveau, 

en ook op uitvoeringsniveau moet het goed 

ingebed zijn.” (H.E., persoonlijk interview, 17 

november 2010) 

Wanneer Ramazan terugblikt op de beginjaren 
van Atlas, ziet ook hij belangrijke verschui-
vingen ten opzichte van het huidige beleid. 
Eigenlijk kan het adviesbureau worden gezien 
als een combinatie van de Scholingswinkel en 
de laanmanager avant la lettre. Ramazan heeft 
trouwens naar eigen zeggen een positief contact 
met de huidige laanmanager van de Boulevard 
Zuid. Hierdoor is hij goed op de hoogte van wat 
er momenteel speelt. Net als de Scholingswin-
kel had het adviesbureau als doel om startende 
én reeds gevestigde ondernemers te coachen, 
ondersteunen en begeleiden. Op een gelijkaar-
dige wijze als de laanmanager ging Ramazan 
destijds actief in gesprek met de pandeigenaren 

op de Boulevard Zuid (en andere winkel- 
gebieden in Rotterdam). Toch toont de manier 
waarop dit toen en vandaag concreet in zijn 
werk ging, dat ook hier een fundamenteel ande-
re benadering aan de basis lag. 
 
Zo benadrukt Ramazan dat achter hun aanpak 
een langere termijnvisie zat, waarbij er extra 
aandacht werd besteed aan een goede opvol-
ging van ondernemers, ook na hun opstart. 

“Vandaag vindt er nog weinig of geen bege-

leiding plaats. Het blijft beperkt tot een eer-

stelijnsvoorziening. Ondernemers worden ze-

ker nog geholpen en wegwijs gemaakt in de 

regels. Maar je moet ze vastpakken, en mee 

blijven opvolgen, ook na de start. Dat gebeur-

de hier. Mensen kwamen binnen bij de start, 

maar ook na de start gingen ze verder met 

onze adviseurs. En zo ontstaat er ook een 

ander beeld over de kwaliteit van het onder-

nemerschap. Men had een beeld van Turkse 

ondernemers, dat de kwaliteit niet goed was. 

Men was heel negatief. Ik heb in mijn analyse 

duidelijk kunnen laten zien dat dit niet het 

geval was. En zo kregen deze ondernemers 

op de duur ook andere kansen. [Ramazan G. 

verwijst hierbij naar twee ondernemers die 

hij begeleid heeft op de Boulevard Zuid, en 

die ik ook heb geïnterviewd. Hun verhalen 

zijn mee opgenomen onder ‘wegbereiders’.] 

Daarnaast is het ook belangrijk dat je die 

mensen niet loslaat, en ze probeert te volgen, 

ook na de start.” (R.G., persoonlijk interview, 

16 november 2010) 

Op dit vlak ziet Ramazan een groot verschil 
met de manier waarop de huidige laanmanager 
zijn werk doet: 

“In mijn tijd, waren we net zo goed met de 

branchering bezig, maar daarnaast deden we 

ook iets voor de bestaande bedrijven. [...] De 

nieuwe laanmanager trekt goede onderne-

mers naar het winkelgebied, maar dan laat hij 

los. Hij mag er zich vervolgens niet meer mee 

bemoeien. En verder doet hij ook helemaal 

niks voor bestaande bedrijven, en dat is ook 

verkeerd. Ik vind dat je om de kwaliteit van 

een gebied te kunnen verbeteren, je net zo 
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goed iets moet doen voor de bestaande be-

drijven. Ook daar zitten heel veel problemen. 

En tegelijk moet de instroom goed zijn, zodat 

er ook goede ondernemers binnenkomen. 

Dat is verdwenen nu.” (R.G., persoonlijk inter-

view, 16 november 2010) 

Om die reden kijkt Ramazan ook kritisch naar 
de Kansenzoneregeling. 

“Als je ondernemers geld geeft, maar als ze 

niet weten hoe ze met dat geld moeten om-

gaan, is het dan een goede investering? Nou 

ja, de Kansenzonesubsidie is zeker een goed 

instrument om ervoor te zorgen dat onderne-

mers meer ruimte krijgen om te investeren en 

dat het de kwaliteit van de inrichting van de 

bedrijven ten goede komt. Maar, als overheid 

zou je ook voorwaarden moeten stellen. Bij-

voorbeeld, zelf vind ik dat je het zou moeten 

koppelen aan een bepaalde kwaliteit, maar 

ook aan begeleiding. Dat is niet gebeurd. Dus 

als iemand een dure oven van 6000 euro 

aankoopt voor zijn bakkerij, maar die doet 

verder niks aan de uitstraling van zijn winkel, 

dan zou je dat niet mogen toelaten. Ik ben 

ervan overtuigd dat je nog veel beter zou 

kunnen presteren, als je die Kansenzonere-

geling beter had uitgevoerd.” (R.G., persoon-

lijk interview, 16 november 2010) 

Ramazan vervolgt: 

“Als je veel geld geeft, om zo veel mogelijk 

ondernemers te laten starten, maar die wor-

den daarna meteen losgelaten waardoor er 

veel over de kop gaan, dan is dat kapitaals-

vernietiging. Kijk, in het verleden had je de 

Vestigingswet. Mensen moesten verplicht 

getraind worden, mensen moesten dingen 

leren. Dat is allemaal weg. Dus iedereen mag 

beginnen. Nu wordt er gezegd, laat ze maar 

concurreren, daar heeft de consument baat 

bij. Maar het probleem is, in dit soort winkel-

gebieden, krijg dan je grotere problemen. Het 

winkelgebied is niet sterk genoeg om dat te 

overleven. Je krijgt heel veel zwarte onder-

nemers binnen, die onder de prijs verkopen, 

enz. En dan begint de verpaupering. Dat 

proces kan ineens heel snel gaan. De goede 

ondernemers zien dat, die vertrekken, en dan 

komen alleen maar de zwakkere binnen. Dan 

komt er een moment dat de schade zo groot 

is, dat je als overheid moet gaan repareren. 

En dan moet je veel geld investeren om dat 

opnieuw goed te maken.” (R.G., persoonlijk 

interview, 16 november 2010) 

In het huidige economisch beleid, ligt de focus 
volgens Ramazan niet meer op de kwaliteit van 
het ondernemerschap: 

“Daar gebeurt volgens mij op dit moment te 

weinig mee. En dat geld niet enkel voor dit 

gebied [Boulevard Zuid], dat geldt voor heel 

Rotterdam. Er wordt nu vooral aandacht be-

steed aan het brancheringsverhaal, en het 

aantrekken van nieuwe ondernemers. Dat is 

mijn kritiek op de huidige aanpak. Er is geen 

belangstelling voor de kwaliteit van de be-

staande bedrijven. Terwijl, tien jaar geleden 

vonden ze het heel belangrijk.” (R.G., per-

soonlijk interview, 16 november 2010) 

Ramazan verduidelijkt de visie die ze destijds 
hanteerden om die kwaliteit mee te helpen be-
waken:

“Wij maakten destijds een duidelijke op-

deling tussen bedrijven. Je kan ze in drie 

groepen verdelen. Je hebt een groep on-

dernemers die professioneel in staat is om 

zijn bedrijf goed te runnen. Daar hoef je niks 

aan te doen. Je hebt aan de onderkant een 

groep winkels, bedrijven, die het eigenlijk 

niet zullen redden. Die horen er niet bij, en 

die zullen de kwaliteit van het gebied omlaag 

gaan brengen. Daarvoor heb je instrumen-

ten nodig, om die mensen op een bepaalde 

manier weg te sturen. In hun plaats kan je 

nieuwe ondernemers aantrekken. En dan 

heb je de middengroep, die kansrijk is, maar 

die nog steeds problemen kent. Die groep 

moet je mee op weg helpen. Hen moet je 

een steuntje in de rug kunnen geven. Dat kan 

om allerlei zaken gaan, bijvoorbeeld op pro-

motioneel gebied, op het vlak van financieel 

management, enz.” (R.G., persoonlijk inter-

view, 16 november 2010) 
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Gevraagd of dit ‘overlevingsondernemerschap’ 
dat ook op Boulevard Zuid aanwezig is, niet 
een bepaalde sociale functie kan vervullen en 
of de volledige sanering hiervan noodzakelijk 
is, nuanceert Ramazan: 

“Dat klopt, inderdaad, wat je zegt. Kijk, als je 

er voor tachtig of negentig procent kan voor 

zorgen dat je goede ondernemers aantrekt, 

dan zit je al goed. Maar als het percentage 

zwakke ondernemers te groot wordt, dan 

wordt het lastig. Daarom maak ik die verde-

ling. Het mag niet overheersen, als er een 

paar mindere tussen zitten, dan valt het niet 

op. Het is vooral de middengroep, die heel 

belangrijk is voor zo’n winkelgebied. Die 

moeten het beter doen. De middengroep 

vormt de ruggengraat van een winkelge-

bied, die moet stevig blijven. Dat is een heel 

essentieel goed. En dat geldt ook voor de 

Boulevard Zuid.” (R.G., persoonlijk interview, 

16 november 2010) 

Een laatste punt dat Ramazan aanhaalt is het 
specifieke karakter van winkelgebieden waar 
veel ‘allochtoon ondernemerschap’ aanwezig is. 

“Het gebied van de Boulevard Zuid on-

derscheidt zich ook van andere gebieden, 

omwille van de aanwezigheid van een hoog 

percentage allochtone ondernemers. Dat 

betekent dat het om een heel ander soort 

winkelgebied gaat dan bijvoorbeeld de Lijn-

baan. Daar heb je problemen die identiek 

zijn aan andere steden. Maar in een gebied 

als de Boulevard Zuid heb je bijna zeventig 

tot tachtig procent allochtone onderne-

mers. Dat is een andere manier van werken. 

Daar moet je echt in thuis zijn. Dat moet je 

snappen. Sommige zaken zijn ook cultureel 

bepaald. Bijvoorbeeld, als je als ondernemer 

begint, dan gaat het hele gezin mee helpen. 

Dus het hele gezin steekt er geld erin. Men 

vindt het ook niet belangrijk dat er honder-

den uren in zo’n bedrijf worden gestoken. 

De hele familie werkt mee, kinderen, vrouw, 

man. Bij bedrijven op de lijnbaan wordt pro-

fessioneel gedacht. Je rekent je eigen uren 

en die van je personeel, en vervolgens ver-

wacht je een bepaald rendement. Bij alloch-

tone mensen is dat vaak niet zo. Daarnaast 

is het zo dat vooral bij de start, heel weinig 

ondernemers een vooropleiding hebben 

gedaan. Ik mag niet generaliseren, maar je 

moet weten dat dit soort ondernemers vaak 

anders gaan werken, waardoor de kans op 

uitval vrij groot is.” (R.G., persoonlijk inter-

view, 16 november 2010) 

Waar Hülya vooral voordelen en kansen zag 
omwille van het feit dat deze ondernemers 
vaak een beroep doen op familie en kennissen, 
ziet Ramazan ook nadelen en risico’s. 

“Het kan ook een zwakte zijn, eerlijk gezegd. 

Ook een familie moet durven eisen stellen. Zo 

ken ik een bekende voetballer met veel geld, 

en zijn broertje wilde een eigen bedrijf be-

ginnen. Toen zei die voetballer: prima, ik geef 

je geld. Maak maar een plan. Ik laat het door 

iemand beoordelen. En als het goed is geef ik 

je geld. Dat vind ik heel goed. Maar meestal 

doet familie dat niet: eisen stellen. Je hoort 

te helpen. Dat is cultureel bepaald. En soms 

brengt de opstart van een onderneming pro-

blemen of schulden met zich mee. Dan is het 

soms echt dramatisch wat met zo’n familie 

gebeurt. De gevolgen zijn enorm.” (R.G., per-

soonlijk interview, 16 november 2010) 

In de tijd dat Ramazan actief was op de Bou-
levard Zuid, onderhield hij contacten met de 
pandeigenaren. Zoals eerder aangegeven door 
de ondernemers zelf, bevestigt hij dat er al een 
tijdlang een probleem is van te hoge huren. 

“In het verleden was de Boulevard Zuid een 

toplocatie. Iedereen, ook de mensen van-

uit de eilanden kwamen daar speciaal hun 

boodschappen doen. Het was een gebied 

met een hoog aanzien. En in die tijd hebben 

beleggers die panden voor een hoge prijs 

gekocht. Waardoor de huren, vond ik zelf, 

soms te hoog waren. Een belegger heeft een 

pand voor een bepaald bedrag gekocht, en 

die wil er dan vervolgens ook een bepaald 

rendement uithalen. Vervolgens zijn de pan-

den dan nog vaak doorverkocht, ook tegen 

een hogere prijs. Dus dat maakt alles alweer 

duurder. Op een gegeven moment waren de 
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huren zo hoog, dat er heel veel leegstand 

was. En nu door de crisis, hoor ik van de 

laanmanager dat er veel eigenaren bereid 

zijn om hun huur behoorlijk te verlagen. Er 

zitten enkele grotere eigenaren tussen, maar 

het grootste deel zijn individuele eigenaren. 

Dan probeerden we daar afspraken mee 

te maken. Dat doet de laanmanager nog 

steeds. Of via makelaars, zij hebben veel 

invloed. En die hebben vaak tegengestelde 

belangen. Zij willen natuurlijk zo snel moge-

lijk verhuren om een fee te ontvangen.” (R.G., 

persoonlijk interview, 16 november 2010) 

Zowel Hülya als Ramazan zijn zeer kritisch 
over de manier waarop vandaag vanuit het be-
leid met ‘etnisch ondernemerschap’ wordt om-
gegaan. Dat blijkt nogmaals uit hun reactie op 
recente initiatieven die in de Afrikaanderwijk, 
binnen de context van het Pact op Zuid beleid 
zijn genomen. De Afrikaanderwijk grenst aan 
de Kop van Zuid ontwikkeling en werd al gauw, 
naast Katendrecht, als een van de eerste ‘oude 
wijken’ onderwerp van ‘geplande gentrificatie’. 
In plaats van motor van de versterking van 
lokale economie, werd het etnisch ondernemer-
schap plots ingezet als exotische attractie voor 
de stedelijke consument. Zo kreeg het mee een 
sleutelrol toegewezen in de revitalisering van 
de omliggende ‘achterstandswijken’ op Zuid. 
Het initiatief ‘Eetwijk’ in de Afrikaanderwijk is 
hiervan een goed voorbeeld. Het thema ‘mul-
ticultureel smullen’ werd hier geprojecteerd op 
het lokale ondernemerschap in een poging om 
nieuwe economische impulsen te creëren (voor-
al voor de horeca en de markt) en om tegelijker-
tijd meer bemiddelde stedelingen naar de wijk 
te trekken. Hoewel het Eetwijk-initiatief op pa-
pier een aantal beloftevolle constructies bevatte 
om het project in te bedden in de wijk (bv. door 
de koppeling aan scholings- en stageprojecten), 
bleek het in de praktijk een fiasco (Vervloesem 
& Dehaene 2011). Bottom-up stedelijkheid laat 
zich nu eenmaal niet zomaar regisseren.
Zowel Ramazan en Hülya zien dit als een blijk 
van onvermogen. Vooral het feit dat dit soort 
initiatieven zeer sterk vertrekken vanuit de idee 
dat de oplossing (enkel) van buitenaf moet ko-
men, zien zij als een zwakte. 

“Conceptueel hebben ze daar [in de Afri-

kaanderwijk] niet het juiste concept gevon-

den. Het restaurant Soho: op papier is dat 

een mooi initiatief, maar qua concept klopte 

het niet. Het leek zo’n beetje op de Bijenkorf, 

als je daar binnen kwam. Dan komen bewo-

ners in verzet. Je moet het van de wijk heb-

ben, ook mensen uit de buurt moeten kunnen 

komen. Als je alleen mensen van buitenaf wil 

trekken, dan lukt het niet. Dat is de grote fout 

geweest. En er is heel veel geld in geïnves-

teerd. Daarnaast lag het ook aan de kwaliteit 

van de ondernemers. Het was een stichting. 

Zij hadden geen enkele horeca achtergrond. 

Zo’n stichting is prima om werkloze mensen 

aan het werk te helpen, maar voor zo’n groot 

horecaproject heb je ook bepaalde kwali-

teiten nodig.” (R.G., persoonlijk interview, 16 

november 2010) 

“Met name in de foodsector heeft men wel 

willen inspelen op het exotisch aspect. Maar 

mijn persoonlijke mening is: ik ga daar nooit 

heen. Het trekt mij niet. Het is zo Nederlands. 

Het is zo nep. Dus nee, dat werkt niet. Zo 

moet je het niet doen. Dat kan ik wel zeggen. 

Kijk, er zijn ook succesvolle eetgelegenhe-

den, maar dat is puur eigen initiatief. Er zijn 

hele leuke tenten in de stad. De ondernemer 

doet het zelf en creëert zijn eigen sfeer. Het 

wordt niet door architecten bedacht, of door 

een beleidsadviseur, of door een ontwikke-

laar. Dus hoe ze het hier doen, dat werkt niet. 

In Amsterdam op de markt hebben ze het 

geprobeerd en hier ook. Nee, Nederlanders 

hebben geen kennis van een exotische sfeer. 

Ze kunnen wel genieten van sfeer als die er 

is. Maar zelf creëren: nee, dat lukt niet. Dat is 

mijn conclusie.” (H.E., persoonlijk interview, 17 

november 2010)

Tot slot blikt Hülya nog een laatste keer terug, 
en schetst ze wat er volgens haar de afgelopen 
tien, vijftien jaar veranderd is rond migratie 
binnen het stedelijk beleid. 
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“De politieke agenda is veranderd. Als het 

vandaag over migranten gaat, dan gaat het 

over veiligheid en problemen. Want een pro-

ject als in Hillesluis kan je niet voor elkaar 

krijgen als het niet op politiek niveau geagen-

deerd wordt. Destijds hebben wij ook bij de 

voormalige wethouder van stadsvernieuwing 

steun gekregen. Anders heb je geen geld en 

dan begin je nergens aan. Daarnaast wordt 

er niet meer integraal, maar heel sectoraal 

gedacht. En bij dit soort ontwikkelingen 

wordt er puur vanuit een financiële logica 

geredeneerd. Het gaat om de boekwaarde. 

Het gaat om de grondwaarde. Het sociale 

in het programma is verdwenen. Het is een 

puur financieel en marktgericht verhaal ge-

worden. Maar wat gebeurt er? Mensen gaan 

toch hun eigen weg vinden. Zij organiseren 

zich. Als de overheid en de maatschappij 

geen ruimte biedt, dan zoeken zij een andere 

weg. Als de voordeur niet open is, gaan ze via 

de achterdeur naar binnen. Dat gaat soms 

heel moeilijk en verloopt moeizaam. Maar 

zo doen zij het nu en dat is wel jammer. Maar 

goed, in die zin kan je die ontwikkeling niet 

tegen houden. Zeker het positieve kan je niet 

tegenhouden.” (H.E., persoonlijk interview, 17 

november 2010)
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Besluit
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De Boulevard Zuid als hybride 
ruimte met een eigen identiteit

Het beeld over de Boulevard Zuid dat de boven-
toon voert, is er een van uitersten. Ofwel valt 
er weinig goeds over te winkelstraat te melden, 
en gaat het in hoofdzaak over allerlei proble-
men rond samenleven, criminaliteit, overlast 
en economische achteruitgang. Ofwel wordt 
er een rooskleurig beeld opgehangen waarbij 
het in de verf zetten van het ‘exotisch’ en ‘mul-
ticultureel’ karakter van de straat vooral als 
doel heeft om de Boulevard Zuid en omgeving 
aantrekkelijker te maken voor de blanke mid-
denklasse. Deze eenzijdige beeldvorming is in 
hoofdzaak aanwezig in het vertoog van buiten-
staanders over de straat, en domineert onder 
meer beleidsteksten. 

In de Boulevard Zuid case startte ik met een 
uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling 
van de fysieke, materiële ruimte. Op die ma-
nier werd duidelijk hoe de rol en functie van 
de straat als ruimtelijke infrastructuur de afge-
lopen eeuw telkens gewijzigd is, in nauwe sa-
menhang met het omliggende verstedelijkende 
landschap. Daarnaast stond ik stil bij het bij-
horende stedelijk weefsel, met bijzondere aan-
dacht voor de transformatiemogelijkheden om 
in te spelen op veranderende omstandigheden. 
Door vervolgens de vele verhalen en ervaringen 
van de ondernemers aan bod te laten komen, 
was het mogelijk om een glimp op te vangen 
van het alledaagse gebruik en de vele betekenis-
sen die aan de ruimte worden toegekend. Via de 
gesprekken met stedelijke professionals werd 
tot slot duidelijk hoe de ruimte vanuit het beleid 
werd ingezet om allerlei doelstellingen rond 
economie, wonen, tewerkstelling, onderwijs, en 
veiligheid te realiseren. Ook de marktwaarde 
van de ruimte, meer bepaald de grond- en vast-
goedwaarde, bleek een cruciale rol te spelen.

Remy’s typering van de ‘externe tussenruimte’ 
als een hybride ruimte met een eigen identiteit 
sluit naadloos aan bij de Boulevard Zuid. On-
danks de vele gedaantewisselingen die de Bou-
levard Zuid de afgelopen honderd jaar heeft 
ondergaan, zowel in ruimtelijk als sociaal  

opzicht, heeft de winkelstraat een uitgespro-
ken, zij het dynamische identiteit. Sterker 
nog, de case toont hoe deze winkelstraat haar 
identiteit net ontleent aan haar hybride ka-
rakter. Bijzonder aan de Boulevard Zuid is de 
mate waarin de straat de afgelopen decennia 
vrij ingrijpende veranderingen in de sociale en 
ruimtelijke context heeft weten te absorberen. 

