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VOORWOORD 

 

 

In 1970 maak ik voor het eerst kennis met de stad Den Haag. Als jongste kind uit een gezin 

van negen ben ik met mijn ouders op vakantie. Ik logeer een maand lang in de stad waar de 

immigratiegeschiedenis van mijn familie, na Suriname, een vervolg krijgt. Den Haag maakt 

diepe indruk op mij. Een jaar later vestig ik mij in Den Haag mijn ouders, kinderen van 

Indiase immigranten, in Suriname achterlatend. Zij komen in 1972 naar Den Haag. Het zou 

een tijdelijk verblijf zijn. Dat voornemen wordt geen werkelijkheid.  

 

Mijn eerste Haagse vrienden maak ik op de speelplaats van de K. Ter Laan Lagere School aan 

de Bezemstraat. Deze speelplaats heet nu het Rabbijn Maarsenplein. Rabbijn Maarsen is een 

Joodse geestelijke die veel heeft betekend voor de Joodse gemeenschap in Den Haag. Hij is in 

1943 omgekomen. Centraal gelegen op dit plein staat het Joods Kindermonument dat ons 

herinnert aan de circa 1.700 Haagse Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog zijn 

omgekomen. Het decor van dit monument is een fraai staaltje herstructurering van de Haagse 

binnenstad. Op de parterre zijn verschillende trendy ingerichte restaurants gevestigd: Sushi 

bars, Chinese dim sum restaurants, een Vietnamees en terrasjes voor passanten en winkelend 

publiek. Daar bovenop staan mooie appartementen. Het Rabbijn Maarsenplein staat midden in 

Chinatown Den Haag. Het plein wordt regelmatig gebruikt voor de promotie van Chinatown 

tijdens de viering van het Chinees Nieuwjaar, het Chinees Maanfeest en voor het houden van 

zomermarkten. Dit is wat beleidsmakers met functiemenging voor ogen hebben. Wonen, 

werken en recreëren worden gecombineerd om vooroorlogse wijken, waar sprake is van 

sociaal-economische achterstanden, een economische impuls te geven. Deze vorm van 

functiemenging zien wij ook pal tegenover het Rabbijn Maarsenplein: de Markthof. Dit is een 

bedrijvenhal waar ondernemers met verschillende etnische achtergronden een bedrijf hebben: 

een Chinese supermarkt die in producten uit alle werelddelen handelt, een döner snackbar, 

een oer-Hollandse vishandelaar die ook sushi verkoopt, een bloemist, een notenbar, een slager 

et cetera. Daar bovenop zijn appartementen gebouwd. 

 

De inspiratie om een onderzoek te verrichten naar het ondernemerschap van immigranten doe 

ik op tijdens mijn bezoeken aan de allochtone wijken van Washington D.C., New York en 

Vancouver. Vancouver bezoek ik in verband met de internationale Metropolis Conferentie in 

2000. De plaatselijke Chinatown en de Punjabi Market vind ik indrukwekkend.  
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Daar wordt duidelijk wat de economische kracht van culturele diversiteit is.  Zou dit het 

toekomstige beeld van de stad Den Haag kunnen zijn? De sfeer van Zuidoost-Azië, 

straatnamen in Chinese karakters, een onnoemelijk aantal kleine winkels, Indiase restaurants 

en de geur van kerrie, etalagepoppen in sari’s en kurtá’s1 gehuld en toeristen uit alle 

windstreken die vertier komen zoeken. Op het vliegveld van Vancouver op de terugweg naar 

Nederland spreek ik Jan Rath van de Universiteit van Amsterdam en vertel hem over mijn 

plannen voor een promotieonderzoek. “Doe maar een voorstel”, zegt hij. Daarmee begint de 

fase van het aftasten van de onderzoeksliteratuur en het scherp stellen van de 

onderzoeksvraag. Het uiteindelijke resultaat van dat gesprek is dit proefschrift.  

 

Het voorwoord van een academisch proefschrift is de mooiste plaats voor een dankbetuiging. 

Een academische promotie realiseer je niet alleen, dat doe je met een heel team van 

bijzondere mensen dat achter je staat, in je gelooft en je onvoorwaardelijk steunt. Deze 

promotie is dan ook een onderscheiding voor mijn gezin en mijn familie. Het schrijven van 

dit proefschrift betekent voor mij het zoeken naar een balans tussen een enerverende baan om 

het integratiebeleid in de stad Den Haag te managen in een constante, turbulente politieke 

omgeving, een prachtig gezin met opgroeiende kinderen dat om aanwezigheid thuis vraagt en 

lieve, bejaarde ouders die je zo goed mogelijk wilt bijstaan en verzorgen. Het proefschrift is 

nu af. Dat betekent dat ik samen met mijn omgeving die balans heb weten te vinden en daar 

ben ik heel erg dankbaar voor.  