Hoe een poreus weefsel bijdraagt 
tot een stedelijke ecologie

De Boulevard is een ruimte met een groot trans-
formatief vermogen. Heel concreet wordt dat 
zichtbaar in de mutaties van de winkelpanden. 
De aanwezigheid van een enorme diversiteit 
aan winkelpanden is een grote troef gebleken. 
Op en rond de Boulevard Zuid is winkelruimte 
in alle maten en gewichten te vinden. Fincher 
en Jacobs (1998) wezen eerder al op de kwalitei-
ten en mogelijkheden hiervan. Hoewel de win-
kelpanden op de Boulevard Zuid grotendeels 
gedurende dezelfde periode zijn gebouwd, 
beschikken ze over zeer uitgebreide mogelijk-
heden tot samenvoegen, uitbouwen, opsplitsen, 
uitbreiden, enz. wat resulteert in een grote 
variëteit en vele doorgroei- en opstartmoge-
lijkheden. Een deel van de ondernemers zet 
daarnaast het brede, overdekte voetpad mee in 
als extra winkelruimte en maakt zo optimaal 
gebruik van elke beschikbare marge. Tot slot 
biedt de lange winkelstraat zeer diverse ste-
delijke milieus. Dat gaat van zeer strategisch 
gelegen locaties ter plaatse van de bovenlokale 
kruispunten: hier zijn voornamelijk de grote 
ketens gevestigd. Maar het merendeel van het 
winkelaanbod bevindt zich in de tussenliggen-
de hoofdstraten van de Beijerlandselaan en 
de Groene Hilledijk. En tot slot zijn er nog de 
smalle zijstraten, waar vooral kleinschalig of 
startend ondernemerschap te vinden is.

Die keuzemogelijkheden en handelingsvrijheid 
maken dat er verschillende ontwikkelings-
paden en -snelheden, verschillende investe-
ringsmogelijkheden, hoog en laag-dynamisch, 
kapitaalsintensief en -extensief, snel en traag 
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wisselend, naast elkaar kunnen bestaan en van 
elkaar kunnen profiteren. Dat blijkt uit de ver-
halen van de ondernemers. Het is geen toeval 
dat er zoveel, sterk verschillende verwachtin-
gen zijn ten aanzien van de winkelstraat waar 
zij actief zijn. In sommige gevallen gaat het om 
botsende belangen. Denk daarbij aan de nieu-
we ondernemers voor wie de sociale status van 
hun onderneming en de directe omgeving be-
langrijk is, en die zich storen aan het uitstallen 
van waren op het voetpad door andere onder-
nemers. Maar daarnaast getuigen de verhalen 
en alledaagse praktijken van de ondernemers 
van het feit dat er allerlei vormen van weder-
zijdse uitwisseling aanwezig zijn.

De groten profiteren van de kleintjes, de geves-
tigde ondernemers profiteren van de nieuwko-
mers, en omgekeerd. Zo werken zowel grote als 
kleine ondernemers samen om via collectieve 
aankoop betere voorwaarden af te dwingen bij 
de leveranciers. De grotere handelaars voeren 
de onderhandeling en hebben een extra afzet-
markt bij de kleinere ondernemers. Die doen op 
hun beurt hun voordeel omdat ze kunnen inko-
pen tegen lagere tarieven dan dat ze op eigen 
houtje zouden kunnen doen. Win-win. De pio-
niers onder de ondernemers zijn er in geslaagd 
om een naam op te bouwen, waardoor de Bou-
levard Zuid vanuit de wijdere omgeving bezoe-
kers weet aan te trekken. Daar profiteren ook 
de andere ondernemers van mee. Tot slot levert 
het ‘overlevingsondernemerschap’ in zekere zin 
een positieve bijdrage tot het geheel. Naast hun 
eigen levensonderhoud, zorgen deze onderne-
mers er mee voor dat minder aantrekkelijke 
panden, die anders gedoemd zouden zijn tot 
leegstand een (tijdelijke) invulling krijgen en in 
roulatie blijven, waardoor er geen dichtgetim-
merde panden in het straatbeeld verschijnen. 

Met andere woorden, er kunnen zeer diverse 
motivaties aanwezig zijn om zich in deze straat 
te vestigen, maar tegelijkertijd zijn er veel 
gedeelde belangen. Naast gedeelde belangen 
en mogelijkheden tot uitwisseling, zijn er ook 
collectieve bezorgdheden en moeilijkheden, 
zoals de hoge huurprijzen, de bouwfysische 
staat van de panden, de gedateerde inrichting 
van de winkelstraat, de terugloop van het 

aantal bezoekers, enz. Het oprichten van een 
nieuwe winkeliersvereniging, die als doel meer 
inspraak en een ruimere vertegenwoordiging 
van de ondernemers had, is mogelijk een eerste 
stap. Maar naast het formeel georganiseerd sa-
menbrengen van ondernemers, wijzen de vele 
informele contacten en uitwisselingen tussen 
de ondernemers op een levendig stedelijk mi-
lieu, waar voortdurend en collectief aan wordt 
gewerkt. De wekelijkse koffiemomenten tussen 
de uitbaatsters van de bruidsmodewinkels zijn 
hiervan een sprekend voorbeeld.

Ruimtelijke infrastructuur wordt 
stedelijke infrastructuur

Een terugblik op de honderdjarige geschiede-
nis van de Boulevard Zuid toont het regenera-
tief vermogen van deze winkelstraat, die on-
dertussen meerdere levens achter de rug heeft. 
Het contrast met naoorlogse, generieke winke-
lomgevingen, zowel binnen als buiten de stad 
is opvallend. Hier inspireert tot op vandaag de 
eenvoud en robuustheid van de 19de-eeuwse 
stedenbouw: elementaire kaders, onbestemde 
ruimtes, nevenschikking. 

Dit regeneratieve vermogen van de stedelijke 
boulevard manifesteert zich op verschillende 
vlakken. In een context waarbij de omliggende 
stedelijke omgeving voortdurend in verandering 
was, is de kracht van deze stedelijke figuur over-
eind gebleven. Zo ontwikkelden de Beijerland-
selaan en Groene Hilledijk zich van polderdijk, 
toegangsweg naar de stad, schakelstuk binnen 
een regionaal openbaar vervoersnetwerk, com-
mercieel hart van Zuid (en vlak na de oorlog 
zelfs van de hele stad), tot een wijdvertakt ste-
delijk economisch milieu dat werkt op schaal 
van de wijk, de stad, het achterland, de wereld. 
Dit weerspiegelt zich in het ondernemerschap 
dat de spreidstand maakt tussen zeer lokaal en 
buurtgericht tot regionaal en internationaal.

De Boulevard Zuid heeft van bij aanvang een 
functioneel karakter, dat doorheen de tijd  
weliswaar veranderd is van aard, maar  
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onderliggend sterk aanwezig blijft. Van pol-
derdijk over regionaal winkelcentrum tot (snel)
tramlijnverbinding tussen de stad en het hinter-
land. Maar deze ruimtelijke infrastructuur valt 
nooit helemaal samen met haar eenzijdig func-
tionele doeleinden. De polderdijk met statige 
bomenrijen groeide al snel uit tot een gewild 
vestigingsmilieu voor grote landhuizen. De 
winkelstraat werd, mee dankzij haar genereuze 
afmetingen, populair als flaneer- ontmoetings- 
en uitgaansruimte, waar zowel omwonenden als 
mensen van verderaf graag naartoe kwamen. 
De tramlijnen brachten veel commotie en pola-
risering teweeg, maar de tramhaltes groeiden 
uit tot dé afspreekplek voor en na schooltijd 
voor de vele jongeren uit de omgeving. Met an-
dere woorden aan de functioneel ontworpen en 
geplande infrastructuur werden stap voor stap 
nieuwe lagen van stedelijkheid toegevoegd.

Ook de bijzondere lengte en breedte van de 
Boulevard Zuid dragen bij tot dat vermogen 
om stedelijkheid te genereren. De publieke 
ruimte die zo tot stand kwam, maakt niet voor 
niets deel uit van de herinnering van vele Rot-
terdammers. De overmaat van de straat zorgt 
voor een verhoogde collectiviteit, wat eenzij-
dige claiming haast onmogelijk maakt. Daar-
naast zorgt de overmaat van de straat voor 
speelruimte: het geheel is in staat om verschil-
lende ontwikkelingssnelheden te absorberen. 
Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer door omstan-
digheden de zwaartepunten in de straat ver-
schuiven, bijvoorbeeld door de ontwikkeling 
van Parkstad, de aanleg van de tram, de bouw 
van een moskee, enz. Het ondernemerschap 
beweegt mee, en weet zich keer op keer aan te 
passen aan de nieuwe situatie. 

Maar de Boulevard Zuid is niet louter in staat 
tot regeneratie. Het is vooral de combinatie 
met een zekere graad van weerbarstigheid 
waaraan de winkelstraat haar status van hybri-
de tussenruimte te danken heeft. Zonder die 
weerbarstigheid, zou de straat al veel eerder 
zijn opgenomen in meer reguliere vormen van 
stadsontwikkeling. Die weerbarstigheid toont 
zich eveneens in de lengte van de straat, wat 
maakt dat deze omgeving zich in de praktijk 
veel moeilijker laat ‘brancheren’: het winkel- 

aanbod laat zich met andere woorden minder 
makkelijk controleren of sturen. Dit wordt nog 
versterkt door het particulier eigenaarschap. 
Het onderhandelen met deze vele partijen blijkt 
niet onmogelijk, maar lukt nooit in zijn volle-
digheid. Ook de afwijkende afmetingen van de 
winkelpanden, maken dat ze minder aantrek-
kelijk zijn voor meer standaard winkelformu-
les of ketens. En net dat schept mogelijkheden 
voor wat (nog) niet binnen het reguliere past.

Meervoudige betekenisvorming 
via het alledaagse

De eenzijdige beeldvorming over de Boulevard 
Zuid gaat over meer dan louter een nostalgisch 
terugverlangen naar wat ooit geweest is. Op 
basis van haar empirisch onderzoek, komt 
Blokland (2008, 2017) tot de conclusie dat dit 
soort van populaire beeldvorming in eerste 
instantie een signaal kan zijn van een onder-
tussen gefragmenteerd geraakte gemeenschap, 
die op deze manier houvast zoekt om op sa-
menhangende en gemeenschappelijke wijze 
naar buiten te treden. In dat opzicht is de ma-
nier waarop deze nostalgische beeldvorming 
bijdraagt aan processen van identiteitsvorming 
en de creatie van agency niet te onderschatten. 
De referenties naar het verleden door welbe-
paalde sociale groepen zegt veel meer over 
hun positie binnen de huidige samenleving, 
dan over hoe de dingen vroeger waren (Fen-
tress & Wickham 1992: 126, zoals geciteerd in 
Blokland 2017: 4): “[...] the way memories of 
the past are generated and understood by given 
social groups is a direct guide to how they un-
derstand their position in the present.”

De manier waarop dit nostalgisch perspectief 
doorwerkt in het huidige actieprogramma voor 
de Boulevard Zuid, blijkt onder meer uit de 
veelvuldige historische referenties. Vervolgens 
is dit vermengd met een beleid dat krampach-
tig vasthoudt aan principes die misschien wel 
werken in een klassieke winkelstraat in de 
binnenstad, maar die zich niet zomaar laten 
vertalen naar de specifieke stedelijke ecologie 
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van de Boulevard Zuid. Die normatieve en in-
strumentele benadering toont zich ook in de 
toon die wordt gehanteerd in de bijhorende be-
leidsdocumenten. Door steeds terug te komen 
op het gebrek aan orde, de uitgestalde waren 
op de voetpaden en de aanwezigheid van veel 
‘rommelwinkels’, wordt de huidige staat van de 
winkelstraat systematisch geproblematiseerd, 
met weinig oog voor het potentieel van de ac-
tuele ontwikkelingen. 

De sterke reductie van de vele betekenislagen 
die de Boulevard Zuid rijk is, heeft ertoe bijge-
dragen dat er de afgelopen decennia vanuit het 
beleid vaak zeer moeizaam is omgegaan met de 
veranderingen die hier hebben plaatsgevonden. 

En dat terwijl de Boulevard Zuid kan profiteren 
van een zeer levendige stedelijkheid. Anders 
dan de instant stedelijkheid die via door de 
overheid gestuurde stadsvernieuwingsinitia-
tieven in wijken als Afrikaanderwijk en Ka-
tendrecht op een kunstmatige manier tot stand 
is gebracht, en die ondanks de zware over-
heidsinvesteringen met moeite overeind kan 
blijven, beschikt de stedelijke economie op de 
Boulevard Zuid, met haar ups and downs over 
een enorme veerkracht (Vervloesem & Dehaene 
2011). Hier (voorlopig) geen geplande gentrifi-
catie, maar een straat die stevig ingebed zit in 
de directe en wijdere omgeving.

De Boulevard Zuid biedt plaats aan een zeer di-
verse groep van ondernemers. De vele agencies 
die zich tonen in de alledaagse stedelijke prak-
tijken van de ondernemers, geven blijk van een 
veelgelaagd stedelijk milieu, dat over een bij-
zondere capaciteit beschikt om diverse noden, 
behoeften, dromen en verlangens op een of 
andere manier te accommoderen. Dat levert een 
levendige hoogstedelijke omgeving op die tot 
op vandaag een aantrekkingskracht uitoefent 
op diverse gebruikersgroepen die elk specifie-
ke, soms overlappende en soms tegenstrijdige, 
betekenissen toekennen aan de winkelstraat.

Zo oefent de Boulevard Zuid nog steeds een 
aantrekkingskracht uit op ‘oudere Rotter-
dammers’, vaak vroegere wijkbewoners die 
ondertussen al lang verhuisd zijn naar de 
buitenwijken. Zij blijven terugkomen naar 
een bepaalde kapper, een specifiek café, of 
bijzondere winkel die verschillende generaties 
teruggaat. Ook voor de veel internationalere 
groep van bewoners die zich later in de directe 
en ruimere omgeving van de Boulevard Zuid 
gevestigd hebben, zijn er vele aanleidingen 
om specifiek hier, en niet elders naartoe te 
gaan: vrouwen vinden er hun bruidsjurk en 
bruidsschat, gezinnen vinden er een Turkse 
meubelzaak met een aanbod dat in de smaak 
valt, jongeren kunnen er overdag en ‘s avonds 
terecht om bij hun favoriete shoarmazaak een 
broodje te halen, kinderen kunnen er op weg 
naar de tramhalte naar huis even binnensprin-
gen bij de ‘Game Mania’ waar tweedehands 
computerspelletjes verkocht worden, jonge 
moslima’s passeren bij het ophalen van hun 
kinderen bij de schoolpoort langs mevrouw 
Fia om een thee te drinken en betaalbare kin-
derkleding op de kop te tikken (veldnota’s, 21 
oktober 2010).

Het feit dat de Boulevard Zuid tegelijk een door-
gangsstraat en verblijfsstraat is, maakt dat ze 
een belangrijke rol speelt als ruimte van kleine 
ontmoeting (Soenen 2006). De verschillende 
tramlijnen die de straat doorkruisen brengen 
veel passage met zich mee. De tramhaltes met 
aan de ene kant een Kentucky Fried Chicken en 
aan de andere een Mac Donalds zijn populaire 
ontmoetingsplekken van tieners, jonge moeders 
en ouderen die onderweg naar huis nog even 
blijven rondhangen. De vele shoarmazaken, 
nachtwinkels en cafés maken dat er niet alleen 
overdag, maar ook ‘s avonds en ‘s nachts veel le-
ven is. De gesprekken en observaties maken een 
zeer breed pallet van betekenissen zichtbaar, die 
niet louter economisch van aard zijn, maar ook 
gaan over ontmoeting, dagelijkse en bijzondere 
rituelen, contact, gewoonte, gezelligheid. 
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Wanneer stedenbouw wordt 
uitgehold tot een ontwikkelings- 
en grondbeleid 

De dynamieken die hierboven beschreven staan 
en die de kwaliteit van de Boulevard Zuid to-
nen als hybride tussenruimte, staan in scherp 
contrast met het beleid dat recent gevoerd is in 
de winkelstraat. Dat beleid vertrekt vaak van 
bepaalde opvattingen die van buitenaf op de 
straat worden geprojecteerd en vinden nauwe-
lijks aansluiting bij wat er al aanwezig is.

Het ondernemerschap op de Boulevard Zuid 
maakt in algemene zin deel uit van de stad als 
sociale ecologie waarvan de typisch stedelijke 
kenmerken in belangrijke mate te danken zijn 
aan de externe economische logica’s die zich 
typisch niet zomaar laten managen.30 Volgens 
het oorspronkelijke gedachtegoed van de 
Kansenzones, werd een pleidooi gevoerd voor 
regelarme zones, met als doel om actief te pro-
beren om de externe economie te herintroduce-
ren en te ondersteunen. Maar binnen de context 
van de geoliede stadsontwikkeling op Zuid is 
dergelijk beleid onmiddellijk als een stimule-
ringsbeleid opgevat en geïnternaliseerd binnen 
de werking van haar belangrijkste speler, OBR 
(Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam). Hierdoor 
werd het ondernemerschap dat zich in deze 
stedelijke ecologie kon ontwikkelen al snel in 
een bepaald keurslijf gedwongen. De gemeente 
bevestigde hiermee de spelregels van een inter-
ne, bedrijfseconomische logica. 

De gemeentelijke beslissing om de uitvoering 
van het Kansenzonebeleid bij OBR te leggen, 
is een erg bepalende keuze geweest, die het 
lot van dit kansenbeleid in belangrijke mate 
heeft bepaald. Voorwaarden als branchering, 
het afsluiten van formele leningen bij de bank, 
het opleggen van minimummaten voor winkel-
panden, etc. zijn allemaal criteria die de ver-
handelbaarheid van gronden en panden moet 
bewaken. Een beleid dat in zijn doelstelling is 
uitgetekend als een investering in de kansen-

30 De volgende vier paragrafen zijn grotendeels gebaseerd op de 
conclusies die eerder geformuleerd werden in Vervloesem & 
Dehaene (2011).

structuur werd zo geleidelijk gekneed tot een 
werkwijze die vooral de stroomlijning van het 
ondernemerschap in de wijk op het oog leek 
te hebben. Het ondernemerschap moest zich 
conformeren aan wat binnen de vooropgestelde 
ontwikkelingslogica als wenselijk wordt gezien 
en niet andersom. 

In plaats van in te spelen op de kansen die be-
sloten lagen in de stedelijke ecologie van de 
winkelstraat, is de Kansenzoneregeling in de 
praktijk gebruikt geweest als een instrument 
om net meer voorwaarden en eisen op te leg-
gen aan ondernemers die zich willen vestigen 
in dit gebied. Ondernemers die gebruik wilden 
maken van de subsidies moesten beantwoorden 
aan het juiste ondernemerschap, de juiste mix, 
het juiste marktsegment, op de uitgekozen 
plaats, en zelfs, volgens een min of meer voor-
geschreven ondernemersconcept (de maat van 
de winkels, branchering, etc.), aangepast aan 
de sjablonen die bij de (grond)waardebepaling 
gehanteerd worden. Dit alles zorgde voor een 
radicale gedaantewisseling van dit beleid: van 
een economische integratiestrategie naar een 
ontwikkelings- en grondbeleid. 

Dit soort stedenbouw die in hoofdzaak ten 
dienste staat van kapitaalaccumulatie, faci-
liteert de introductie van een bedrijfsmatig 
ontwikkelingsmodel. Ze is gebaseerd op een 
maximale internalisering van de kosten en op 
een gesloten boekhouding binnen gebiedsge-
richte projectperimeters. Dergelijke ontwikke-
ling heeft weinig oog voor andere vormen van 
kapitaalsontwikkeling die buiten deze interne 
economie omgaan. En dat terwijl het onderne-
merschap op de Boulevard Zuid, of toch een 
belangrijk deel ervan, een nichespeler is die 
vanuit een tweede orde positie juist deze kapi-
taalsvormen weet aan te boren. 

Een mogelijk alternatief, het laten spelen van 
‘milieueffecten’ binnen de sociaal-ruimtelijke 
ecologie van deze wijken op de wip (bijvoor-
beeld de relatie en vooral het samenspel tussen 
a- en b-locaties of tussen de strategisch gele-
gen kruispunten, de hoofd- en de zijstraten) is 
binnen deze bedrijfslogica niet aan de orde. 
Dat levert binnen de beheerslogica van een 
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grondbedrijf namelijk geen zichtbare return 
op. Dit soort stedenbouw snijdt de pas af van 
vele vormen van koppeling tussen stadsont-
wikkeling en sociale ontwikkeling. 

In de dagdagelijkse realiteit vertaalt zich dat 
in de voortdurende aanmaak van nieuwe re-
gels en reglementen (van ‘huisreglementen’ 
tot ‘voetpadetiquette’). Dat leidt soms tot 
absurde situaties. Zoals de ondernemers die 
een kat- en muisspel lijken te spelen met de 
controleurs die het kafkaëske uitstallingsbe-
leid op het voetpad controleren, met meter in 
de hand. Andere keren ontstaat er zelfs een 
nieuwe economie rond: een voorbeeld hiervan 
is de eigenares van de bruidsmodewinkels die 
een adviesbureau heeft uitgebouwd om ande-
re ondernemers te begeleiden in dit doolhof 
van regels. Maar in de meeste gesprekken met 
ondernemers is de regelgeving onderwerp van 
frustratie en ergernis. Daarnaast bestaat er 
bij de ondernemers een gevoel van willekeur 
en moedwillige tegenwerking, zoals bijvoor-
beeld bij de toekenning van de Kansenzone-
subsidies, of bij de onverwachte confrontatie 
met hygiëne- en andere controles. De meeste 
regels zijn op maat van een doorsnee winkel-
straat bedacht, maar staan haaks op de logi-
ca’s die spelen in de stedelijke ecologie van 
de Boulevard Zuid. Die aanpak maakt het op 
sommige momenten voor startende onderne-
mers bijzonder lastig.

Ondanks de geïntegreerde aanpak die wordt 
nagestreefd door het programmateam ontsnapt 
de Boulevard Zuid niet aan de ‘projectocratie’, 
die sinds een aantal jaren niet alleen de steden-
bouw maar ook andere beleidsdomeinen domi-
neert. De projectcultuur, waarbij de competitie 
tussen verschillende projectleiders, gebieds-
regisseurs of laanmanagers ten top gedreven 
wordt, maakt dat de inspanningen die gebeuren 
om een winkelgebied opnieuw op de kaart te 
zetten, de leegstand op te lossen, en kwalita-
tieve ondernemingen aan te trekken, zo van 
de kaart geveegd kunnen worden door het niet 
afstemmen van nabijgelegen herontwikkelin-
gen. De (etnische) ondernemers die via advies-
bureaus, makelaars of laanmanagers worden 
overtuigd om zich te vestigen in ‘hun’ winkel-

gebied, zijn daarvan het eerste slachtoffer.

Uit de case blijkt dat de verschillende stede-
lijke diensten vaak elk vanuit hun eigen doel-
stellingen werken, waardoor instrumenten en 
regels worden bedacht die elkaar in de praktijk 
blijken tegen te werken. Het OBR grijpt de 
Kansenzoneregeling aan om zoveel mogelijk 
publieke en private investeringen in het gebied 
te pompen. Voor de verantwoordelijke ambte-
naar ‘maakte het eigenlijk niet zo heel veel uit’ 
waar die investeringen precies terecht kwamen. 
Terwijl zowel uit het verhaal van het huidige 
programmateam, als dat van Ramazan blijkt 
hoe cruciaal mogelijkheden tot ondersteuning 
zijn in een winkelstraat als de Boulevard Zuid, 
die sterk maar tegelijk fragiel is. 

Tot zover de kritische kanttekeningen. Is er 
een stedenbouw denkbaar die wel de brug kan 
slaan? En hoe zou die stedenbouw dan zowel 
toekomstgericht kunnen zijn, als aanhaken op 
de reeds bestaande dynamieken? 

Hieronder een voorzichtig begin van een ant-
woord, in drie delen:

Een stedenbouw die 
meebeweegt op het ritme van 
sociale veranderingsprocessen

De Boulevard Zuid en de naastgelegen wijken 
Bloemhof en Hillesluis zijn door stadsplanners 
lange tijd gepercipieerd als een gebied in af-
wachting van herontwikkeling. Toen dit gebied 
vervolgens hoog genoeg op de investeringsa-
genda kwam te staan, werd abstractie gemaakt 
van de (niet door de overheid gestuurde) ste-
delijke dynamieken en processen van conso-
lidatie (Kesteloot & Van Criekingen 2016) die 
hier in de tussentijd waren ontstaan. Naast het 
feit dat er zo allerlei projecties van buitenaf op 
het gebied worden toegevoegd (in hoofdzaak 
gericht op het aantrekken van middenklasse 
gezinnen), ontstaat er zo een reëel risico op 
nieuwe breuklijnen. In de Afrikaanderwijk ver-
taalt zich dat momenteel al op een letterlijke 
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manier, en zal ongeveer een derde van de wijk 
onder de sloophamer verdwijnen om plaats te 
maken voor de ontwikkeling van Parkstad. Het 
lot van de Boulevard Zuid is nog niet bezegeld, 
maar ook hier bestaat er op termijn een risico 
op verdringing van het huidige ondernemer-
schap en de bijhorende stedelijke ecologie. 

In reactie hierop is een stedenbouw nodig die 
meebeweegt op het ritme van sociale veran-
deringsprocessen, en die niet louter zichzelf 
en de eigen waarden als referentie neemt. 
Stedenbouwkundigen kunnen leren van de 
manier waarop de Boulevard Zuid zich als tus-
senruimte heeft ontwikkeld tot een stedelijke 
ecologie die treshold-like, en niet enclave-like 
is (Mubi Brighenti 2013). De diverse vormen 
van ondernemerschap zitten niet opgesloten 
in zichzelf, maar maken telkens op de een of 
andere manier gebruik van het gedeelde milieu 
van de winkelstraat. Van de Mediamarkt en de 
Esalam moskee die samen een ondergrondse 
parking financieren en gebruiken. Over de 
Dunya supermarkt die in het gat springt dat de 
klassieke supermarkten laten door in te zetten 
op een veel gevarieerder productengamma. Tot 
de juweliers op de Beijerlandselaan die mee op 
de kar springen van het succes van de gespecia-
liseerde bruidsmodewinkels.

Zo toont de case hoe in de praktijk van het 
ondernemerschap op de Boulevard Zuid, 
de grenzen tussen eerste en tweede orde 
doordringbaar zijn. Het (merendeel van het) 
ondernemerschap op de Boulevard Zuid be-
hoort noch tot de marginaliteit, noch tot de 
mainstream. Het zit daar ergens tussenin. 
Zowel voor stedelijke reconversie opgaven als 
voor de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen is 
het relevant om te onderzoeken op welke ma-
nieren de grenzen tussen de eerste en de tweede 
orde een poreus karakter kunnen hebben.

Een stedenbouw die rekening 
houdt met de agency van 
verschillende stadsmakers 

De Boulevard Zuid is en-en: verblijven en 
passeren, lokaal en bovenlokaal, oer-Ne-
derlands en internationaal, poffertjeskraam 
en shoarmatent, dagelijkse boodschappen 
en speciale aankopen, jong en oud, groot en 
klein, nieuwkomers en gevestigden, ketens en 
speciaalzaken. Toch wordt in het laatste ge-
meentelijk actieprogramma de aanwezigheid 
van ‘de verschillende publieken’ nog als één 
van de ‘afbreukrisico’s’ omschreven (Program-
mateam Winkelboulevard Zuid 2012: 41): “het 
Mediamarktpubliek [wordt] geconfronteerd met 
moskeebezoekers; lallende kroegtijgers met ge-
zinnen voor de dailies.” 

In plaats van dit als een afbreuk te zien, zit 
net daar de kracht. Dit draagt bij tot wat Soe-
nen beschrijft als processen van ‘alledaagse 
gemeenschapsvorming’ (Soenen 2006): “Deze 
meer mobiele versie van gemeenschap is tevens 
ambivalent. Ontmoeten en conflict gaan er 
hand in hand en betrokkenheid gaat ook steeds 
gepaard met afstand.” Wanneer gemeenschap 
wordt gedacht als een statisch begrip, dan re-
sulteert dat in het tegenover mekaar plaatsen 
van ‘wij’ tegen ‘de ander’, met polarisering tot 
gevolg. Diverse denkers die vanuit een diver-
siteitsperspectief naar de samenleving kijken, 
beschouwen identiteits- en gemeenschaps-
vorming als een wordingsproces (o.m. Butler 
1990, Fraser 1992, Mouffe 1999). Door aan-
dachtig te zijn voor de alledaagse wordings-
processen van sociale relaties en gemeenschap, 
zoals Soenen hierboven beschrijft, verschijnt 
de stedelijke ruimte opnieuw in het vizier. De 
rol van de stedelijke ruimte bestaat er dan in 
om mee vorm te geven aan deze processen van 
representatie, betekenisvorming en performa-
tiviteit (Jakobs & Fincher 1998, Langhurst en 
Johnston 2014). In Blokland’s woorden (2017) 
heet dit kort en krachtig: gemeenschap als ste-
delijke praktijk.



460 Stedenbouw en Sociale Verandering

De vaststelling dat de ruimte in grote mate 
mee vorm krijgt door de alledaagse wordings-
processen die er plaats vinden, vraagt om een 
stedenbouw die rekening houdt met de agency 
van verschillende stadsmakers. In plaats van 
elk verschil te willen incorporeren binnen één 
vooropgesteld ontwikkelingsmodel, komt het 
erop neer om ruimte te creëren voor mogelijke 
dwarsverbanden en ontmoeting, zonder hierbij 
het conflict te willen schuwen. Het initiatief van 
de Scholingswinkel op de Boulevard Zuid kan 
op dat vlak inspiratie bieden voor stedenbouw-
kundigen. Hier werden vroege schoolverlaters 
van het nabij gelegen Albedacollege gekoppeld 
aan startende ondernemers die een helpende 
hand konden gebruiken. Dit leer-stage traject 
ging over veel meer dan leren ondernemen. 
Hier ontstonden initiatieven voor collectief ge-
organiseerde straatfeesten, hier konden onder-
nemers op een laagdrempelige manier terecht 
voor begeleiding en bijstand, hier kon indien 
nodig bemiddeld worden tussen pandeigenaren 
en winkeluitbaters, enz. Veelzeggend is dat net 
dit initiatief is stopgezet. De vele gepresteerde 
uren van het geëngageerde team van de Scho-
lingswinkel, leverden namelijk niet altijd een 
direct zichtbare of meetbare output op, wat 
voor problemen zorgde bij de verantwoording 
van de uitgave van de Europese subsidies (Kees 
K., persoonlijk gesprek, 14 september 2010).

Een stedenbouw die oog heeft 
voor maatschappelijke winsten

Wanneer er nieuwe stadsprojecten ontwikkeld 
worden in de onmiddellijke nabijheid van de 
Boulevard Zuid, dan is het logisch om te bekij-
ken welke positieve effecten dit potentieel kan 
genereren voor de winkelstraat. Dat gebeurde 
zowel tijdens de masterplanfase van Parkstad 
(Reijndorp, Middelkoop, Karsten, van der 
Zwaard & Dieleman 2003), als bij de aanleg 
van de nieuwe sneltramlijn die de VINEX-wij-
ken met het centrum van Rotterdam moest 
verbinden. Helaas gebeurde dit, zoals wel 
vaker het geval is, vanuit een trickling down 
redenering. De achterliggende gedachte was 

dat de investeringen in deze nieuwe stedelijke 
ontwikkelingsprojecten zouden doorsijpelen 
naar de ruimere omgeving. In de praktijk blijkt 
dit doorgaans tegen te vallen. In de context 
van Rotterdam Zuid werd die beperkte impact 
eerder al gedemonstreerd in initiatieven als 
Wederzijds Profijt31 en Eetwijk Afrikaander-
wijk (Vervloesem en Dehaene 2011). Ondanks 
goedbedoelde intenties, bleef de uitwisseling 
eerder beperkt, of was er enkel sprake van een-
richtingsverkeer. De baten of het profijt kwa-
men toch vooral terecht bij de nieuwkomers, in 
dit geval de blanke middenklasse. 

Om voorbij een door bedrijfslogica gedomi-
neerde stedenbouw te denken die ten dienste 
staat van de creatie van financiële meerwaarde, 
is er nood aan een stedenbouw die oog heeft 
voor maatschappelijke winsten, en dat vanuit 
een inclusief perspectief. Een belangrijke sleu-
tel ligt bij de herdefiniëring van de straat als 
een collectief goed. De case van de Boulevard 
Zuid leert ons welke ‘milieu-effecten’ er dan in 
dit soort van gelaagde omgevingen kunnen ont-
staan. Dit impliceert dat de straat niet-produc-
tief kan zijn, tenminste niet in de enge zin (Mer-
rifield 2014). In de praktijk komt het er dan op 
neer dat de straat als collectief goed niet louter 

31 Begin jaren 90 werd in Rotterdam Zuid het programma 
‘Wederzijds Profijt’ gelanceerd met als doel de sociaal-econo-
mische integratie van de aangrenzende wijken te verbeteren. 
Dit initiatief had zeker ook te maken met de grotere gevoe-
ligheid van de grote steden voor de verscherping van sociale 
problemen vanaf het midden van de jaren 80. Nieuw in de pro-
bleemanalyse was dat de combinatie van economische her-
opleving en voortgaand sociaal verval verantwoordelijk werd 
gehouden voor nieuwe scheidslijnen en scherpere tegenstel-
lingen in de stad (Reijndorp 1996). Al van bij de start van het 
Kop van Zuid project werd gevreesd voor een scherpe breuk 
tussen de nieuwe ontwikkeling en de aangrenzende wijken 
waar het minder goed ging. Het Wederzijds Profijt program-
ma was geïnspireerd op de ervaringen met linkage en social 
return programma’s in de Verenigde staten. De achterliggende 
idee was dat de overheid door contractuele voorwaarden 
op te leggen aan investeerders op vlak van tewerkstelling, 
huisvesting en voorzieningen de winst of het ‘profijt’ van ste-
delijke herontwikkelingsprojecten kon herverdelen zodat ook 
de zittende bevolking hiervan zou meeprofiteren. Daarnaast 
droegen dergelijke programma’s ook bij tot het creëren van 
een draagvlak bij de lokale bevolking voor de ontwikkeling van 
grootschalige stedelijke vernieuwingsprojecten. In Rotterdam 
vertaalde dit idee zich op verschillende vlakken. Op ruimtelijk 
vlak werd gestreefd naar een verbeterde fysieke integratie en 
bereikbaarheid van de omliggende wijken door middel van 
de aanleg van dwarsverbindingen. Daarnaast bestond een 
belangrijke component van het Wederzijds Profijt programma 
uit het creëren van werkgelegenheid op de Kop van Zuid voor 
de laaggeschoolden uit de omliggende wijken. Dit vertaalde 
zich in initiatieven als de oprichting van het ‘Wijkschoonmaak-
bedrijf Kop van Zuid’ en afspraken met (bouw)aannemersbe-
drijven (Commissie voor Ruimtelijke Ordening & Economische 
Ontwikkeling, 22 februari 1994). 
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ten dienste staat van directe financiële waarde-
vermeerdering, maar als sociale infrastructuur 
voor de stad allerlei niet-meetbare maatschap-
pelijke winsten genereert voor diverse groepen 
stedelingen. Het is dan aan de stedenbouw om 
met een zo open mogelijk vizier die diverse 
maatschappelijke winsten te detecteren en 
zichtbaar te maken, en zo mee een bijdrage te 
leveren aan positieve sociale verandering.
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Conclusies 
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Werken met de stad

“In de stad werken, maar haar ijdel gepraat, 

haar zelfliefde ontwijken. In de stad de stad 

mijden. De stad gewoon en onverschillig 

gebruiken, zoals de koe de weide waarop ze 

graast.” (Verschaffel 1999/2010: 62)

Wat is stad maken? Stad maken kan heroïsch 
klinken. Zeker wanneer het wordt toegeschre-
ven aan de verdienste van bepaalde personen, 
zoals architecten, stadsplanners of beleid-
smakers. In die betekenis dreigt al snel een 
overschatting van de mate waarin de stad zich 
laat maken ten opzichte van ongeplande en on-
stuurbare transformatieprocessen. Stad maken 
gaat in deze interpretatie vaak over een pro-
bleem dat moet worden opgelost. Het (samen)
leven in de stad wordt dan een-op-een gekop-
peld aan ruimtelijke interventies. Denk hierbij 
aan de voorbeelden die we tegenkwamen in 
Rotterdam. De renovatie of nieuwbouw van 
woningen moet de achterstelling van bepaalde 
wijken oplossen. De aanleg van een brug moet 
helpen om de stad de sprong over de rivier te 
laten maken (alsof er daar op dat moment nog 
geen stad was). De revitalisering van een win-
kelstraat moet de omliggende ‘probleemwij-
ken’ een positieve stimulans geven. Deze doc-
toraatsthesis toont hoe dergelijke redeneringen 
en smalle invullingen van stad maken kwalijke 
gevolgen kunnen hebben. Ten eerste omdat 
zo de rol van een Gerrit de Jongh, een Jan van 
der Ploeg of een Riek Bakker buitenproporti-
onele dimensies krijgt aangemeten, terwijl de 
rommeligheid, de onvoorspelbaarheid, de con-
tingentie, de complexiteit, de ambivalentie, de 
grijze zones, en de niet-rationele logica’s van 
verstedelijkingsprocessen worden verdoezeld, 
genegeerd en miskend. Ten tweede omdat het 
vaak gepaard gaat met een al te eenduidig spre-
ken over de stad in termen van pro of anti. De 
stad als emancipatiemachine versus de stad als 
oord van verderf en de gecorrumpeerde mens. 
Buiten het versterken van de polarisering, 
draagt dit soort retoriek weinig bij.

Maar wat als we stad maken zouden zien als 
werken in de stad? Of beter nog, als werken met 
de stad? Dan maakt de heroïek plaats voor een 
iets bescheidener en meer alledaagse praktijk 
van stad maken. Geen valse bescheidenheid: 
met de stad werken veronderstelt nog steeds 
dat actie nodig is om transformatie mogelijk 
maken. Ook geen benepen contextualisme. 
Naast kennis van wat er al is, blijft visievorming 
en aandacht voor de longue durée noodzake-
lijk. Dat betekent verder durven kijken dan het 
heden, naar de toekomst, en het verschil met 
wat bestaat durven gestalte geven, zonder een 
eindtoestand op te dringen. Dat betekent ver-
der kijken dan wat de stadsgebruikers van het 
moment willen, en voldoende ruimte openlaten 
voor de noden en behoeften van wie en wat nog 
niet gekend of geweten is (Loeckx & Vervloe-
sem 2012). Maar door de stad en de stedelijke 
ruimte als grondstof te zien, en niet als iets dat 
moet worden geremedieerd of op een piëdestal 
geplaatst, verschuift het blikveld en verschijnen 
nieuwe mogelijkheden voor een stedenbouw 
die gericht is op sociale verandering. 

Ik sluit me aan bij Verschaffel (1999/2010: 
61) die waarschuwt voor een stad die wordt 
“geprezen, beschermd, van onderschriften voor-
zien”, waardoor “het centrum alsmaar meer 
symbolisch en meer zuiver centrum wordt, de 
stad alsmaar explicieter zijn verleden afzondert 
en exposeert, en de stad alsmaar professioneler 
en gemakkelijker ‘stadservaring’ produceert”. 
De historische casestudies die in deze doc-
toraatsthesis aan bod komen, tonen niet de 
historische hoogtepunten in Rotterdam’s stads-
ontwikkelingsgeschiedenis, maar de vergeten 
periodes daar tussenin, niet de centrale plek-
ken van de eerste orde, maar de minder in het 
oog springende plekken van de tweede orde 
(Remy & Voyé 1981). Tegenover de “overvloed 
van bekende, nadrukkelijke, irritant eenduidige 
betekenissen”, waarbij de stad verwordt tot “ge-
heel façade, geheel buitenkant, betekenis zonder 
weerstand” (Verschaffel 1999/2010: 61), heb ik 
op die manier met de casestudies het potentieel 
van een meer gelaagde en meerstemmige le-
zing van de stad willen zichtbaar maken.
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Stedenbouw laat zich moeilijk vangen als disci-
pline. Niet het afbakenen van de eigen discipli-
naire grenzen, maar het voortdurend opzoeken 
en oversteken van deze grenzen kenmerkt de 
stedenbouw. Die doorgedreven transdisciplina-
riteit zorgt ervoor dat het onderscheid met an-
dere disciplines soms moeilijk te maken is. Van-
uit deze vaststelling ligt de particulariteit van de 
stedenbouw als kennisdomein veeleer in het feit 
dat het zowel over het observeren van de stad, 
verstedelijkingsprocessen en het stedelijk le-
ven gaat, als over het formuleren van acties die 
hierop ingrijpen (Pinson 2004, Dehaene 2008, 
d’Auria 2012). Met andere woorden, stedenbouw 
is onderzoek én praktijk; de stad wordt be-
schouwd als ‘object’ van analyse én als ‘project’. 
Pinson (2004: 506) en vele anderen met hem, 
benadrukt hierbij: “Today, it is not sufficient for 
these projects to be functionally and technically 
feasible because they also have to be socially 
acceptable and ecologically sustainable.” 

In deze doctoraatsthesis ben ik vertrokken van 
de veronderstelling dat een meer zorgvuldige 
en inclusieve lezing van de stad – met bijzonde-
re aandacht voor zowel de ruimtelijke, sociale 
en culturele dimensie – kan bijdragen tot een 
stedenbouw die beter is afgestemd op sociale 
veranderingsprocessen in de samenleving. Aan 
het begin van deze doctoraatsthesis formuleer-
de ik twee onderzoeksvragen, met de bood-
schap dat dit boek op twee manieren gelezen 
kan worden: ten eerste als een meer inclusieve 
lezing van de stadsontwikkelingsgeschiede-
nis(sen) van Rotterdam, en ten tweede als een 
spiegel voor de stedenbouw. Het is ondertussen 
duidelijk dat deze twee onderzoeksvragen nauw 
met elkaar verweven zijn. In de zoektocht naar 
een stedenbouw die zich actief verhoudt tot de 
samenleving en de sociale veranderingsproces-
sen die zich hier afspelen, kunnen we veel leren 
van een herlezing van de vele geschiedenissen 
van stad maken. Toch zijn er verschillende mo-
gelijke manieren waarop we kunnen leren, en 
bijgevolg ook verschillende soorten conclusies 
die we kunnen trekken. 

De meest voor de hand liggende manier om 
conclusies te trekken, is om op basis van deze 
vergeten geschiedenissen, de balans op te  

maken van wat stedenbouw al dan niet vermag. 
Dit vertaalt zich dan in een kritiek van het 
Rotterdamse stedelijk beleid van de afgelopen 
honderd jaar, met een overzicht van de manier 
waarop stedenbouw gedurende verschillende 
periodes is ingezet, en welke positieve dan wel 
negatieve impact dit heeft gehad op het vlak 
van sociale verandering, meer bepaald op het 
vlak van in- en uitsluitingsprocessen in de con-
text van migratie. Op zich zit daar al een winst. 
In plaats van een apologetische kritiek van de 
stedenbouw, waarbij enkel het eigen, naar bin-
nen gekeerde referentiekader wordt gehanteerd 
om de waarde en positie te bepalen, wordt dit 
kader opengebroken door met een kritische 
blik van buitenaf te kijken. Door meer oog te 
hebben voor een veel ruimere en diverse groep 
van stadsmakers en de bijhorende alledaagse 
praktijken van stad maken, en daarnaast ook 
ongeplande of onstuurbare verstedelijkingspro-
cessen mee te nemen in de analyse, wordt de 
wisselwerking tussen de spontane en geplande 
stad zichtbaar gemaakt. Het theoretisch refe-
rentiekader waarin ik de dubbele sociale kritiek 
op de stedenbouw reconstrueerde, sluit hier 
volledig bij aan, maar kan door middel van het 
empirisch onderzoek en de link met huidige, 
lopende planningsprocessen nog verder worden 
scherp gesteld. In het tweede deel van deze con-
clusies ga ik hier onder de titel ‘Kleine kroniek 
van hoe moeizaam stedenbouw omgaat met 
open stedelijke milieus’ dieper op in.