  

Ik dank mijn beide promotoren, Jan Rath en Rinus Penninx, voor een constructieve 

samenwerking. De vele voortgangsbesprekingen met Jan en Rinus zijn altijd opbouwend en 

met een drive om het maximale uit dit proefschrift te halen. De zeer vele facetten van het 

thema immigrantenondernemerschap zijn door Jan Rath vanuit verschillende invalshoeken 

onderzocht. Dit blijkt een groot voordeel voor mij. Instemming van Jan staat namelijk garant 

voor een goed academisch niveau. “Houd het simpel, dat is wat Bert van Marwijk tegen 

Leonardo zei”, laat Jan telkens weten. Het toeval wil dat Jan een Feyenoord fan is en ik ben 

een Ajax fan. De sympathie voor ADO Den Haag moge duidelijk zijn. Het is misschien niet 

toevallig dat Leonardo eerst bij Feyenoord heeft gevoetbald en daarna bij Ajax. Jan, bedankt! 

 

 

                                                 
1 Een sarí is een klassiek Indiaas kledingstuk voor vrouwen. Een kurtá is een lang overhemd met lange mouwen.  
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De discussies met Rinus Penninx richten zich heel in het bijzonder op de theorievorming, de 

keuze van methoden en technieken van onderzoek en de structuur van de rapportage.  “Houd 

de boog van de argumentatie goed in de gaten”, zegt Rinus. Het enthousiasme van een 

promovendus kan een valkuil betekenen in de keuze van het theoretische kader en de 

methoden en technieken. Voordat je er erg in hebt, wil je de hele wereld in je proefschrift 

stoppen. Rinus tempert dat enthousiasme gelukkig. “Je moet jezelf bij de kruin beetpakken en 

je uit de modder van de data tillen”, is zijn lijfspreuk. Werken met de vele databronnen in dit 

onderzoek zorgt inderdaad voor een modderpoel aan gegevens. Het is een uitdaging om uit 

deze gegevens, volgens een strak regime van operationalisering van het theoretische kader en 

de methoden en technieken, bruikbare informatie te halen. De discussies met Rinus  en zijn 

adviezen hebben de data van dit onderzoek tot hun recht laten komen. Rinus, bedankt! 

 

Ik dank mijn werkgever voor de toegang tot onderzoeksdata om dit onderzoek mogelijk te 

maken. Ik dank mijn collega’s, informanten, stagiaires en respondenten voor de vele 

inhoudelijke en vriendschappelijke gesprekken. Stichting StaBij dank ik voor het ter 

beschikking stellen van hun databestanden. Ik dank mijn collega’s van het Programmabureau 

Burgerschap, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en de Bestuursdienst, collega’s en directieleden 

van Onderwijs, Cultuur en Welzijn en (ex)bestuurders van de gemeente Den Haag die mij bij 

de les hielden met de simpele vraag: “Wanneer promoveer je nu”?  

 

Mijn ouders zijn vooruitgangsfilosofen. Iedere nieuwe generatie moet een stap voorwaarts 

zetten. De begrippen manur bhawah (Rigveda, word mens), dharma (deugdzaamheid) en 

nishkáma karma (onbaatzuchtig handelen) staan in de opvoeding van hun kinderen centraal. 

Hun praktische levensmotto is: “Klappen doe je met beide handen”, wat neerkomt op de 

dingen samen doen en de mijlpalen in het leven met elkaar vieren. Mijn ouders dank ik voor 

het grootste geschenk, namelijk een mentaliteit waarin optimisme en kansen creëren en 

pakken centraal staan. Dat het lieve, zorgzame mensen zijn die hun (klein)kinderen 

onvoorwaardelijk hebben gesteund, spreekt voor zich. Dat is mij nadrukkelijk ten deel 

gevallen. Met dit proefschrift wordt één van de hartenwensen van mijn ouders gerealiseerd. 

Dat geldt evenzeer voor mijn broers, zusters, neven en nichten die mij altijd een hart onder de 

riem hebben gestoken. Maiyá aur Bappá, dhanyabád, bedankt! Bappá, jammer dat je bij mijn 

promotie niet aanwezig hebt kunnen zijn. Gelukkig heb je geweten dat ik in 2010 ga 

promoveren. De herinneringen aan jou blijven voortleven. 
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De volgende drie namen zouden eigenlijk de ondertitel van dit proefschrift moeten zijn: 

Liesbeth, Gyán en Maniek. Mijn echtgenote Liesbeth en mijn zonen Gyán en Maniek dank ik 

omdat zij zo genereus en geduldig zijn geweest mij jarenlang uit te lenen aan de wetenschap. 

En Liesbeth, jij bent de beslissende factor bij het afronden van dit proefschrift. Dat valt samen 

met het managen van ons huisje, beestje, boompje en de liefdevolle zorg voor onze 

(schoon)ouders.  

 

 

Den Haag, november 2010 
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