Maar, zoals ik eerder in het theoretisch luik 
aangaf: deze sociale kritiek op de stedenbouw 
biedt weinig aanzetten voor een constructief 
alternatief. De koppeling met het empirisch 
onderzoek brengt daar weinig verandering in. 
Het sociaal-geografisch perspectief bestudeert 
net als stedenbouw de stad als territorium, en 
beschikt over een uitgebreid en gesofisticeerd 
denkkader om sociale en ruimtelijke ongelijk-
heid in kaart te brengen. Desondanks blijft het 
moeilijk om de vinger te leggen op de vraag 
waarom fenomenen net op die bepaalde loca-
tie, gedurende die specifieke periode, in die 
welbepaalde context, resulteren in zeer leven-
dige, open stedelijke milieus, en andere niet. 
Die beperking maakt volgens De Meulder en 
Heynen (2003) dat het stedelijk beleid momen-
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teel hoofdzakelijk gericht is “op het tegengaan 
van de meest kwalijke effecten van ruimtelijke 
processen die samenhangen met uitsluiting, en 
niet op het sturen van die processen. Daartoe 
ontbreekt een consistent inzicht in de wijze 
waarop de architecturale en stedenbouwkundige 
geleding van de ruimte een actieve rol speelt in 
processen van uitsluiting”. 

Aanvullend en complementair aan bestaande 
vormen van stadsonderzoek gericht op pro-
cessen van in- en exclusie (zie o.m. Kesteloot, 
Meert & Mistiaen 1997; Kesteloot, Loeckx & 
Meert 1999; De Meulder & Heynen 2003), heb 
ik in deze doctoraatsthesis willen tonen wat de 
mogelijkheden zijn van een veldwerkmethode 
die expliciet gericht is op de analyse van so-
ciaal-ruimtelijke kwesties. Ik keerde hiervoor 
terug naar de Chicago School of Sociology, om 
deze aanpak vervolgens vanuit een diversi-
teitsperspectief open te breken, mee gevoed 
door inzichten rond de sociale constructie en 
productie van de ruimte, afkomstig uit de post-
koloniale theorie, gender studies, antropologie, 
sociologie, urban studies en politieke filosofie. 
De veldwerkmethode die zo werd ontwikkeld, 
maakte een doorgedreven gelaagde lezing of 
thick description van de stad mogelijk. Dat liet 
me toe om extra betekenislagen toe te voegen 
aan heersende opvattingen over wat wonen, 
werken, en (samen)leven in de stad kan inhou-
den, waardoor allerlei ambivalenties, (schijn-
bare) paradoxen en niet rationeel begrijpbare 
elementen aan de oppervlakte kwamen. Ook 
de creatieve agency die via deze micro-analyse 
van de wordingsprocessen van stedelijke mi-
lieus in beeld verschijnt én die tegelijk ook in 
relatie staat tot structurele en systemische ver-
anderingsprocessen heb ik op die manier mee 
in beeld gebracht. De handelingsruimte die zo 
ontstaat, hangt samen met de ontwikkeling van 
een breder netwerk van actoren, variërend van 
professionals tot non-professionals, waarbij 
ook ‘actanten’ of ‘dingen’ (Latour 2005) een rol 
kunnen spelen. Tot slot heb ik in het empirisch 
onderzoek veel aandacht besteed aan de inter- 
actie tussen het sociale en het ruimtelijke. 
Hierbij vormden onder andere de inzichten van 
Butler (1990) rond performativiteit en Soenen 
(2006) rond het kleine ontmoeten, een belang-

rijke aanvulling in discussies rond ongelijkheid. 
Naast de koppeling met machtsrelaties, burger-
rechten en toegang tot stedelijke hulpbronnen, 
maakt dit perspectief het mogelijk om de scope 
te verruimen naar alledaagse wordingsproces-
sen van sociale relaties en gemeenschapsvor-
ming die zich in nauwe wisselwerking met de 
materiële, stedelijke ruimte afspelen. 

De epistemologie van meervoudigheid die 
hieruit voortvloeide leverde in elk van de case-
studies een ruimtelijke biografie op, waarin 
sociaal-ruimtelijke kwesties zowel in de diep-
te als in de breedte, zowel diachronisch als 
synchronisch werden bestudeerd. Het doel 
was om zo te verkennen wat dergelijke (her)
lezing van de stad te bieden heeft voor de ste-
denbouw. Welke nieuwe handvaten biedt dit 
perspectief om te werken met de stad, of om 
stad te maken? En dat niet zozeer vanuit een 
premisse van remediëring, of vanuit een drang 
om stedelijkheid te controleren, te corrigeren, 
te beheersen – of zoals soms gepoogd wordt, te 
creëren of te installeren. Via de sociale kritiek 
op de stedenbouw leerden we al dat dergelijke 
pogingen gedoemd zijn om te resulteren in een 
‘gemaakte’ stedelijkheid, die vroeg of laat de 
weerbots ondervindt van de complexe realiteit 
waar ze deel van uitmaakt. Wel door de stad, 
en wat er voorhanden is te gebruiken en er op 
een kritische en toekomstgerichte manier mee 
te werken. Of, zoals De Meulder (2008) het 
formuleert, dergelijke gelaagde ruimtelijke 
biografie biedt dan mogelijkheden om op een 
haast vanzelfsprekende manier van de descrip-
tie van bepaalde stedelijke fenomenen en de 
bijhorende sociaal-ruimtelijke kwesties over te 
gaan tot een (pre)scriptie. Het op de radar ver-
schijnen van mogelijke conflicten of nadelige 
condities gaat dan samen met het vinden van 
kansen en mogelijkheden.

Het potentieel van deze benadering werk ik 
verder uit in het derde deel van deze conclusies, 
onder de titel ‘Inclusieve stedenbouw’. De drie 
sensitizing concepts die ik aan het begin van 
deze doctoraatsthesis formuleerde als krijtlij-
nen voor het veldwerk in het empirische ge-
deelte, vormen hiervoor de leidraad: (1) ruimte 
als product en producent van sociale relaties, 
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(2) de epistemologie van meervoudigheid, en 
(3) de tussenruimte centraal stellen. Aan de 
hand van sprekende voorbeelden uit de drie 
casestudies maak ik zichtbaar hoe deze drie 
attenderende begrippen zich concreet hebben 
gemanifesteerd. De inzichten die hieruit voort-
komen, heb ik vervolgens geherstructureerd 
om zo tastbaar te maken wat deze bril om naar 
processen van stad maken te kijken, kan bij-
dragen aan een stedenbouw die gericht is op 
sociale verandering.

Na deze terugblik en reflecties op de resultaten 
van dit onderzoek, sluit ik deze conclusies af 
met een korte epiloog, onder de titel ‘Steden-
bouw als praktijk’. Momenteel is er vanuit 
stedelijk beleid en in de context van stadsont-
wikkelingsprojecten een toenemende interesse 
merkbaar in sociaal-ruimtelijke kwesties. In de 
Belgische context vertaalt zich dat onder meer 
in opdrachten vanuit het Team Stedenbeleid 
van het Agentschap Binnenlands Bestuur, de 
wijkcontracten in de Brusselse context, en een 
toenemend maar nog steeds erg bescheiden 
aantal sociaal-ruimtelijke studies die worden 
uitgeschreven door lokale overheden of pu-
blieke organisaties. Dit soort opdrachten gaat 
gepaard met een transdisciplinaire benadering, 
waarbij naast ruimtelijke expertise ook antro-
pologische of sociologische expertise wordt 
ingeschakeld. De uitwisseling tussen steden-
bouwers en sociale wetenschappers biedt in dit 
opzicht nog boeiende vooruitzichten. Naast 
en met de vele stedenbouw(en) die vandaag al 
bestaan, hoop ik met deze doctoraatsthesis een 
steentje bij te dragen om de stedenbouw die 
zich richt op sociaal-ruimtelijke opgaven in de 
toekomst nog sterker op de agenda te zetten. 

Kleine kroniek van hoe moeizaam 
stedenbouw omgaat met open 
stedelijke milieus

Maar laat ons eerst starten met de conclusies 
van een doctoraat dat al eerder had kunnen 
afgerond zijn. Naast het feit dat het theoretisch 
kader zich in dat geval had kunnen beperken 

tot de sociale kritiek op de stedenbouw, zouden 
ook de intro’s en besluiten van de casestudies 
er anders hebben uitgezien. Tegelijkertijd zijn 
deze conclusies heel belangrijk. Ze vormen een 
noodzakelijke opstap en aanleiding om vervol-
gens – via het empirisch onderzoek en reflec-
ties op de gehanteerde veldwerkmethode – eer-
ste aanzetten voor een constructief alternatief 
te formuleren. Het finale doel is om zo niet 
enkel te stellen dat de stedenbouw beter moet 
leren omgaan met open stedelijke milieus, 
maar ook al eerste suggesties te opperen  
voor hoe dat zou mogelijk zijn.

In onze reis doorheen ruim honderd jaar Rot-
terdamse stadsgeschiedenis zijn er verschillen-
de stijlen en vormen van stedenbouwkundige 
interventies aan bod gekomen. In sommige 
gevallen sloot dit, ondanks onvoorziene veran-
deringsprocessen, goed aan bij de sociaal- 
ruimtelijke werkelijkheid van Rotterdam Zuid. 
Maar in vele gevallen, vonden er stedenbouw-
kundige ingrepen plaats die haaks stonden 
op de open stedelijke milieus die zich hier in 
de loop van de tijd ontwikkeld hadden, en die 
gekenmerkt werden door een zekere mate van 
onbepaaldheid (Remy & Voyé 1981). Doorheen 
haar ontwikkeling is Oud Zuid er zondermeer 
ruimtelijk diverser op geworden. Er is een gro-
tere variatie in het woonbestand, er zijn meer 
voorzieningen bijgekomen, en de publieke 
ruimte met haar pleinen en boulevards trekken 
nog steeds stedelijk leven aan. En toch kun je 
stellen dat in termen van graden van (on)be-
paaldheid het spectrum versmalt. 

Vooral in de laatste veertig jaar zijn we getuige 
van een stedenbouw die op ruimtelijke integra-
tie inzet en daarbij de tweede orde, de b-locatie, 
de onderbenutte ruimte, de overmaat, in het 
vizier neemt. Het ertussenuit knippen van de 
grijze woningmarkt is hier wellicht het meest 
heldere voorbeeld. Het resultaat van de ver-
schillende herstructureringsrondes is een geor-
kestreerde diversiteit die wel rekening probeert 
te houden met de verschillende groepen die 
op Zuid wonen, maar die stedelingen opsluit 
in ruimtelijk maatwerk. Het Afrikaanderplein 
werd recent heringericht en wint een schoon-
heidsprijs, maar gaat ‘s avonds op slot en 
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overdag moet er een pleinmanager worden aan-
gesteld om ervoor te zorgen dat er voldoende 
leven is op het plein; voor de verschillende sta-
dia in de wooncarrière is er een woonproduct; 
voor de soorten ondernemers een begeleidings- 
traject. De diversiteit die zo tot stand komt is 
uiterst statisch. Maar echt problematisch is dat 
ze nieuwe scheidslijnen van in- en uitsluiting 
introduceert naargelang het beleid wel of niet is 
aangepast, en vooral naargelang ze de ongelijk 
verdeelde capaciteit om zich het voorgepro-
grammeerde en voorgestructureerde aanbod 
daadwerkelijk toe te eigenen mee versterkt.

Parkstad: ruimtelijk passtuk 
of bevolkingspolitiek?1

Kort na de grootschalige stadsvernieuwings- 
operaties die onder van der Ploeg in Rotterdam 
Zuid werden doorgevoerd, ontstond er kritiek. 
Het eenzijdig woningaanbod dat voornamelijk 
gericht was op lage inkomens zou de stads-
vlucht van de middenklasse hebben versterkt. 
Bovendien bracht de eenzijdige nadruk op wo-
nen een gedwongen verplaatsing van bedrijvig-
heid met zich mee, meer bepaald van buurt- 
winkels en kleinschalig ondernemerschap. 
In het Kop van Zuid project zouden de zaken 
beter worden aangepakt. Van bij aanvang werd 
het project gepositioneerd als stadsontwikke-
ling met een dubbel doel: enerzijds de uitbrei-
ding van de stadskern (de zogenaamde ‘sprong 
over de rivier’), maar anderzijds ook de reme-
diëring van Oud Zuid dat onderhevig was aan 
sociaal-ruimtelijke fragmentatie. De Jongh’s 
19de-eeuwse ruimtelijke logica, waarbij de 
havenactiviteiten de sociale arbeidsorganisatie 
eromheen organiseerde, zou zoveel jaar na 
datum geresulteerd hebben in een lappendeken 
van probleemwijken die van elkaar gescheiden 
werden door harde breuklijnen (Meyer 1990). 
Meyer en vele anderen met hem, hadden daar-
om hun hoop gesteld op de Kop van Zuid als 
impuls waar ook de achterliggende wijken  
beter van zouden worden. 

1 Een minder uitgewerkte versie van de conclusies onder 
‘Parkstad: ruimtelijk passtuk of bevolkingspolitiek’ en ‘Hetero-
topische vrijplaats of heterotopische vraijblijvendheid’ werd 
eerder gepubliceerd in: Dehaene & Vervloesem (2011).

De verlaten, industriële wastelands gelegen 
langs de impressionante havendokken kwamen 
het eerst aan de beurt, en werden tegen een 
hoog tempo ontwikkeld met een mix van wo-
ningen, kantoren, commerciële -, educatieve - 
en vrije tijdsfuncties. Pas zeer recent is gestart 
met de herinrichting van de overgangsgebieden 
tussen de nieuwe ontwikkeling en de bestaande 
wijken. Zo heeft onder meer Parkstad als doel 
om de brug te slaan tussen de nieuwe ontwik-
keling ten oosten van de Laan op Zuid en de 
wijken van Oud Zuid aan de westkant. De ver-
traging ten aanzien van de initiële plannen die 
ondertussen 25 jaar oud zijn, heeft onder meer 
te maken met de financiële crisis en de ver-
schuivende positie van de sociale woningcor-
poraties, wat de ontwikkelingsdruk getemperd 
heeft. Daarnaast zijn in het ontwerp gaande-
weg ook andere agenda’s meegenomen. Zo za-
gen de ontwerpers van Palmbout Urban Land-
scapes, die vanaf 2006 bij de planontwikkeling 
betrokken zijn, Parkstad als een ruimtelijk pas-
stuk dat kansen bood om Afrikaanderwijk en 
de Kop van Zuid aan mekaar te smeden tot één 
continu stadsweefsel, door de maaiveldhoogtes 
aan te passen en nieuwe verbindende routes te 
creëren, zoals de Laan op Zuid. Tegelijkertijd 
herdachten zij ook de landschappelijke struc-
tuur. Er werd zwaar ingezet op het slechten van 
de fysieke barrière, gevormd door de primaire 
waterkerende dijk rond de Afrikaanderwijk 
die in de jaren 60 werd opgehoogd, en die 
een isolerend effect had. De ontwikkeling 
van Parkstad is zo bedacht dat het ineens ook 
een antwoord kan bieden op grotere overstro-
mingskansen door klimaatverandering. Toch 
toont deze aanpak opnieuw een eenzijdige na-
druk op fysiek-ruimtelijke ingrepen, die welis-
waar gepaard gaan met de veronderstelling dat 
ze ook positieve sociaal-economische effecten 
zullen genereren. 

“[Deze ontwerpopgave] biedt de kans om de 

Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid tot een 

continu stadsweefsel te maken. We zien dat 

als een buitenkans voor het laten ontstaan 

van een meerlagige stadsstructuur waarin 

overlappende netwerken van gebruikers zich 

een plek toe-eigenen. Praktischer geformu-

leerd: de kans om bijvoorbeeld de bewoners 
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van de wat steriele Kop van Zuid met tassen 

aan het fietsstuur naar de Afrikaandermarkt 

te laten fietsen; of de kans om een onderne-

mer in de Afrikaanderwijk mee te laten profi-

teren van de enorme hoeveelheid passanten 

over de Laan op Zuid die nu de wijk niet zien 

of kennen.” (Jeroen Ruitenbeek, Palmbout 

Urban Landscapes, persoonlijk mailuitwisse-

ling, 6 juli 2012)

Bovenstaand citaat toont dat de ontwerpers uit-
gaan van sociaal-economische trickling-down 
effecten, waarbij de aanname is dat het onder-
nemerschap in Afrikaanderwijk zou profiteren 
van de nabijheid van de nieuwe inwoners van 
Parkstad. Hierbij wordt abstractie gemaakt van 
de mogelijk negatieve impact van gentrifica-
tie-effecten, die zich tijdens mijn onderzoek al 
zichtbaar aftekenden. Het kleinschalig lokaal 
ondernemerschap, deels formeel en deels in-
formeel, deels gesitueerd rondom de Afrikaan-
dermarkt en de bijhorende toegangswegen, en 
deels langs de minder zichtbare rafelranden, 
gericht op de toenmalige wijkbewoners en op 
bezoekers van buitenaf, was op dat moment al 
flink geslonken. De herontwikkelingsplannen 
hadden, samen met het flankerend beleid van 
de ‘Kansenzones’, niet alleen invloed op het 
type ondernemerschap, maar ook op het type 
woningen. Zo zal deze herontwikkeling uitein-
delijk gepaard gaan met de grootschalige sloop 
van 600 woningen in Afrikaanderwijk, die 
plaats moeten maken voor 374 duurdere wonin-
gen (“Grootschalige sloop in Afrikaanderwijk” 
2018). De hele operatie kreeg ondertussen veel 
kritiek, en wordt vergeleken met de grootscha-
lige herstructurering die (na protest slechts 
gedeeltelijk) is uitgevoerd in Nieuw-Croos-
wijk, en daar de stempel ‘bevolkingspolitiek’ 
kreeg opgeplakt: “Er wordt gesloopt, omdat 
men de bewoners weg wil hebben.” (“Sloop 
Nieuw-Crooswijk is bevolkingspolitiek” 2005)

Met andere woorden, de dubbele doelstelling 
van de Kop van Zuid herontwikkeling lijkt in 
de praktijk moeilijk verenigbaar te zijn. Net 
het feit dat er vanuit het stedelijk beleid in 
Rotterdam Zuid sterk is ingezet op het aan-
trekken van de nieuwe middenklasse, en in het 
bijzonder de creatieve klasse, heeft tot nu toe 

vooral geresulteerd in een ‘gemaakte’ stedelijk-
heid. Het maaiveld mag dan (letterlijk) gelijk 
zijn gemaakt waardoor de hoogteverschillen 
tussen het nieuwe Parkstad en de bestaande 
wijken zijn uitgevlakt, maar het speelveld 
dat zou moeten toelaten dat diverse groepen 
stadsbewoners de stad kunnen gebruiken en 
toe-eigenen is volledig vastgelegd, afgeba-
kend, voorgeprogrammeerd, en net daardoor 
een pak ongelijker geworden. De naden van de 
versleten 19de-eeuwse stad worden letterlijk 
weggesaneerd om plaats te ruimen voor een 
afgelijnde publieke ruimte, en strak getekende 
nieuwe bouwblokken. Deze actie doet denken 
aan de grootschalige vernieuwing van het grij-
ze wonen in de jaren 70. Dergelijke projecten 
verwijderen de problemen, maar ruilen in een 
beweging het brede spectrum van sterk en 
zwak geïntegreerde ruimtes voor een strak ge-
organiseerde orde waar naast de formele markt 
enkel de marginaliteit rest.

Heterotopische vrijplaats of 
heterotopische vrijblijvendheid?

De ruimtelijke ecologie waarin markt en over-
heid de rollen strak verdelen, waarin de fijn 
verkavelde orde van de stad voor een steeds 
wisselende spelverdeling zorgt, is op Oud Zuid 
steeds meer uitzondering dan regel geworden. 
Na verschillende rondes van harde herstructu-
rering is ze gewisseld voor een strak beheerde 
en zorgvuldig geprogrammeerd patrimonium. 
Binnen de aanbod gedreven logica van het 
hedendaagse Rotterdam Zuid is daardoor de 
ruimte voor alternatieve toe-eigening steeds 
meer terug te vinden in de heterotopische orde 
van een reeks sterk gethematiseerde ruimtes, 
van Theater Walhalla op Katendrecht, over het 
Eetwijk initiatief in de Afrikaanderwijk, tot het 
Freehouse project van Jeanne van Heeswijck en 
Dennis Kaspori. 

In deze doctoraatsthesis is te lezen hoe Zuid 
voor het eerst het voorwerp van gethemati-
seerde stedenbouw werd toen het schiereiland 
Katendrecht in 1934 het decor werd van een 
Chinese V.V.V. wijk. Dit collectieve initiatief 
van Nederlanders en Chinezen, maakte het 
mee mogelijk voor de diverse Chinese gemeen-
schappen op Katendrecht om het van buiten 
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opgelegde keurslijf, dat gedomineerd werd 
door sterk uitvergrote, exotiserende repre-
sentatie, open te breken en naar hun hand te 
zetten. De herinterpretatie van dit stereotiepe 
beeld, vanuit hun eigen noden en behoeften, 
werkte als een soort maskerade, waardoor 
de voorheen harde grenzen van de interstice 
op Katendrecht, plots doordringbaar werden. 
Mede dankzij de V.V.V.-week krijgen de Chine-
zen toegang tot een buitenwereld die voordien 
onbereikbaar was. De creatieve agency, waarbij 
krachten tussen diverse actoren en actanten 
werden gebundeld, maakte dat de bijzonder 
precaire economische positie van de Chinese 
ondernemers en zeelieden door veranderingen 
in de scheepvaartsector, (tenminste tijdelijk) 
hersteld kon worden. De heterotopie als vol-
strekt dubbelzinnig: tussen de vrijwillige op-
sluiting en de emancipatiemachine in, tussen 
repressie en tolerantie. 

Uitzonderingen daargelaten, mist het heden-
daagse heterotopische alternatief die ambigu-
iteit. Het engagement achter de projecten is 
oprecht en inspirerend, maar in veel gevallen 
is de culturele vrijplaats van waaruit deze initi-
atieven vertrekken ook meteen hun beperking. 
De onbepaaldheid van de vrijplaats staat dan 
vooral voor vrijblijvendheid. De kleurrijke 
initiatieven verdrinken in de vermenigvuldi-
ging van kortlopende projecten binnen de ge-
professionaliseerde stadsvernieuwingspraktijk. 
In Rotterdam werd dit nog versterkt door de 
nadruk op creatieve economie. Hierbij is het 
belangrijk om een onderscheid te maken tussen 
initiatieven als de Creative Factory, gesitueerd 
in het voormalig graanpakhuis waarbij vooral 
creatieve ondernemers van buitenaf naar Oud 
Zuid werden gehaald, en het Freehouse project 
dat als doel had om de sociaal-economische 
positie van de wijkbewoners te verbeteren door 
talentvolle wijkbewoners te koppelen aan cre-
atieve ondernemers (Nijkamp 2017). Toch is in 
de praktijk gebleken dat ook met dit laatste ini-
tiatief is geworsteld om duurzame connecties 
tussen beide groepen te maken, onder meer 
omwille van culturele verschillen, wat speci-
fieke aandacht en professionele skills vergt, 
waardoor het nauwelijks van de grond kwam 
(Nijkamp 2016). 

Dit soort initiatieven versterken het beeld van 
een civiele maatschappij die niet langer de 
verbreding van het maatschappelijk draagvlak 
schraagt, maar is herschikt tot een gevarieerd 
landschap van single issue gebonden common 
interest groups die even snel wisselen als de 
afspraken in de overvolle agenda van de actieve 
burger. Terecht wordt de culturele vrijplaats ge-
zien als kans om iets voor de buurt te doen. De 
heterotopische plekken tonen een ander Zuid, 
en dat is waardevol. Maar tegelijk lijken deze 
initiatieven steeds meer te worden afgesneden 
van de mogelijkheden om structurele investe-
ring in de wijk op gang te brengen. De schaal 
en impact van deze zachte, in de wijk ingebed-
de projecten staan immers in scherp contrast 
met de middelen en ruimtelijke ingrepen die 
ingezet worden om nieuwe draagkrachtige 
groepen naar de wijk te brengen (cfr. Parkstad). 
Het cultureel gebaar lijkt daarmee onderdeel 
van een patroon waarbij participatie, sociale 
mobilisering, activering, wordt voorgeschreven 
voor die groepen en plekken waar de draag-
kracht nu net het kleinst is. Of hoe de vrijplaats 
de ruimte wordt waar de groep met de grootste 
problemen het dubieuze privilege krijgt om die 
problemen op eigen kracht op te lossen.

Sociaal-economisch kansenbeleid of 
grondwaardestrategie?

De geplande gentrificatie in Afrikaanderwijk 
heeft een belangrijke stempel gedrukt op haar 
toekomstige ontwikkeling. Ook Bloemhof en 
Hillesluis voelen de hete adem van de ontwik-
kelingsdruk rondom de Kop van Zuid, maar 
lijken voorlopig nog te ontsnappen aan groot-
schalige herstructureringsoperaties. Wel is hier 
de afgelopen decennia, in het bijzonder op 
de Boulevard Zuid, fors geïnvesteerd geweest 
met behulp van lokale en Europese subsidie-
gelden, waarbij diverse actieprogramma’s en 
initiatieven zijn ontwikkeld met het oog op de 
revitalisering van de winkelstraat. Die focus 
op de winkelstraat en op het bijhorende onder-
nemerschap is geen toeval, maar een reactie 
op de stadsvernieuwing van de jaren 80, die 
zou hebben bijgedragen tot de ontwikkeling 
van ‘achterstandswijken’. Als antwoord op de 
toenemende achterstelling en werkloosheid 
in deze wijken, moest de wijkeconomie nieuw 
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leven worden ingeblazen. Vanaf eind jaren 
90, begin 2000 wordt ondernemerschap door 
lokale beleidsmakers naar voor geschoven als 
redmiddel, in het bijzonder voor migranten 
(Vervloesem & Dehaene 2011). Het etnisch 
ondernemerschap bood met andere woorden 
zowel op sociaal als economisch vlak een ant-
woord op de tekortkomingen die werden toege-
schreven aan de stadsvernieuwing.

De casestudy over Boulevard Zuid laat zien hoe 
dit beleid en de manier waarop stedenbouw 
hiervoor wordt ingezet, vaak in een gespannen 
verhouding staat tot het reeds bestaande onder-
nemerschap en het dagdagelijkse gebruik van 
de winkelstraat dat zich doorheen de jaren ont-
wikkeld heeft. Zoals bij veel maatschappelijk 
gekleurde thema’s zien we de stedenbouw wor-
stelen met de afstand tussen wat het wil en kan, 
de afstand tussen wat binnen het bereik van zijn 
instrumentarium valt en wat afhangt van ruim-
telijke, sociale of economische condities. Bij 
stedelijkheid en stadsontwikkelingsprocessen 
draait het immers vaak om spontane patronen, 
kruisbestuiving, of zelfs toeval. De stedenbouw 
leeft bij de gratie van de helende werking die 
aan stedelijkheid wordt toegedicht, maar die 
koop je niet kant en klaar op de markt.

Dat terwijl de Boulevard Zuid is uitgegroeid tot 
een bijzonder gelaagd en rijk stedelijk milieu 
waar zowel de kleinkinderen van de ‘oorspron-
kelijke’ Nederlandse ondernemers, het overle-
vingsondernemerschap van de asielzoeker, de 
ambitieuze young ethnic professional, de Turkse 
multinational, en grote ketens als Mediamarkt 
of Kruidvat een plek vinden. Mensen komen er 
niet alleen om te winkelen, maar ook om naar 
de moskee te gaan, stages of opleidingen te 
volgen, af te spreken met vriend(inn)en, te lun-
chen tijdens de kantooruren, kinderen op of af 
te halen van kinderopvang, uit te gaan, en zo 
veel meer. Ook grotere evenementen krijgen 
hier een plaats: van Sinterklaas die gevierd 
wordt tot protestbijeenkomsten voor meer ver-
draagzaamheid. Hier bestaan er verschillende 
ontwikkelingspaden en -snelheden, verschil-
lende investeringsmogelijkheden, hoog- en 
laag-dynamisch, kapitaalsintensief en -exten-
sief, snel en traag wisselend, naast en met el-

kaar. Hier vloeien verschillende betekenislagen 
die diverse groepen aan de straat toekennen in 
mekaar over en door mekaar heen. Hier is met 
de tijd een stedelijk milieu ontstaan waar de 
maatschappelijke meerwaarde zit in haar open, 
heterogeen en inclusief karakter. Eigenlijk ver-
vult de stad hier dus vandaag de dag al volop 
haar sociaal-economische functie.

In het gevoerde beleid is de omslag van het 
‘bouwen voor de buurt’ in de stadsvernieu-
wingsperiode naar het bouwen voor (welge-
stelde) nieuwkomers goed merkbaar. De focus 
komt te liggen op de synergie tussen het aan-
trekken van nieuwe bevolkingsgroepen en het 
voorzieningenniveau in de wijk. Daar passen 
de zogenaamde ‘rommelwinkels’ van migran-
ten niet in, tenzij ze worden ingepakt met een 
laagje etno-marketing. De georkestreerde gen-
trificatie laat zich zowel in de huizenmarkt als 
binnen de aan te trekken commercie voelen. De 
revitalisering van de winkelstraten wordt mee 
ingezet voor de upgrading van de oude wijken. 

Zo was de Kansenzoneregeling aanvankelijk 
bedacht als een sociaal-economisch kansenbe-
leid, waarbij via regelarme zones een poging 
zou worden ondernomen om de externe eco-
nomie te herintroduceren en te ondersteunen. 
Maar tegen de achtergrond van de upgrading 
van de oude wijken en nieuwe stadsontwik-
kelingsprojecten als Parkstad, is ze onmid-
dellijk als een stimuleringsbeleid opgevat en 
geïnternaliseerd binnen de werking van haar 
belangrijkste speler, het Ontwikkelingsbedrijf 
Rotterdam (OBR). Op die manier bevestigt de 
Gemeente de spelregels van een interne, be-
drijfseconomische logica. De premies hadden 
als doel om via een herverdelingslogica te 
zorgen voor economische aanknopingspunten 
in de gebieden zelf, maar uiteindelijk vormt 
vooral de zorg om grond- en pandwaardes het 
zwaartepunt van het gevoerde beleid. Zo is men 
bij de implementatie en concrete uitvoering 
van deze regeling op het terrein, stiekem aan 
de haal gegaan met een beleid dat aanvankelijk 
op kansen was gericht. In plaats van de reeds 
bestaande dynamieken op de Boulevard Zuid 
te versterken, is de Kansenzoneregeling in de 
praktijk gebruikt geweest als een instrument 
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om net meer voorwaarden en eisen op te leg-
gen aan ondernemers die zich willen vestigen 
in deze gebieden. 

Bij uitbreiding, toont ook het ruimere Actie-
programma voor de Winkelboulevard Zuid, 
hoe naarmate het ondernemerschap mee de 
inzet werd van stedelijk beleid, men ook steeds 
meer over dat ondernemerschap is gaan vin-
den. Om in aanmerking te komen voor subsi-
dies moeten ondernemers zich conformeren 
aan de sjablonen die bij de (grond)waardebepa-
ling gehanteerd worden. Dat heeft niet alleen 
een impact op de aard van de ondernemingen 
die zo wel of niet gestimuleerd worden. Minder 
makkelijk marketeerbare of meetbare aspecten 
van lokale winkels verdwijnen zo uit beeld, en 
komen onder druk te staan. Denk bijvoorbeeld 
aan de winkel van mevrouw Fia met betaal-
bare kinderkleding, in een zijstraat tussen de 
school en de Boulevard Zuid, die tot een kleine 
ontmoetingsplek van jonge moslimvrouwen 
is uitgegroeid (veldnota’s, 21 oktober 2010). 
Waar het aanbod van producten en diensten op 
verschillende vlakken zeer gediversifieerd is 
(zowel qua type winkels; gericht op het goed-
kope, het midden- en hogere marktsegment; 
inspelend op de smaken en voorkeuren van 
diverse gebruikersgroepen; voor zowel dagda-
gelijkse als gespecialiseerde aankopen); wordt 
deze organisch gegroeide mix vanuit klassieke 
brancheringsprincipes in vraag gesteld. Het feit 
dat de Boulevard Zuid al eeuwenlang als door-
gaande route doorheen Zuid functioneert en zo 
op verschillende schaalniveaus geconnecteerd 
is met de omliggende wijken, de rest van Zuid, 
het stadscentrum en het hinterland, is één van 
de belangrijkste succesfactoren. En toch lijkt 
in de toekomstige plannen voornamelijk van-
uit de betekenis van de straat voor het nieuwe 
Parkstad te worden gedacht: enkel de Beijer-
kop en de Beijerlandselaan zouden in de toe-
komst als hoofdstraat worden beschouwd, ter-
wijl het gedeelte van de Groene Hilledijk wordt 
gereduceerd tot aanloopstraat. De casestudy 
toont het potentieel van de mix van kleine en 
grotere, oudere en nieuwere, kant-en-klare en 
aanpasbare panden, maar ook de aanwezigheid 
van kleine panden wordt in het huidige beleid 
eerder als een zwakte gezien.

In die zin lijkt het er sterk op dat de steden-
bouw van de afgelopen jaren zich eerder afzet 
tegen, dan te werken met de open stedelijke 
milieus die voorhanden zijn. 

Inclusieve Stedenbouw

Werken met schuivende graden van 
onbepaaldheid

In deze doctoraatsthesis worden de mogelijk-
heden geschetst van het onbepaalde, of de tus-
senruimte die in meer of mindere mate wordt 
gelaten bij de planning van de stad. Dit laat me 
toe om afstand te nemen van wat ik als eenzij-
dige vormen van sociale kritiek op de steden-
bouw beschouw, die ik eerder in het theoretisch 
gedeelte aan bod liet komen. Zowel de sociale 
kritiek dat stedenbouw louter ten dienste zou 
staan van de gevestigde orde (o.a. Scott 1998), 
als de opvatting dat stedenbouw haaks staat 
op spontane verstedelijkingsprocessen (o.a. 
Jacobs 1961/1992) geven namelijk blijk van een 
sterk reducerende visie op wat stedenbouw 
als discipline te bieden heeft. In reactie hier-
op, biedt het perspectief van de tussenruimte 
verschillende handvaten om niet langer vanuit 
zwart-wit tegenstellingen te denken. 

Het naar voor schuiven van de spontane stad 
als tegenpool van de geplande stad, stelde me 
in staat om in het inleidende gedeelte van dit 
boek het discussieveld helder te benoemen. 
Maar gaandeweg werd duidelijk dat het aange-
wezen is om niet langer vanuit polariteiten te 
denken, omdat de contingente realiteit die we 
aantreffen in de casestudies, veel complexer, 
gelaagder, onvoorspelbaarder, en dubbelzin-
niger blijkt te zijn. Dit hangt nauw samen met 
het feit dat de tussenruimte een mediërende rol 
speelt tussen geplande en spontane verstedelij-
kingsprocessen, en op die manier ruimte laat 
voor creatieve agency. 

In de zoektocht naar het zichtbaar maken en 
activeren van de creatieve agency die in de ste-
delijke ruimte voorhanden is, vormen dagelijk-
se handelingen en gebruiksmogelijkheden en 
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de bijhorende betekenissen die zo ontstaan een 
belangrijke bron van kansen voor het opeisen, 
toe-eigenen, claimen of (her)onderhandelen 
van bepaalde posities in de samenleving. Het 
zichtbaar maken van het vermogen van derge-
lijke open stedelijke milieus, heeft niet zozeer 
als doel om via ontwerpend stedenbouwkun-
dig maatwerk de georkestreerde opties, of de 
overbepaalde variatie in te brengen in de stad. 
Integendeel, het gaat net om de variatie die in 
de historische ontwikkeling van de stad binnen 
een contingent proces van ruimtelijke differen-
tiatie kan worden aangemaakt. De terugblik 
op honderd jaar geschiedenis, gekoppeld aan 
recent stedelijk beleid en planningsinitiatieven, 
maakt duidelijk hoe moeizaam stedenbouw 
met die onbepaaldheid omgaat.

Tegelijk is het van belang om het vermogen 
van stedenbouw om bij te dragen aan de pro-
ductie van open stedelijke milieus niet te on-
derschatten. Het onderzoek op Zuid laat zien 
hoe de claim dat onbepaaldheid per definitie 
bijdraagt aan de openheid van de ruimtelijke 
ecologie van de stad kan niet zomaar kritiek-
loos kan worden omarmd. Onbepaaldheid, 
zoveel is duidelijk, is geen waarde op zich. 
Onbepaaldheid is vaak een teken van verval, 
van sociaal ruimtelijke erosie. Totale onbe-
paaldheid is de ultieme miskenning van de 
ruimtelijke schakeringen die de stad rijk is. De 
periodes die er tijdens deze historische vlucht 
over Rotterdam Zuid positief uitspringen, zijn 
degene waarin stedenbouw kaderend is. Onbe-
paaldheid is dan niet de marginale rest van de 
formele orde, maar is erin ingesloten en is er 
de vrijheidsgraad van. 

Hier inspireert tot op vandaag de eenvoud en 
robuustheid van de 19de-eeuwse stedenbouw: 
elementaire kaders, onbestemde ruimtes, 
nevenschikking. Maar ook andere constel-
laties passeerden de revue. In de enclave 
Katendrecht, met zijn harde buitenkant en 
weke binnenkant, noteerden we het tactisch 
voordeel van een eigen wereld waar andere 
regels gelden. Ook de hedendaagse culturele 
vrijplaats overtuigt nog steeds op dit punt: 
onbepaaldheid als de weigering, de opschor-
ting van conventies die binnen de strak gere-

gisseerde publiek-private stadsontwikkeling 
opgeld maken. Tenslotte zien we de aanhou-
dende stedenbouwkundige worsteling van 
de stedenbouw met het spanningsveld tussen 
vrije toe-eigening, inrichting, en beheer. De 
welgemeende pogingen om tot volledige af-
stemming te komen tussen ruimtelijke inrich-
ting, betekenis en gebruik lijken een gestage 
en geleidelijke ontwikkeling van de stad in 
de weg te staan. Meer zelfs, de onaangepaste 
stad en de relatieve onbepaaldheid die eruit 
spreekt, komt naar voor als genereuzer, ten 
aanzien van haar gebruikers, dan die stedelij-
ke ruimtes die de denkbeeldige bewoner van 
de stad als een maatpak wordt aangemeten. 
Maar ook op institutioneel vlak is het zo dat 
onbepaaldheid niet als kwaliteit op zich geldt. 
De zelforganisatie, de vrijheid waarvan wordt 
gebruik gemaakt, produceert ook het beste 
en het slechtste. Hoe kan onbepaaldheid niet 
louter als blinde vlek of restant van de heer-
sende orde worden gezien, binnen het ruimere 
krachtenveld waarin naast de civil society, ook 
de overheid en de markt actief zijn?

De interesse in relatieve onbepaaldheid waar-
van dit verhaal over Rotterdam Zuid blijk geeft 
is geen pleidooi voor deregulering, en evenmin 
een pleidooi om stedenbouw te laten indalen in 
de ongrijpbare spontane ontwikkelingsproces-
sen van alledaagse praktijken. Net daar tussen- 
in, in de halfbepaalde, gekaderde verbanden 
liggen de mogelijkheden om stedenbouw en 
stadsontwikkeling op elkaar te laten aansluiten. 
De succesvolle bijdrage van de stedenbouw aan 
de open stad is af te meten aan haar capaciteit 
om indirect met onbepaaldheid om te gaan en 
de stad te verrijken met een breed spectrum 
over alle graden van bepaaldheid heen: niet 
zwart of wit, maar alle schakeringen van grijs. 

Maar hoe kan de stedenbouw beter leren 
omgaan met die onbepaaldheid? Welke ste-
denbouw kan hiertoe een zinvolle bijdrage 
leveren? Op welke manier zouden steden- 
bouwers dit in de praktijk kunnen vertalen?  
Dit blijven fundamentele, complexe en daardoor 
zeer moeilijk te beantwoorden vragen. Vragen 
zonder een kant-en-klaar antwoord. Een begin 
is om te vertrekken en te werken vanuit een 
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grotere gevoeligheid voor die onbepaaldheid 
bij observaties van de stad, verstedelijkings-
processen en het stedelijk leven. Op die manier 
verschijnen mogelijke conflicten of nadelige 
condities in beeld, maar ook kansen en moge-
lijkheden om hierop in te grijpen. Dergelijke be-
nadering vertrekt niet vanuit actie/tegenreactie, 
of vanuit probleem/oplossing, maar vanuit een 
beter begrip van de complexe gelaagdheid van 
wat er al is, om hierop verder bouwend acties te 
formuleren en bepaalde ontwikkelingen in de 
gewenste richting (bij) te sturen.

De precaire positie van migranten (en andere 
nieuwkomers of stadsgebruikers), wordt mo-
menteel nog vaak eenzijdig verklaard vanuit 
een social justice of spatial injustice perspec-
tief (zie o.m. Harvey 1971, Castells 1977). In 
deze doctoraatsthesis heb ik, vertrekkend 
vanuit de empirie, aangetoond dat dergelijke 
precarisering niet enkel verklaard kan worden 
door structurele, asymmetrische verhoudingen 
en misstanden. Een beter begrip van in- en 
uitsluitingsprocessen, en de actieve rol die de 
ruimte hierbij kan spelen, biedt nieuwe aan-
knopingspunten om niet enkel de meest kwa-
lijke effecten van deze ruimtelijke processen te 
bestrijden, maar om hier op een positieve en 
constructieve manier op te sturen. 

Door op een fijnmazige manier stedelijke 
praktijken van wonen, werken en (samen)
leven te bestuderen in een specifieke context, 
komt naar voor dat dergelijke praktijken in 
vele gevallen sterk bepaald worden door (over)
heersende opvattingen over wat goed wonen, 
werken, of (samen)leven is, waaraan men zich 
wil conformeren. Met andere woorden, de doc-
toraatsthesis toont hoe dit soort opvattingen en 
de bijhorende betekenislagen zich vastzetten 
en vertalen in de ruimte, wat op zijn beurt een 
impact heeft op de sociale processen die hier al 
dan niet kunnen plaatsvinden. 

Op basis van mijn onderzoek, zie ik drie  
belangrijke oorzaken die mee verklaren  
waarom binnen die heersende opvattingen,  
die mee bepalend zijn voor de rol die steden-
bouw krijgt toebedeeld, het onbepaalde  
weinig aan bod komt:

1. Verschuivingen in de heersende opvattingen 
lopen achter op maatschappelijke verande-
ringsprocessen;

2. Er is weinig oog voor wat buiten door de 
overheid gestuurde vormen van stadsontwik-
keling valt;

3. De belangen van geprivilegieerde groepen 
in de samenleving worden aanzien voor het 
‘algemeen belang’, terwijl concurrerende ‘pu-
blieken’ niet of onvoldoende erkend worden.

Ik ga hier per punt dieper op in. Hierbij maak 
ik telkens een dubbele beweging: ik onder-
bouw elk punt door te verwijzen naar stedelijke 
praktijken afkomstig uit de drie casestudies, én 
koppel dit vervolgens aan lessen die we hieruit 
kunnen trekken, door te eindigen met enkele 
suggesties voor hoe stedenbouw die gericht is 
op sociale verandering, actiever zou kunnen 
werken met:
1. sociaal-ruimtelijke transities die buiten haar 

bereik, maar binnen haar vizier vallen;
2. het dynamische krachtenveld van overheid, 

markt en civil society, inclusief sterk en 
zwak geïnstitutionaliseerde verbanden;

3. meervoudige vormen van gebruik en toe- 
eigening.

Een stedenbouw die werkt met sociaal-
ruimtelijke transities die buiten haar 
bereik, maar binnen haar vizier vallen

Grootschalige en structurele veranderingspro-
cessen, die in grote mate onstuurbaar en on-
voorspelbaar zijn, maar die desalniettemin een 
grote impact hebben op het stedelijke leven en 
de stedelijke ruimte, komen in alle drie de case-
studies op een uitgesproken manier aan bod. Zo 
drukten de ontwikkelingen in de wereldwijde 
scheepvaartindustrie in de eerste helft van de 
20ste eeuw een belangrijke stempel op het le-
ven op Katendrecht. Vanuit het perspectief van 
social injustice bekeken, zijn de kwalijke ef-
fecten hiervan duidelijk: de Chinese zeelui zijn 
verschillende decennia uitgebuit als goedkope 
arbeidsreserve. De commodificering van arbeid 
blijkt onder meer uit de minimale woonomstan-
digheden, maar ook uit de deportatie-acties op 
het moment van de omschakeling van kolen 
naar olie, toen de Chinese zeelui niet langer in-
zetbaar waren voor de Nederlandse economie. 
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Voegen we hier echter de analyse aan toe van 
stedelijke praktijken die hier in de tussentijd 
ontstaan zijn, in de slipstream van wat politie-
commissaris Einthoven de ‘Chineezendepot’ 
op Katendrecht noemde, dan verschijnt een 
genuanceerder beeld. Zo heeft zich hier over 
de jaren heen een stedelijke ecologie kunnen 
ontwikkelen, die niet zozeer ruimte bood aan 
een ‘plaatsloze’ economie, exclusief gericht op 
overslag en transport, maar wel aan een econo-
mie die zich lokaal kon verankeren. 

Dat manifesteerde zich in een diversifiëring van 
de economische activiteiten. Naast boarding-
house masters en shipping masters, groeiden 
er allerlei formele en informele economieën, 
die niet enkelvoudig op de Chinese zeelieden 
gericht waren. Denk bijvoorbeeld aan de ship-
chandler die niet enkel voor de bevoorrading 
van de schepen zorgde, maar tegelijk ook 
waren aanbood in een winkel met Oosterse en 
Westerse specialiteiten. De lokale economie en 
het Chinese ondernemerschap dat zich in loop 
van de tijd op Katendrecht ontwikkeld had, was 
zelfs zodanig (veer)krachtig dat we ons kunnen 
afvragen of het de plotse omslag in de scheep-
vaart, en de werkloosheid en armoede die zo 
ontstond onder de Chinese zeelieden niet mee 
had kunnen opvangen. Daar zit de paradox in 
het gevoerde beleid. Chinezen werden het land 
uitgezet omwille van het feit dat ze als ‘armlas-
tig’ werden bestempeld, terwijl hen door nieuwe 
protectionistische maatregelen vanaf de jaren 
30 formeel verboden werd om nog actief deel 
uit te maken van de lokale economie (Zeven 
1984). Dat lukte enkel nog via het achterpoortje 
van een gemengd huwelijk. Vanuit toeristisch 
oogpunt daarentegen, werd deze zelfgegene-
reerde meerwaarde wel (h)erkend.

Nog een goed voorbeeld van een proces dat 
zich niet zomaar liet plannen en sturen, was de 
gastarbeidersmigratie in de jaren 60 en 70. Niet 
alleen de omvang, maar ook de duur nam an-
dere proporties aan dan aanvankelijk gedacht. 
De toenmalige opvatting over arbeidsmigra-
tie als een tijdelijk fenomeen, tekende zich 
af in de manier waarop het wonen, of beter 
gezegd de opvang aanvankelijk werd vormge-
geven. Dat uitte zich zowel in ideeën over de 

begeleiding en het welzijn van buitenlandse 
werknemers, als in normatieve opvattingen 
over wat goed wonen is, telkens vanuit een 
perspectief van terugkeer. Eerste pogingen om 
het verblijf van arbeidsmigranten mee vanuit 
de overheid te sturen en te beheersen, zoals 
in kamp Waalhaven en huis ter Schie, bleken 
al snel ontoereikend te zijn. Vanuit het social 
injustice perspectief bekeken is duidelijk dat 
deze arbeidsmigranten eerst door hun afzon-
dering in Kamp Waalhaven werden buitenge-
sloten van het stedelijk leven; en eenmaal de 
stadsvernieuwing onder van der Ploeg op volle 
kruissnelheid kwam, via allerlei maatregelen 
en uitsluitingsmechanismes werden afgesneden 
van de toegang tot het reguliere wonen. Voegen 
we hier de analyse aan toe van de stedelijke 
woonpraktijken die zich in de overgangspe-
riode tussen deze twee momenten ontwik-
kelden, dan wordt zichtbaar hoe, in reactie 
hierop, en gebruik makend van de poreusheid 
van het woningaanbod in de oude wijken, iets 
ontstond wat tussen de informele en reguliere 
huisvesting in zat, namelijk het grijze wonen. 
Dit grijze wonen (met al haar pro’s en contra’s) 
kan worden beschouwd als de uitbreiding van 
de onderste sporten van de woningladder. 
Maar net dit grijze wonen, werd er met van der 
Ploeg’s grootschalige aankoopacties in functie 
van de stadsvernieuwing tussenuit geknipt.

Een gelijkaardige redenering zet ook de recen-
te ontwikkelingen op de Boulevard Zuid in een 
ander daglicht. Door de bril van social injustice 
bekeken, vond hier de afgelopen jaren, in het 
kielzog van de Kop van Zuid ontwikkeling, 
een proces van geplande gentrificatie plaats. 
De grondwaardestrategie die vermomd als 
economisch kansenbeleid het stedelijk beleid 
de afgelopen jaren domineerde is hiervan de 
meest flagrante uiting. Vanuit dit oogpunt heeft 
de ontwikkeling van de Boulevard Zuid de 
afgelopen decennia stilgelegen (en is ze daar-
door volgens sommigen achteruitgegaan), en 
is de winkelstraat dankzij de recente aandacht 
voor Parkstad weer klaar voor een upgrade 
of revitalisering. Waar in de Afrikaanderwijk 
via een grootschalige saneringsoperatie plaats 
geruimd is voor duurdere woningen en aange-
paste voorzieningen, blijkt uit de casestudy dat 
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het laag-na-laag ontwikkelde stedelijk milieu 
op de Boulevard Zuid zich niet zomaar laat 
wegduwen. Of hoe slow urbanism (Borret 2011, 
Loeckx & Vervloesem 2012), of trage stadsont-
wikkeling ook voordelen kan bieden. 

Samengevat, zit er een dubbele vertraging op 
de opvattingen die sterk bepalend zijn voor 
de manier waarop de stedelijke ruimte zich 
ontwikkelt. Ten eerste sijpelt verandering 
langzamer door in de manier waarop er wordt 
gesproken wordt over migratieprocessen, dan 
in de feitelijke praktijk. Ten tweede gebeurt 
stadsontwikkeling per definitie traag, waar-
door er verschillende jaren of decennia zitten 
tussen eerste plannen en uiteindelijke reali-
satie. Het gevolg is dat stedelijke praktijken 
die samenhangen met veranderingsprocessen 
voorop lopen, en hun weg moeten zien te vin-
den binnen de stedelijke ruimte de hier per 
definitie niet op bedacht is. 

Bovenstaande stedelijke praktijken uit de drie 
casestudies maken tastbaar en concreet dat in 
relatie tot structurele veranderingsprocessen, 
die enerzijds samenhangen met politieke keu-
zes en die anderzijds onstuurbaar en onvoor-
spelbaar zijn, de stedelijke ruimte een bepaald 
vermogen bezit om (in meer of mindere mate) 
met deze veranderingen om te gaan. In sommi-
ge gevallen helpt het dat de stedelijke ruimte 
weerstand kan bieden, cfr. Boulevard Zuid. 
Andere keren biedt de stedelijke ruimte net 
onverwachte mogelijkheden om hierop in te 
spelen, cfr. het grijze wonen. Maar in elke ge-
val is een bepaalde graad van onbepaaldheid 
noodzakelijk om met sociale verandering te 
kunnen omgaan.

Waar ik in het theoretisch kader de spatial turn 
in de sociale wetenschappen naar voor heb ge-
schoven, en onder meer Massey’s (2005) uitroep 
“space matters!” sterk in doorklonk, sta ik in 
de casestudies telkens uitvoerig stil bij de ma-
teriële dimensie van de ruimte. In wezen gaat 
dit over de manier waarop de organisatie van 
de ruimte een invloed heeft op sociale relaties, 
en omgekeerd. Terwijl sociale wetenschappers, 
met Massey op kop, een relationele benadering 
hebben ontwikkeld om naar de organisatie van 

de ruimte te kijken, en er op die manier zeer 
goed zijn in geslaagd om ongelijke sociale 
verhoudingen, machtsrelaties en politiek-eco-
nomische onevenwichten zichtbaar te maken, 
vertrek ik in de casestudies van een benadering 
waarin de focus voornamelijk ligt op het transi-
tievermogen van de ruimte, of het vermogen om 
te gaan met maatschappelijke veranderingspro-
cessen. Vanuit een transitieperspectief bekeken, 
tonen de casestudies hoe de fysieke verschij-
ningsvorm in combinatie met het performatieve 
karakter van de ruimte beïnvloed wordt en een 
invloed heeft op de totstandkoming van sociale 
relaties, en bij uitbreiding ook op meer structu-
rele maatschappelijke veranderingsprocessen. 

Er zijn vele manieren om over het samenspel 
tussen ruimte en sociale relaties te spreken. 
In de drie casestudies starten we telkens bij de 
huizen, pleinen en straten, en over de mensen 
die daar dagelijks gebruik van maken. In elk 
van de drie casestudies maak ik vervolgens 
een pendelbeweging tussen deze fijnmazige 
lezing van de stedelijke ruimte en ruimere 
maatschappelijke veranderingsprocessen die 
samenhangen met migratie. In deze analyse 
verschuift de materiële dimensie van de ruimte, 
uitdrukkelijk mee naar de voorgrond, net als 
de vele personages die op dagdagelijkse basis 
deze ruimte ‘maken’. In de casestudies gaat het 
bijgevolg over huizen met voordeuren, kamers, 
alkoven, trappen en zolderkamers; over bewo-
ners, huisjesmelkers, investeerders, onderne-
mers, politici, ambtenaren en activisten; over 
tijdelijke huisvesting (in een kamp) versus de 
huizen waar families een nieuw leven in een 
nieuw land willen beginnen; over pleinen met 
een intiem, beschermd en huiselijk karakter 
(Deliplein) of pleinen waar tegelijk iedereen en 
niemand zich lijkt thuis te voelen (Afrikaan-
derplein); over smalle stegen (op Katendrecht), 
of net heel brede boulevards (Beijerlandselaan 
en Groene Hilledijk). Terwijl in een relationele 
benadering ruimte voornamelijk als een ab-
stract gegeven aan bod komt, ligt in deze tran-
sitiebenadering de nadruk op ruimte maken als 
een concrete, tastbare en alledaagse praktijk. 

In de casestudies hebben we verschillende ma-
len kunnen vaststellen dat stedenbouw eerder 
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laat dan vroeg wordt ingeschakeld bij dergelijke 
transitie- of veranderingsprocessen. Vooral op 
momenten dat het uit de hand dreigde te lopen, 
verscheen de stedenbouw op het toneel om de 
ontstane conflicten te remediëren. Denk hierbij 
aan de logementsverordening die in 1927 werd 
aangepast om de overvolle Chinese boarding-
houses te reguleren; het stadsvernieuwings-
beleid begin jaren 70 waarvoor de beruchte 
rassenrellen in Afrikaanderwijk mee de aanlei-
ding vormden; en de studie rond criminaliteit 
en toenemende onveiligheidsgevoelens op de 
Boulevard Zuid die het startschot vormde voor 
een vernieuwingsoperatie in de winkelstraat. 
Dat doet stedenbouw in een vicieuze cirkel be-
landen. Doordat de rol van de stedenbouwer net 
wordt gelegitimeerd vanuit een probleem dat 
dient te worden opgelost, ontstaat de neiging 
om deze veranderingen eenzijdig in een nega-
tief daglicht te zien. Zo is er onvoldoende oog 
voor de positieve effecten van veranderingspro-
cessen die tussen de verschillende rondes van 
stadsvernieuwing plaatsvinden.

Hoe kan het anders? Om in de toekomst be-
ter met sociale veranderingsprocessen om te 
gaan, is er een herijking van het werkveld van 
de stedenbouwer nodig. In de periode van de 
stadsvernieuwing van de jaren 70 en 80 werd 
dat werkveld op een rationele, systematische 
manier vormgegeven. Van der Ploeg stippelde 
een tijdspad uit, waarna de te vernieuwen wij-
ken vervolgens in verschillende rondes ‘aan de 
beurt’ kwamen. De opkomst van de project-
matige stedenbouw was een eerste manier om 
hierop in te breken, door de focus te leggen op 
die plekken waar verschillende maatschappe-
lijke uitdagingen samenkwamen, en daarnaast 
niet enkel vanuit problemen, maar ook vanuit 
kansen te kijken. Met positief resultaat, maar 
ook met de kritische kanttekening dat overhe-
den zich de afgelopen decennia steeds meer 
zijn gaan gedragen als een bedrijf, waardoor 
de maatschappelijke agenda ondergesneeuwd 
raakte en stadsprojecten te eenzijdig gericht 
zijn op waardevermeerdering en op gebieden 
die financieel interessant zijn om te ontwikke-
len, zoals stationsomgevingen, kades en  
oevers, terreinen midden in het stadscentrum 
of in de nabijheid van weginfrastructuur  

en bovenlokale verbindingen (Loeckx &  
Vervloesem 2012). 

In aanvulling hierop, stel ik voor dat er meer 
aandacht nodig is voor de tussenruimte: daar 
waar sociale transities zich het eerst of het 
sterkst manifesteren. Een belangrijke nuance 
is dat deze tussenruimte niet enkel gekenmerkt 
wordt door voortdurende verandering, maar 
dat zich hier gelijktijdig ook processen van 
consolidatie kunnen afspelen (Kesteloot & Van 
Criekingen 2016). De tussenruimte niet als 
ruimte van de uitzondering, maar als ruimte 
die overal kan zijn. Zoals we leerden van Remy 
(1996), Dehaene (2008) en Mubi Brighenti 
(2013) gaat het eerder om een conditie dan om 
een vaste, specifieke plek. Ik voeg daar graag 
aan toe dat deze conditie en de bijhorende soci-
aal-ruimtelijke opgaven zich op verschillende 
ruimtelijke schaalniveaus kunnen manifeste-
ren. Voor elk van de drie casestudies, kunnen 
we ons dan de ‘wat als’ vraag stellen. Wat als 
de lokale economie die vanuit de Chinese on-
dernemers, in het kielzog van de internationale 
scheepvaartindustrie op Katendrecht was ont-
staan, niet was weggevaagd maar net gestimu-
leerd? Wat als het grijze wonen ten tijde van de 
gastarbeidsmigratie de aanleiding was geweest 
om over niet-standaardvormen van huisvesting 
na te denken, met aandacht voor andersoor-
tige typologieën, financieringsmodellen, of 
gebruiksmogelijkheden? Wat als de diversiteit 
van het ondernemerschap op de Boulevard 
Zuid als een hefboom voor toekomstige ont-
wikkeling zou worden beschouwd? Niet zozeer 
vanuit het eenzijdige perspectief van de toe-
komstige bewoners van Parkstad, maar ver-
trekkend van de zeer heterogene groep gebrui-
kers die de winkelstraat vandaag al bedient?
 

Een stedenbouw die werkt met het 
krachtenveld van overheid, markt  
en civil society, en zowel sterk als  
zwak geïnstitutionaliseerde  
verbanden (h)erkent

Eigen aan de positie van migranten in de stad 
(en bij uitbreiding in de samenleving), is dat 
zij noch hun plek, noch hun burgerrechten vol-
ledig verworven hebben. De afgelopen eeuw 
werd gekenmerkt door verschuivende rollen en 
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evenwichten tussen de overheid, de markt en 
civil society. Dit impliceert volgens Polanyi’s 
drieledige typologie, wisselende mogelijkhe-
den voor socio-economische integratie op het 
vlak van herverdeling, marktruil, en recipro-
citeit (Polanyi 1944, Meert & Kesteloot 2000). 
Bekeken vanuit het perspectief van migranten 
zijn er zo verschillende sporen om toe te treden 
tot de stad en de samenleving: via toegang tot 
publieke voorzieningen, via de creatie van eco-
nomische meerwaarde, of via zelforganisatie. 
In realiteit gaat het om een complex samenspel 
van deze drie integratiesferen. 

In deze doctoraatsthesis heb ik laten zien hoe 
verschillende institutionele kaders zich laten 
voelen in de inrichting en het beheer van de 
ruimte, en mee bepalend zijn voor de agency 
die hier al dan niet tot stand kan komen. Ste-
denbouw die inzet op herverdeling kon zich 
ontwikkelen in de context van de welvaartstaat. 
Stedenbouw waarbij marktruil centraal staat, 
sluit aan bij de stad waarin speculatie, vastgoed-
gedreven ontwikkeling en de privatisering van 
de publieke ruimte plaatsvindt. Stedenbouw van 
reciprociteit is te vinden in de stad waar zelfor-
ganisatie en informele economie te vinden is.

Een terugblik op honderd jaar geschiedenis, 
toont hoe de verschuivende verhoudingen tus-
sen overheid, markt en civil society een impact 
heeft op de rol en invulling die aan stedenbouw 
wordt gegeven. De manier waarop we over stad 
maken spreken, wordt in belangrijke mate mee 
bepaald door stedelijk beleid, en wat er onder 
door de overheid gestuurde vormen van stads-
ontwikkeling wordt begrepen. Als gevolg wor-
den noties van stad maken en wat in de samen-
leving als de rol van stedenbouw wordt gezien 
sterk gekleurd door historische, sociale, poli-
tieke en ideologische contexten en motieven. 

In mijn onderzoek stel ik vast dat er in het al-
gemeen vanuit de formele stedenbouw weinig 
oog was, voor wat buiten door de overheid 
gestuurde vormen van stadsontwikkeling viel. 
Anders gezegd, in dergelijke benadering wordt 
stedenbouw doorgaans eenzijdig beschouwd 
en ingezet als een beleidsinstrument. In reactie 
hierop, schuif ik in deze doctoraatsthesis stad 

maken naar voor als een stedelijke praktijk, die 
het instrumenteel karakter van stedenbouw als 
een middel om beleidsintenties waar te maken 
overstijgt. Conform de onderzoeksvraag, die 
aan de grondslag ligt van dit hele onderzoek, 
worden stadsbewoners in het algemeen, en 
migranten in het bijzonder niet gereduceerd tot 
objecten van interventie, maar gerespecteerd 
als subjecten die actief mee stad maken. Om 
die reden heb ik er doelbewust voor gekozen 
om via de inzet van casestudies het perspectief 
te verruimen, en voorbij de geijkte steden-
bouwgeschiedenis in Rotterdam te kijken. In de 
drie historische casestudies laat deze werk- en 
zienswijze ons toe om een scherper beeld te 
krijgen van het spanningsveld tussen enerzijds 
de officiële rol die stedenbouw krijgt toege-
wezen doorheen de geschiedenis en die mee 
bepaald wordt door de bijhorende, wisselende 
welvaartregimes; en anderzijds de praktijken 
van stad maken die we in het veld hebben geob-
serveerd, beschreven, en geanalyseerd. 

De casestudies laten zien dat in bepaalde pe-
riodes, waarin de rolverdeling tussen de drie 
sferen (overheid, markt en civil society) losser 
was, meer diverse vormen van socio-economi-
sche integratie konden ontstaan. Omgekeerd 
gold vaak dat, hoe harder de grenzen tussen 
de verschillende sferen, hoe groter de ondoor-
dringbaarheid van de institutionele kaders, hoe 
kleiner de handelingsruimte van migranten, 
en hoe precairder hun positie was. Bovendien 
wordt de openheid of doorlaatbaarheid van 
deze grenzen mee beïnvloed door de wisse-
lende rol van de overheid doorheen de tijd. De 
drie casestudies, Katendrecht, de oude wijken 
en de Boulevard Zuid spelen zich respectieve-
lijk af tijdens de opkomst van de verzorgings-
staat aan het begin van de 20ste eeuw, de uit-
bouw van de verzorgingsstaat in de naoorlogse 
jaren, en de periode dat de verzorgingsstaat 
geleidelijk aan meer onder druk komt te staan, 
vanaf midden jaren 70.

Het duidelijkste voorbeeld van harde grenzen 
zijn de momenten van deregulering of gedoog-
beleid, waarbij de overheid zich terugtrekt en 
het initiatief aan de markt en de civil society 
laat. Tijdens die periodes werden migranten 
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overgeleverd aan de goodwill van dubieuze 
tussenfiguren zoals de shipping masters en 
boardinghouse masters op Katendrecht en de 
huisjesmelkers in de oude wijken, met uitbui-
ting tot gevolg. 

Zo werd tot aan het begin 20ste eeuw de ver-
antwoordelijkheid voor goede huisvesting nog 
grotendeels aan de particuliere huiseigenaren 
overgelaten. Maar met de opkomst van de ver-
zorgingsstaat, ontstond de noodzaak om een 
scherpere scheiding te maken tussen diegenen 
die wel of (nog) geen aanspraak konden maken 
op sociale burgerrechten. Dat vertaalde zich 
in toenemende overheidsinterventies op het 
vlak van tewerkstelling en huisvesting, als een 
middel om dit onderscheid mee te bewaken. Op 
Katendrecht liet die omslag in het beleid zich 
concreet voelen in het toezicht en de controle 
op het beheer van de particuliere woningen 
die als logement voor de Chinese zeelui waren 
ingericht. Met de invoering van de logements-
verordening, en later de Chinezentellingen werd 
deze stedelijke ruimte in toenemende mate 
gezien als de verantwoordelijkheid van de over-
heid, met drastische maatregelen tot gevolg. 

De uitbuitingspraktijken die tijdens de komst 
van de zogenaamde gastarbeiders ontstonden 
op de woningmarkt in de oude wijken, waren 
dan weer het gevolg van de beleidsbeslissing 
om de wederopbouw en de woningbouw te 
temporiseren, vanuit economische overwegin-
gen (Taverne 2006). De casestudy toont hoe op 
die manier niet enkel de woningnood langer 
dan noodzakelijk in stand werd gehouden, 
maar ook welke sociale impact dit heeft gehad 
op het samenleven van migranten en andere 
stadsbewoners in de oude wijken. Het uitblij-
ven van overheidsinvesteringen, zowel in de 
publieke ruimte als in huisvesting, in combi-
natie met een toenemende schaarste op de wo-
ningmarkt resulteerde in sociale spanningen, 
en een neerwaartse spiraal van verdere desin-
vestering waar huisjesmelkers handig gebruik 
van wisten te maken.

Maar evengoed geldt dat harde grenzen tussen 
de drie sferen kunnen ontstaan wanneer de 
overheid het volledig wil overnemen, zoals het 

geval was in kamp Waalhaven, wat resulteerde 
in een total institution (Foucault 1977) die even 
problematisch was. De sterke overheidsbe-
moeienis manifesteert zich hier in de illusie 
dat de opvang en zogenaamde integratie van 
migranten volledig kan worden beheerst door 
de overheid. Vertrekkend vanuit een maakbaar-
heidsgedachte wordt stedenbouw actief ingezet 
als een manier om de inrichting, de organisatie 
en het beheer van de ruimte in te zetten als een 
manier om de beleidsdoelstellingen rond gast-
arbeidsmigratie te bewerkstelligen. 

Harde grenzen laten zich tot slot ook voelen, 
wanneer interventies in de stedelijke ruimte 
op gescheiden sporen gebeuren, zoals het ge-
val is in de meer recente stadsontwikkeling in 
Oud Zuid: kapitaalsintensieve gebiedsgerichte 
investering enerzijds, en sociaal-economische 
activering of participatie anderzijds. Maar 
zonder uitzicht op reële verknoping en weder-
zijds profijt. Ondanks publieke investeringen 
(in combinatie met private financiering), lijkt 
de meerwaarde die zo wordt gerealiseerd, 
in hoofdzaak gereserveerd voor specifieke 
groepen die hier voordeel uit halen. Zo blijkt 
het beleid van het Ontwikkelingsbedrijf Rot-
terdam zich in eerste instantie te richten op 
het aantrekken van de middenklasse, zowel 
op het vlak van vastgoedontwikkeling als bij 
de creatie van een productenaanbod, ten koste 
van minder welstellende groepen en migranten. 
Dergelijke praktijken zijn illustratief voor het 
neo-liberaal beleid dat sinds de jaren 80 op-
gang maakt, waarbij lokale overheden opere-
ren vanuit een streven naar economische groei. 
Dit soort van stadsontwikkeling, en de praktij-
ken van geplande gentrificatie die we konden 
observeren in Afrikaanderwijk, Bloemhof en 
Hillesluis, hebben dan als voornaamste doel 
om de stedelijke economie en bij uitbreiding de 
concurrentiepositie van Rotterdam ten aanzien 
van andere steden te versterken.

Andere, minder eenduidige, ambivalente prak-
tijken daarentegen, waarbij de overheid, de 
markt en de civil society in een ingewikkeld 
spel verwikkeld lijken te zitten, zijn niet zon-
der conflict, maar creëerden vaak onverwachte 
opportuniteiten. Gedurende bepaalde periodes 
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en op specifieke momenten, kan op die ma-
nier wederzijdse uitwisseling en beïnvloeding 
ontstaan tussen sterk en zwak geïnstitutiona-
liseerde verbanden. Zo dwong de actiegroep 
het Oude Westen op een gegeven moment 
samenwerking met de Gemeente af vanuit een 
‘inter-etnisch’ civil society initiatief, om ver-
trekkend van de gedeelde belangen van diverse 
stadsbewoners voor betere woonomstandighe-
den en inspraak te ijveren bij toekomstige over-
heidsinterventies. Deze aanpak kantelde nadien 
in een beleid dat gericht was op het bedwingen 
van grootstedelijkheid door de instroom van 
specifieke groepen die als kansarm bestempeld 
werden te reguleren, met de gekende effecten 
van stigmatisering en uitsluiting tot gevolg.

Daarnaast is de Boulevard Zuid een goed voor-
beeld van een plek waar op de langere termijn 
bekeken, private en publieke investeringen 
mekaar zijn blijven afwisselen en aanvullen. 
Het uitblijven van overheidsinterventies in de 
jaren 80 – omdat Bloemhof en Hillesluis pas 
als laatste aan de beurt kwamen – creëerde hier 
tijdelijk een soort niemandsland, waardoor er 
in de tussentijd een plek voor het andere kon 
ontstaan. Het privaat ondernemerschap en de 
bijhorende logica’s overheerste in deze win-
kelstraat die quasi volledig in private handen 
was en tot op vandaag nog steeds is gebleven. 
Dat uitte zich soms in collectieve acties, zoals 
de ‘verjongingsoperatie’ eind jaren 70, die het 
initiatief was van de toenmalige winkeliers- en 
eigenaarsvereniging, die met een zelf gefinan-
cierde ontwerper een inrichtingsplan liet opma-
ken, dat uiteindelijk resulteerde in gemeentelij-
ke investeringen. Maar evengoed manifesteerde 
zich dat in kortetermijnwinst redeneringen van 
de particuliere verhuurders van winkelpanden, 
die hun panden liefst gewoon zo snel mogelijk 
verhuurd zagen. Zij lagen niet wakker van de 
branchering of upgrade die de Gemeente voor 
ogen had. De vacatie die op een gegeven mo-
ment ontstond werd zo op een spontane en or-
ganische manier ingevuld door zeer heterogene 
vormen van ondernemerschap. Via een web van 
informele, losse en vaste samenwerkingsver-
banden, zoekt ook de huidige generatie onder-
nemers nog steeds naar diverse manieren om 
hun positie in de straat te versterken. 

Parallel gebeurden er in de winkelstraat op 
regelmatige basis forse publieke investeringen, 
voornamelijk in de inrichting van de publieke 
ruimte en de infrastructuur. Dat maakte dat de 
straat nooit aan haar lot werd overgelaten. De 
strategische ligging als doorgaande route bleef 
ondanks de vele stadsuitbreidingen en her-
ontwikkelingen in de nabije en verder gelegen 
omgeving overeind, waardoor de Gemeente de 
straat simpelweg niet links kon laten liggen. 
Tegelijk zorgde dat vaak voor spanningen 
of conflict, zoals bijvoorbeeld bij de recente 
heraanleg van de tram, begin 2000. Maar dit 
kan ook gelezen worden als een gevolg van 
het sterk privaat en publiek eigenaarschap in 
de ruime betekenis van het woord, wat ook de 
betrokkenheid van zowel publieke als private 
partijen toont.

Samengevat, tonen de casestudies hoe proces-
sen van stad maken, niet het alleenrecht zijn 
van de overheid en de officiële stedenbouw, 
maar plaatsvinden binnen een veel ruimer 
krachtenveld waarbij zeer diverse stadsmakers 
een actieve rol kunnen opnemen. De tussen-
ruimte waarin dergelijke praktijken plaatsvin-
den, en die gekenmerkt worden door hybride 
vormen van samenwerking tussen overheid, 
markt en civil society blijft echter vaak onder 
de radar. Dat is tegelijk een zegen en een vloek, 
zoals ook uit eerder empirisch onderzoek van 
Tonnelat (2008) en Simone (2014) is gebleken. 
Een zegen omdat in de luwte ruimte kan ont-
staan voor experiment en vernieuwing. Een 
vloek omdat dit soort van efemere praktijken, 
die vaak minder zichtbaar zijn, omdat ze niet in 
statistieken te vangen zijn, niet altijd samenval-
len met specifieke groepen, of toewijsbaar zijn 
aan af te bakenen territoria, ook kan bijdragen 
aan bij tot de (al dan niet bewuste) marginali-
sering ervan. Of zoals Roy (2012: 130-132) het 
formuleerde, wat onder stedelijke informaliteit 
wordt begrepen, is ook altijd een uitdrukking 
van machtsverhoudingen. Met mijn onderzoek 
heb ik laten zien dat net dit soort verstedelij-
kingsprocessen, en de bijhorende vormen van 
uitwisseling die hier ontstonden, en die zich 
vaak ontwikkelden buiten het blikveld van de 
overheid, een cruciale rol hebben gespeeld in 
het sociaal-economische integratieproces van  
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migranten, wiens plek in de stad op dat moment 
nog niet helemaal verworven was.

Hoe kan het anders? Hoe kunnen we proberen 
vermijden dat het poortje ofwel helemaal wordt 
opengezet, ofwel helemaal op slot gaat voor 
nieuwkomers in de stad? En welke rol kan de 
stedenbouw hierbij opnemen? Om te begin-
nen, is het aangewezen om wat zich afspeelt 
in de tussenruimte, niet louter in zwart-wit 
termen te bekijken: als plekken van sociale 
disorganisatie, van verval, of van al wat an-
ders is. Uit de casestudies is gebleken dat het 
net eigen aan de tussenruimte is, dat hier vaak 
een breed spectrum van stedelijke praktijken 
aanwezig is: van het slechtste (uitbuiting) tot 
het beste (verregaande vormen van entraider 
of solidariteit), en alles daar tussenin. Via een 
beter begrip van wat er zich in dergelijke tus-
senruimtes afspeelt, verschijnen zo naast de 
obstakels en de hindernissen ook de kansen en 
de mogelijkheden. Verder, komt het erop aan 
om de diverse stadsmakers die actief zijn te (h)
erkennen, en hen vervolgens ook als co-produ-
centen van de stedelijke ruimte te beschouwen. 
Dat impliceert onder meer dat niet zomaar op 
een eenzijdige manier allerlei eisen en voor-
waarden kunnen worden opgelegd, maar dat 
er vanuit relaties van wederkerigheid wordt 
gedacht en gewerkt. Tot slot, ontstaan derge-
lijke hybride samenwerkingen niet vanzelf. 
Bovendien zijn ze gevoelig voor misbruik en 
eenzijdig toe-eigening. Hier ligt mogelijk een 
rol voor de stedenbouw om het potentieel van 
de vrijplaats opnieuw actiever te benutten, als 
een tussenveld dat de diverse actoren binnen 
het dynamische krachtenveld met elkaar weet 
te verbinden, en hierbij ook te waken over de 
potentieel ongelijke machtsverhoudingen.
 

Een stedenbouw die werkt met 
meervoudige vormen van gebruik en 
toe-eigening

Op basis van uitgebreid wetenschappelijk on-
derzoek, konden migratiehistorici vaststellen 
dat in de afgelopen vijf eeuwen, golven van 
migratiepessimisme en migratieoptimisme 
mekaar hebben afgewisseld (Lucassen en Lu-
cassen 2018). In analogie met deze migratie-
historici, die daarnaast wijzen op het feit dat 

er soms een afstand zit tussen wat er in het 
dominante discours wordt gezegd en wat er 
uit de feiten en cijfers blijkt, tonen ook de drie 
casestudies meermaals opvallende verschillen 
tussen de heersende opinie rond migratiekwes-
ties en de bestudeerde stedelijke praktijken. 

Zo blijken periodes van migratiepessimisme 
gepaard te gaan met een versmalling van het 
spectrum van betekenissen die door en aan de 
plek van diverse groepen in de stad en de sa-
menleving wordt toegekend. Dat manifesteert 
zich in eenduidige representaties en statische 
opvattingen over identiteit. De afgelopen eeuw 
hebben zich in Rotterdam vele ‘gezichten van 
onderdrukking’ (Young 2004) getoond, meer 
bepaald diverse vormen van marginalisering, 
criminalisering, stigmatisering, exotisering en 
stereotypering. Fraser (1992) koppelde dit soort 
uitsluitingsmechanismes aan het feit dat ver-
schillende, vaak concurrerende ‘publieken’ niet 
of onvoldoende erkend worden, waarbij enkel 
de belangen van een geprivilegieerde groep 
worden gehoord, of sterker nog, beschouwd 
als het ‘algemeen belang’. 

In deze doctoraatsthesis heb ik laten zien hoe 
stedelijke praktijken op een nauwe manier sa-
menhangen met de plek. Naast woonpraktijken, 
kwam de publieke ruimte in elk van de casestu-
dies uitgebreid aan bod. Aan de ene kant bracht 
ik in beeld hoe eenduidige verbeeldingsregimes 
zich kunnen vasthechten aan de ruimte. Aan de 
andere kant liet ik zien hoe de stedelijke ruimte 
meervoudige betekenissen weet te genereren. 
Een voorbeeld van een eenduidig, plek-geba-
seerd verbeeldingsregime is de criminalisering 
van de Chinezen op Katendrecht, wat mee heeft 
bijgedragen tot de legitimatie van een stedelijk 
beleid waarin het schiereiland naar voor werd 
geschoven als beheersbare gedoogzone, voor 
al wat als afwijkend werd beschouwd. Of het 
stereotiepe beeld dat is opgehangen van gast-
arbeiders als jonge, ongehuwde mannen, zodat 
slechts in minimale en tijdelijke huisvesting 
hoefde te worden voorzien. Later, toen het 
verstrengde migratiebeleid begin jaren 70 bij 
bepaalde groepen gastarbeiders het paradoxale 
effect had dat ze hun verblijf in Nederland net 
bestendigden uit angst om anders niet meer toe-
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gelaten te worden (Lucassen en Lucassen 2018), 
werden ze eenzijdig weggezet als slachtoffers 
van maffiose pandeigenaren, en diende dit mee 
als verantwoording voor van der Ploeg’s groot-
schalige opkoopacties.

De drie casestudies worden gekenmerkt door 
steeds terugkerende representaties van de plek 
van migranten door buitenstaanders (o.a. be-
leidsmakers, journalisten, beheerders, stads-
planners) die overwegend negatief gekleurd 
zijn. In de beschrijvingen worden deze plekken 
vaak voorgesteld als minderwaardig, proble-
matisch, verwaarloosd, kwetsbaar, achterge-
steld, onveilig, gewelddadig, armoedig, enz. 
In het theoretisch kader verwees ik eerder naar 
de blik van de Chicago School of Sociology om 
deze stedelijke ruimtes eenzijdig als plekken 
van ‘sociale disorganisatie’ te beschrijven (o.a. 
Park 1936, Burgess 1925/1967). Vervolgens 
koppelde ik dit aan Noord-Amerikaanse en 
Latijns-Amerikaanse literatuur rond gettovor-
ming en ruimtelijke segregatieprocessen (o.a. 
Wacquant 2008, Holston 2008, Holston & Cal- 
deira 2008, Caldeira 2009). In plaats van deze 
doembeelden over Amerikaanse gettovorming 
te projecteren op Europese en Nederlandse ste-
den, leggen de casestudies stuk voor stuk bloot 
hoe dit soort van stereotiepe beeldvorming 
over alles wat afwijkt van de norm, ons blind 
maakt voor het transitievermogen van derge-
lijke plekken en de diverse, vaak tegenstrijdige 
dynamieken die hiermee gepaard gaan. Denk 
bijvoorbeeld aan hoe Chinese ondernemers 
een eigen niche wisten te creëren binnen de 
economie van het binnenlands toerisme; hoe 
het etnisch ondernemerschap succesvol wist in 
te spelen op hiaten in het Nederlandse winkel- 
aanbod; hoe er bij gebrek aan sociale rechten 
allerlei civiele organisatievormen zijn ontwik-
keld; of hoe zakelijke win-winsituaties resul-
teerden in spontane uitwisseling tussen diverse 
groepen. Net als wat zich afspeelt in getto’s, 
of ook wel slums in zogenaamde ontwikke-
lingslanden, blijven de migratie- en bijhorende 
vestigingsprocessen in steden vaak onleesbaar, 
waardoor ze voor buitenstaanders chaotisch 
kunnen lijken. Wanneer we hier niet aandachti-
ger leren naar kijken, past dit in de kraam van 
extreem-rechtse politieke bewegingen, die het 

bijhorende gevoel van onbehagen en onveilig-
heid verder versterken en uitspelen. Caldeira 
(2009) spreekt in deze context van de ‘margina-
lisering van de marge’. 

Potentieel even schadelijk als eendimensionaal 
migratiepessimisme is doorgedreven migra-
tieoptimisme. Een illustratie hiervan is het 
opvoeren van zogenaamde voorbeeldmigran-
ten in promotiefolders van stedelijk beleid. De 
casestudy Boulevard Zuid maakt duidelijk dat 
zo een dunne grens wordt bewandeld tussen 
het omarmen van diversiteit enerzijds, en het 
instrumentaliseren van ‘etnisch ondernemer-
schap’ anderzijds. Wanneer sprake is van exo-
tisering, dat eenduidig ten dienste staat van het 
upgraden van bepaalde wijken en de bijhorende 
voorzieningen om ze opnieuw aantrekkelijk te 
maken voor de middenklasse, kan de creatie 
van dergelijke ‘etnospektakels’ evengoed een 
negatieve impact hebben. In beide uiterste 
gevallen worden onderliggende conflicten en 
contestaties namelijk onzichtbaar gemaakt. In 
het concrete geval van de Boulevard Zuid, zijn 
het niet de migranten die finaal voordeel halen 
uit deze eenzijdige representatie, omdat het 
risico bestaat dat (nota bene ondanks de eigen 
persoonlijke investeringen), er op termijn ver-
dringingseffecten ontstaan omwille van deze 
geplande gentrificatie.

Het vermogen van open stedelijke milieus 
wordt in deze doctoraatsthesis vooral zichtbaar 
op momenten dat in de casestudies diverse, 
deels overlappende en deels tegenstrijdige 
betekenislagen de ruimte krijgen. Naast pro-
cessen van betekenisvorming gaat dit vaak 
gepaard met meervoudig, meer hybride of am-
bivalent ruimtegebruik. De publieke ruimte en 
de manier waarop betekenisvolle relaties zich 
hier ontwikkelen speelt hierbij een cruciale rol. 
De inzichten van onder meer de Solà-Morales 
(1992), Hajer en Reijndorp (2003), Low (1999) 
en Soenen (2006), lieten me toe om op een 
meer fijnmazige en gedifferentieerde manier 
naar de stedelijke ruimte te kijken. Tal van 
(ontmoetings)plaatsen die deel uitmaakten van 
de dagdagelijkse routes en routines van mi-
granten en andere stadsbewoners verschenen 
zo in het vizier. Dit alledaagse perspectief, 
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maakte het mogelijk om de vaak moeilijk lees-
bare dynamieken in de stedelijke ruimte vast te 
grijpen. Zo sta ik in de casestudies uitgebreid 
stil bij de plekken waar het leven van alle-
dag plaatsvond. Plekken waar werd gegeten, 
gewassen en gestreken, taallessen gegeven, 
gevoetbald, geld vergokt, films gekeken, ge-
date, gewinkeld en geslapen. Veel meer dan de 
functionele activiteiten die hier plaatsvonden, 
waren dit plekken van sociale en culturele uit-
wisseling die een sleutelrol speelden bij het 
verwerven van een positie van nieuwkomers 
in de stad en de samenleving. In de zoektocht 
naar het zichtbaar maken en activeren van de 
creatieve agency die in de stedelijke ruimte 
voorhanden is, en die ontstaat vanuit een sa-
menspel tussen diverse actoren en actanten, 
vormen dagelijkse rituelen en gebruikspatro-
nen en de bijhorende betekenissen die zo ont-
staan een belangrijke bron van mogelijkheden 
voor het opeisen, toe-eigenen, claimen of (her)
onderhandelen van de stedelijke ruimte. Naast 
hoogoplopende discussies rond de gefaalde 
of de geslaagde integratie van migranten, laat 
dergelijk perspectief, waarin het alledaagse en 
performatieve karakter van de ruimte centraal 
staat, ons op een andere manier kijken naar in- 
en uitsluitingsprocessen. 

Terugblikkend op de casestudies verschijnt 
zo een ruim pallet van betekenislagen die tot 
stand komen via de sociale constructie en pro-
ductie van de ruimte (Low 1999). Zo dominant 
als de van buitenaf opgelegde projecties op de 
Chinezen op Katendrecht, zo krachtig waren de 
strategieën en tactieken die zich van binnenuit 
ontwikkelden, waarmee deze eenzijdige re-
presentaties werden doorbroken. Dit vertaalde 
zich in een samenspel van zowel materiële als 
symbolische vormen van gebruik en toe-eige-
ning. De ambivalentie van de bordkartonnen 
voorzetgevel die tijdens de V.V.V.-week voor 
het restaurant van Chong Kok Low werd ge-
schoven, en die verschillende, elkaar kruisen-
de, Oosterse en Westerse associaties opriep, 
is een mooie illustratie van hoe de materiële 
ruimte in dit spel van performance een actieve 
rol kan spelen. 

Dat dergelijke processen van betekenisvor-
ming, die via gebruik en toe-eigening van de 
ruimte tot stand komen, zich niet persé hoeven 
te beperken tot evenementen of uitzonder-
lijke gebeurtenissen, maar ook deel kunnen 
uitmaken van het wonen, werken en leven van 
alledag, toont de stedelijke woonpraktijk van 
living-apart-together op Katendrecht. In zekere 
zin waren deze woningen een veruitwendiging 
van de Jongh’s ruimtelijk-economische visie: 
de grote ontwikkelingskaders werden vast-
gelegd, maar daarbinnen was er ruimte voor 
vrije interpretatie en particulier initiatief, in 
dit geval van de particuliere grondexploitan-
ten en huizenbouwers. Uit de analyse van hoe 
deze woningen in praktijk werden gebruikt, 
en plaats boden aan het samenleven van zeer 
diverse groepen, blijkt niet alleen de vernuftig-
heid van de architectuur: het complexe samen-
spel tussen de sociale constructie en productie 
van de ruimte wordt hier plots heel tastbaar en 
concreet gemaakt. In de context van de weten-
schap en technologie studies verwijzen Trevor 
Pinch en Wiebe Bijker (1987) naar dergelijke 
fenomenen als ‘interpretatieve flexibiliteit’, 
waarmee ze bedoelen dat er fundamenteel ver-
schillende betekenissen kunnen worden toege-
kend aan dezelfde technologische artefacten. 
Hetzelfde geldt voor de ruimte.

In de recente stadsontwikkelingsplannen voor 
Oud Zuid, wordt het volledig vooroorlogs 
gebouwde patrimonium doorgaans weggezet 
als minderwaardige speculatiebouw, ter legi-
timering van grootschalige sloopplannen. Het 
creatieve potentieel dat schuilt in de diverse 
woonvarianten, en dat via ‘interpretatieve 
flexibiliteit’ nieuwe, onverwachte mogelijkhe-
den kan scheppen, lijkt niet te worden opge-
merkt. Het klopt dat vandaag de dag de sociale 
arbeidsorganisatie zoals die destijds onder 
de Jongh heeft vorm gekregen, niet meer van 
toepassing is. Maar moeten we daaruit con-
cluderen dat de bijhorende stedelijke structuur 
is afgeschreven? En is het niet zo dat ook de 
Chinese ondernemers en zeelieden, destijds 
al geen deel uitmaakten van het plaatje dat 
de Jongh oorspronkelijk in gedachten had? 
En toch hebben de woningen op Katendrecht 
dit onverwachte gebruik wonderwel weten te 
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accommoderen. Onder meer het ingenieus ont-
worpen toegangs- en trappensysteem heeft zo 
het samenleven op Katendrecht mee een duwtje 
in de rug gegeven.

Soms wordt de ruimte gemaakt, andere keren 
wordt ze gevonden. De manier waarop arbeids-
migranten en hun gezinnen in de jaren 60 en 70 
zich een plek toe-eigenden in de stad, getuigt 
opnieuw van een niet-genormeerde creativiteit. 
Wars van wat in de gangbare (publieke en pro-
fessionele) opinie als geschikte woonwijken en 
woonhuizen werd beschouwd, liet het grijze wo-
nen toe om actief deel te nemen aan het stede-
lijke leven. Dit in tegenstelling tot het wonen in 
een kamp. De stadsvernieuwing onder van der 
Ploeg, richtte zich enkelvoudig op de ruimte van 
de ‘eerste orde’. Dat resulteerde in een beleid 
van exclusieve inclusie. Rotterdam werd tegen 
zakelijke belangen in opnieuw van de Rotter-
dammers, maar deze operatie ging vervolgens 
wel gepaard met de verdringing van migranten 
in deze wijken. De invoering van de fel bespro-
ken Rotterdamwet, waarbij de Rotterdamse ge-
meenteraad besliste om een maximum van 5% 
buitenlanders per wijk in te stellen, werd des-
tijds door de Raad van State afgevoerd omdat 
ze als niet-democratisch werd beschouwd, maar 
duikt vandaag onder de noemer ‘wet bijzonde-
re maatregelen grootstedelijke problematiek’ 
weer in een andere gedaante op. Dat betekent 
opnieuw een forse inperking van de bewegings-
vrijheid voor migranten en andere kwetsbare 
groepen. Grootstedelijkheid komt zo synoniem 
te staan voor problemen, maar dergelijke inper-
kingen reduceren onvermijdelijk ook de kansen 
die in grootstedelijkheid besloten liggen. 

Een gelijkaardige spanning die ontstaat wan-
neer stedelijk beleid zich afzet tegen de diver-
siteit van open stedelijke milieus, kan worden 
geobserveerd in de laatste casestudy, de Bou-
levard Zuid. Ook hier werden er allerlei manie-
ren gezocht om de winkelstraat te laten passen 
in het keurslijf van een generieke winkelstraat. 
De casestudy toont hoe de ondernemers er elk 
op hun manier in geslaagd zijn om dit opgeleg-
de, van bovenaf bedachte beeld te doorbreken. 
Alle mogelijkheden die in de stedelijke ruimte 
van de Boulevard Zuid voorhanden waren, 

werden zoveel als mogelijk benut. Denk hierbij 
aan de manier waarop winkelpanden werden 
samengevoegd, opgesplitst en uitgebreid; de 
spontane toe-eigening van het voetpad, nu eens 
om te wedijveren met de shopping mall door 
luifels te voorzien, andere keren door deze 
buitenruimte als een extensie van de verkoops-
ruimte te beschouwen. De winkelstraat mag 
dan wel niet in het stadscentrum gelegen zijn, 
ondanks haar schijnbaar perifere ligging heeft 
de Boulevard Zuid over de jaren heen een eigen 
soort centraliteit aangemaakt. Ook op deze 
andersoortige centraliteit spelen de aanwezige 
ondernemers actief in, ondermeer door doelbe-
wust te mikken op de zeer gevarieerde klanten-
groepen die hier de revue passeren.

In de derde casestudy daalde ik ook af naar het 
niveau van de straat, en bracht ik uitgebreid de 
uiteenlopende betekenissen in beeld die diver-
se ondernemers toekennen aan hun dagdage-
lijkse werkomgeving. Het was mij niet zozeer 
te doen om correlaties te traceren op basis 
van etniciteit of andere sociaal-economische 
kenmerken (zoals geslacht, leeftijd, inkomen), 
maar om het gebruik, de ervaringen, de dro-
men en de verwachtingen van diverse gebrui-
kers in kaart te brengen. Naast deze verhalen 
van de straat, is het bijhorende beeldessay een 
poging om via een wandeling doorheen de 
straat de creatieve agency die hier aanwezig is, 
tastbaar en voelbaar te maken. Hier tref je niet 
de gecultiveerde diversiteit zoals die op festi-
vals of eetmarkten zorgvuldig wordt gemarke-
teerd. De wandeling langsheen de voetpaden, 
winkelvitrines, met af en toe een glimp van de 
interieurs brengt de alledaagse diversiteit tot 
leven. De winkelstraat toont zich als een pa-
limpsest van zowel oude en nieuwe, banale en 
spirituele, generieke en unieke, impliciete en 
expliciete, efemere en duurzame, inclusieve en 
exclusieve betekenislagen. 

“Iedereen weet dat betekenissen niet be-

staan. Het gaat er niet om betekenissen te 

ontmaskeren alsof men er kan buiten stap-

pen, maar om met de ene betekenis de aan-

spraken van de andere in te perken, zodat ze 

niet simpel toegeëigend en verabsoluteerd 

kunnen worden.” (Verschaffel 1999/2010: 99)
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Samengevat, is duidelijk dat diversiteit zich 
niet zomaar laat plannen, zoals Fainstein 
(2005) al eerder betoogde. Maar dit onderzoek 
laat wel zien hoe stedenbouw op een indirecte 
manier kan bijdragen aan de creatie van een 
poreuze stedelijke ruimte, waar plaats is voor 
dubbelzinnigheid, meervoudigheid, anders-
heid, ambivalentie, onaangepastheid en onaan-
getastheid; waar creativiteit, fantasie, verbeel-
ding en zingeving een plek krijgen; waar naast 
speelsheid, niet-conform gedrag en weerstand, 
ook klein en groot verzet mogelijk is; en waar 
irrationaliteit, conflict en tegenstrijdigheid 
niet per definitie een probleem vormen. Noch 
maatwerk, noch een totaliserende aanpak zijn 
hier het antwoord.

“It’s like the difference between an architect 

who builds an architectural project in close 

relationship with his client, versus an urban 

planner who designs a project for the city, 

and the less it’s his – the more it belongs to 

everyone – the better it is.” (Secchi in:  

D’Ambros, Secchi, & Zancan 2010)

Hoe kan het dan wel? Hoe te vermijden dat 
een stedenbouw die gericht is op gebruik en 
toe-eigening zichzelf overbodig maakt door 
haar eigen rol uit te schakelen? Of, een ander 
risico dat Secchi (2010) benoemt, hoe voorbij-
gaan aan platte participatie: “just polling focus 
groups to understand what each one needs, 
and then trying to reconcile the desires and 
demands of different social groups and even 
individuals”. Dit blijft een zoektocht en moei-
lijke evenwichtsoefening. Maar vast staat dat 
het van groot belang is hoe het complexe web 
van betekenislagen zichtbaar wordt gemaakt 
en geïnterpreteerd. Dat is een stiel apart, en 
vraagt grondig veldwerk. Het gaat namelijk 
niet alleen om het achterhalen wat mensen 
zeggen, maar ook waarom ze bepaalde zaken 
zeggen, wat dit zegt over de stedelijke ruimte 
waarin ze actief zijn, en hoe dit zich vertaalt in 
hun dagelijkse handelingen. Vervolgens blijft 
het noodzakelijk om deze inzichten te con-
fronteren met een langetermijnperspectief en 
ruimere visievorming. Op die manier kan de 
stedenbouwer niet alleen proberen te achter-
halen welke veranderingen wel of niet kansrijk 

zijn, maar krijgt hij of zij een veel gedifferen-
tieerder inzicht in waarom bepaalde voorstel-
len specifieke groepen aanspreken of niet, en 
hoe en met wie deze vervolgens in de praktijk 
zouden kunnen worden vertaald. Naast het 
openstaan voor verschillende vormen van 
kennis (gespecialiseerde expertise naast toege-
paste praktijkervaring), vereist dit nog steeds 
typisch stedenbouwkundige (ontwerp)vaardig-
heden, zoals toekomstgericht denken en crea-
tieve verbeeldingskracht.

Epiloog: stedenbouw als praktijk

Geïnspireerd door het werk van de Chicago 
School of Sociology, ben ik gestart bij de zone 
in transition, vanuit de zoektocht naar een ste-
denbouw die zich ergens tussen spontane en 
geplande verstedelijkingsprocessen situeert. 
Gaandeweg heeft de tussenruimte in deze doc-
toraatsthesis een andere, veel ruimere invulling 
gekregen dan ooit bedoeld was door Burgess en 
Park (1967). Van een plek van sociale disorgani-
satie en van de uitzondering, naar een plek van 
diversiteit. Van een ruimtelijk deterministische 
benadering naar een doorgedreven transdisci-
plinaire benadering. Van een ruimte die fysiek 
afgebakend kan worden, naar stedelijke prak-
tijken die fluïde, hybride, meerschalig en voort-
durend in beweging zijn. Van een ruimte van de 
niet-orde, naar ruimtes waar niet langer in te-
gengestelde categorieën worden gedacht, maar 
in termen van gelijktijdigheid, afhankelijkheid, 
interrelatie en ambivalentie. Van een gebied 
waar de stedenbouwer niets te zoeken heeft, 
tenzij het uit de hand begint te lopen, naar het 
werkveld bij uitstek om pro-actief bij te dragen 
aan het vermogen van open stedelijke milieus 
om met sociale verandering om te gaan.

Voor de stedenbouwer biedt de tussenruimte een 
vat vol nog te ontdekken mogelijkheden. Dit on-
derzoek toont de tussenruimte als een plek van 
transformatie, als een geïntensifieerde situatie 
waar creatieve stedelijke praktijken zich uiten. 
Met andere woorden, dergelijke processen zijn 
vaak ook elders aan de gang, zij het minder 
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uitgesproken. Het ‘leren van vergeten geschie-
denissen van stad maken’ in de titel, draaide in 
wezen hierom: het tastbaar en concreet maken 
van het potentieel van deze creatieve stedelijke 
praktijken en het vastgrijpen van de rol die de 
ruimte hierbij kan spelen. Het historische per-
spectief heeft me geholpen om hierbij de nodige 
afstand te kunnen nemen, én tegelijkertijd met 
een vergrootglas te kunnen kijken. 

De methode die ik voor dit onderzoek heb 
gehanteerd, zou ik in de toekomst graag ver-
der doorvertalen in een benadering waarbij ik 
stedenbouw expliciet naar voor schuif als ste-
delijke praktijk. Concreet komt dat neer op een 
werkwijze die stevig verankerd is in de empirie, 
en die bijgevolg veldwerk en actie-onderzoek 
vereist. Zo kregen de sensitizing concepts, die 
ik in het begin van deze doctoraatsthesis intro-
duceerde pas kleur en betekenis op het moment 
dat ze werden gekoppeld aan concrete manifes-
taties in de drie casestudies. Hetzelfde geldt wat 
mij betreft voor de verdere ontdekkingstocht 
van het potentieel van de tussenruimte voor de 
stedenbouw. Ik heb met deze doctoraatsthesis 
een andere bril willen aanreiken, om naar ver-
stedelijkingsprocessen van in- en uitsluiting te 
kijken en zo de rol van stedenbouw om hierop 
in te grijpen te herdefiniëren. Maar wat je ver-
volgens allemaal door deze bril kan zien, moet 
zich nu verder uitwijzen door hem in verschil-
lende situaties en contexten te blijven opzetten.

Ondertussen sta ik zelf sinds vijf jaar, qua-
si voltijds, in de praktijk. Bij Architecture 
Workroom Brussels, werken we doelbewust 
op het snijvlak tussen beleid, onderzoek en 
ontwerp. Dat heeft me de kans gegeven om 
eerste stappen te zetten in het doorvertalen 
van deze inzichten naar concrete projecten 
en trajecten. Altijd in teamverband, in nauwe 
samenwerking met antropologen, sociologen, 
pedagogen, kunstenaars, en ontwerpers. Ik heb 
even overwogen om deze en eerdere praktijk-
ervaringen, al mee binnen te smokkelen in de 
doctoraatsthesis. Maar uiteindelijk heb ik wij-
selijk besloten dat dit stof is voor een volgend, 
liefst collectief boek! Wie weet met als titel: 
‘Stedenbouw en sociale verandering. Leren van 
praktijken van stad maken’?
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Stedenbouw en  
sociale verandering
Leren van vergeten 
geschiedenissen 
van stad maken

De stad Rotterdam is exemplarisch voor het Nederlandse geloof in de maak-
baarheid van de stedelijke samenleving. Stad maken wordt dan in de eerste 
plaats geassocieerd met een actief sturend stedelijk beleid, dat zich doorheen 
de geschiedenis systematisch in de praktijk vertaalt via de realisatie van ambi-
tieuze stedenbouwkundige projecten. Maar het dominante beeld van Rotterdam 
als maakbare stad onthult niet alleen hoe de stedelijke samenleving wordt 
vormgegeven. Het verhult tegelijk ook andere geschiedenissen van stad maken 
die zo minder op de voorgrond treden. In Rotterdam, maar ook in vele andere 
steden, gingen grootschalige stedelijke transformaties gepaard met diverse 
migratiebewegingen. Om beter te begrijpen hoe deze processen elkaar weder-
zijds beïnvloed hebben, is het van belang om oog te hebben voor de vele, vaak 
vergeten geschiedenissen van stad maken, die in de schaduw van de officiële 
stadsontwikkeling hebben plaats gevonden.

Via empirisch onderzoek in Rotterdam Zuid heb ik de koppeling tussen steden-
bouw en migratieprocessen in de diepte bestudeerd. Om dit wetenschappelijk 
te onderbouwen, sta ik eerst uitgebreid stil bij inzichten rond de sociale con-
structie en productie van de ruimte uit de postkoloniale theorie, gender studies, 
antropologie, sociologie, urban studies en politieke filosofie. Vervolgens volgt 
een selectie van drie emblematische casestudies over vergeten geschiedenissen 
die bepalend zijn geweest voor de plek van en voor migranten. Wat Rotterdam 
Zuid bovendien tot een interessante uitvalsbasis maakt voor dit onderzoek, is 
het feit dat deze wijken tijdens de diverse migratiebewegingen van de afgelo-
pen eeuw zijn uitgegroeid tot belangrijke plekken van aankomst. Dat zorgde 
voor een sterk wisselend gebruik binnen een ruimtelijk kader dat sinds het 
ontstaan van deze wijken niet zo ingrijpend is veranderd. Daarbij valt op dat 
sommige plekken dit veranderend gebruik wonderlijk goed verdragen, terwijl 
andere ruimtes in een permanent verbouwingsproces lijken gevangen te zitten. 
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Eerst volg ik de Chinese zeelui die begin twintigste eeuw als goedkope arbeids- 
kracht tewerkgesteld waren binnen de Nederlandse scheepvaartsector, maar 
gaandeweg een populaire Chinatown uitbouwden op het schiereiland Katen- 
drecht. Daarna breng ik in kaart hoe de zogenaamde gastarbeiders, afkom-
stig uit de Mediterrane landen, vanaf de jaren 60 en 70 hun tijdelijk verblijf in 
kamp Waalhaven geleidelijk inruilen voor een (meer) permanente verblijfplaats 
in de stad. Dit vormde de aanzet voor de creatie van wat ik benoem als ‘grijze 
huisvesting’: een stedelijk woningaanbod dat noch tot de informele, noch tot 
de reguliere huisvestingsmarkt behoorde; en dat zwaar onder druk kwam te 
staan toen vanuit de stadsvernieuwing het ‘bouwen-voor-de-buurt’ werd opge-
start. Tot slot sta ik stil bij het ontstaan van multi-etnisch onder- 
nemerschap op de Boulevard Zuid in Bloemhof en Hillesluis, en beschrijf ik 
hoe dit op gespannen voet staat met door de overheid gestuurde stadsvernieu-
wingsinitiatieven.

De reconstructie van deze geschiedenissen die zich gedurende verschillende 
episodes afspelen in Rotterdam Zuid maakt verschillende spanningsvelden 
zichtbaar. Om tot een beter begrip te komen van de waarde van wat zich in de 
marge van officiële stadsontwikkeling afspeelt, is het van belang om niet te 
vervallen in de marginalisering of exotisering van deze plekken en hun gebrui-
kers. In het eerste geval dreigt de nadruk al te sterk te verschuiven naar pro-
cessen van uitsluiting of afwijkend gedrag. In het tweede geval bestaat er een 
risico voor kritiekloze romantisering van alles wat op een spontane, niet-geor-
ganiseerde en niet-geplande manier tot stand is gekomen. 

In beide gevallen dreigt de rol van de stedenbouw te vervellen tot een alles- 
of-niets karikatuur: van een tot mislukking gedoemde poging om alles te  
controleren, beheersen en corrigeren tot een louter faciliterende stedenbouw 
die alles open laat. Net daar tussenin, in de half-bepaalde, gekaderde verban-
den liggen de mogelijkheden om stedenbouw en stadsontwikkelingsprocessen 
beter op elkaar te laten aansluiten. Deze reeks van vergeten geschiedenissen 
legt bloot hoe de mate waarin stedenbouw op een zinvolle manier kan bijdra-
gen aan de open stad, nauw samenhangt met haar capaciteit om de maakbare 
stad en de spontane stad niet louter als mekaars antipode te zien, maar als  
wederzijds versterkend.
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Urbanism & 
Social Change
Learning from 
forgotten histories 
of city making

The city of Rotterdam exemplifies the Dutch belief in the malleability of urban 
society. City-making is then primarily associated with a pro-active policy-
making approach that is translated into practice through the realization of 
ambitious urban development projects. But the dominant image of Rotterdam 
as a malleable city not only reveals how urban society is being planned and 
organized. It conceals at the same time other histories of city-making that are 
much less visible. In Rotterdam, just as in many other cities, large-scale urban 
transformations were accompanied by various migration movements. In order to 
better understand how these processes have mutually influenced each other, it is 
important to keep an eye on the many, often forgotten histories of city making 
that have taken place in the shadow of official urban development processes. 

By way of extensive empirical research situated in Rotterdam South, my aim is 
to grasp the complex interrelationships between urbanism and migration pro-
cesses. To substantiate these findings, I start with an overview of the growing 
body of literature on the social construction and production of space in post-
colonial theory, gender studies, anthropology, sociology, urban studies and 
political philosophy. This is followed by a selection of three emblematic case 
studies on forgotten histories that have been decisive for the place assigned to 
or constructed by migrants in the city. What makes Oud Zuid (‘Old South’) an 
interesting place for such an exercise are its constantly changing uses within 
a spatial framework that has not altered all that dramatically since this part 
of the city was founded. What is remarkable is that some locations bear this 
evolving use amazingly well, while other spaces seem trapped in a permanent 
process of renewal.
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The first case study focuses on the Chinese sailors who were employed as 
cheap labourers in the Dutch shipping sector in the early twentieth century, but 
gradually developed a popular Chinatown on the Katendrecht peninsula. In the 
second case study, I map out how the so-called ‘guest workers’ from the Medi-
terranean countries, during the sixties and seventies, gradually exchange their 
temporary stay in ‘kamp Waalhaven’ for a (more) permanent residence in the 
city. This formed the starting point for the creation of a semi-integrated ‘grey’ 
housing system within the private rental market: an urban housing supply that 
was neither part of the informal nor the regular housing supply but provided 
the only alternative for newcomers who were not (yet) able to enter the organ-
ized Dutch rental market. Finally, I focus on the emergence of multi-ethnic 
entrepreneurship on Boulevard Zuid in Bloemhof and Hillesluis, and describe 
the mismatch with government-led urban renewal initiatives. 

The reconstruction of these histories that take place during various episodes 
in Rotterdam Zuid unveils various areas of tension. In order to gain a better 
understanding of the value of what is happening in the margins of official 
urban development, it is important not to lapse into the marginalization or 
exoticisation of these places and their users. In the first case, there is a ten-
dency to focus too strongly on processes of exclusion or deviant behaviour. 
In the second case, there is a risk of uncritical romanticization of all that is 
self-organized, spontaneous and unplanned. In both cases the role of urban-
ism is reduced to an all-or-nothing caricature: from an attempted failure to 
control, control and correct everything into a purely facilitating urban design 
that leaves everything open. 

The interest in relative indeterminacy demonstrated in this research on Rotter-
dam Zuid is not a plea for deregulation, and even less an argument for allowing 
urban design to be reduced to the intangible, spontaneous development pro-
cesses of everyday life. Somewhere in between, among the semi-defined frame-
work of linkages, lie the opportunities for urban design and urban development 
to connect. This series of forgotten histories reveals how the extent to which 
urban planning can contribute in a meaningful way to the open city is closely 
connected with its capacity to see the malleable city and the spontaneous city 
not merely as each other’s antipode, but as mutually reinforcing.
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