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Chinezen. In 1900 was Chinatown uitgegroeid tot een
enclave van 7000 –voornamelijk mannelijke – inwoners.
Veel Chinese arbeiders waren naar de westkust van
Amerika geëmigreerd om te werken in de mijnen en bij
de aanleg van het spoorwegennet. Toen de werkloos-
heid daar toenam werden de Chinezen steeds vijan-
diger behandeld. Zo ontstond de trek naar het oosten
van het land. De meesten vestigden zich in New York.
Samen vormden de Chinezen een mannengemeen-
schap met een eigen taal en cultuur. 

Destijds was de toestroom vanuit Azië beperkt door
de Chinese Exclusion Act (1882-1943), die Chinezen
verbood om naar Amerika te komen. Vanaf 1943 werd
de regel iets versoepeld: per jaar mochten 105 Chinese
immigranten het land in. Pas door de hervorming van
de immigratiewetten van 1965 werden deze quota
opgeheven en nam de toestroom van Aziaten naar
Chinatown een hoge vlucht. Voor veel nieuwe immi-
granten uit China en Taiwan was het een aantrekke-
lijke plek om zich te vestigen. Door het sterke lokale
netwerk werden ze nauwelijks gehinderd door hun
vaak gebrekkige Engels en kwamen ze relatief gemak-
kelijk aan werk. 

Chinatown is inmiddels uitgegroeid tot de grootste
op het Westelijk Halfrond. Volgens de laatste volkstel-
ling (Census 2000) wonen er circa 300.000 mensen.
Vanwege de grote groepen illegalen ligt het werkelijke
aantal waarschijnlijk veel hoger. Niemand die het weet.
De snelle groei is ten koste gegaan van de wijk Little
Italy (figuur 1). De Italiaanse bedrijfjes zijn bijna alle-
maal opgeslokt door Chinese ondernemingen. Alleen
Mulberry St. wordt nog gekenmerkt door de Italiaanse
driekleur en de vele ristorantes. Om te voorkomen dat
het buurtje compleet wordt opgeslokt door Chinatown
is het behoud van Little Italy inmiddels officieel in
bestemmingsplannen vastgelegd.

Het New Yorkse Chinatown werd gesticht door
Chinese immigranten uit Californië. Het gebied

behoorde tot de Lower East Side waar al veel andere
immigranten uit Italië (Little Italy), Duitsland (Klein-
deutschland) en Oost-Europa waren neergestreken.
Rond 1870 telde het gebied ten zuiden van Canal St. 
– tussen de Bowery en Baxter St. – niet meer dan 200

trekken van de bewoners in de rest van de stad. 
Ze bleven ook grotendeels wonen in Chinatown.
Tegenwoordig zie je wel een migratie van succesvolle
Chinezen vanuit de Chinatown in Manhattan naar
andere wijken in de stad, waaronder de nieuwe ‘China-
towns’ in de wijken Elmhurst en Flushing in Queens
(een van de vijf boroughs van New York) en Sunset Park
in Brooklyn (ook populair onder nieuwkomers uit
Kanton, China). Er is recent zelfs een suburbane
Chinatown in Edison, New Jersey ontstaan.

Nieuwe immigranten uit Vietnam en Taiwan nemen
hun plaatsen in waardoor je tegenwoordig eigenlijk
beter kunt spreken van Asiantown. 

Sweatshops 
De bebouwing in Chinatown is over het algemeen
middelhoog met vier à vijf verdiepingen. Als je vanaf de
straat naar boven kijkt valt de tl-verlichting in veel pan-
den op. Deze bovenste etages worden niet gebruikt als
woning, winkel of restaurant, maar als confectie- en
naaiateliers. In deze sweatshops wordt kleding vervaar-
digd. Alhoewel het merendeel van de productie is ver-
plaatst naar Aziatische landen, worden nog steeds op-
drachten verleend door de mode-industrie in het nabij-
gelegen Garment District. Dit gebied tussen Fifth en
Ninth Ave en de 34th en 42nd St. staat bekend als het
fashion center van New York. Er zijn veel ontwerpers
gevestigd. Voor een snelle levering van kleine aantallen
kledingstukken in het duurdere modesegment is de
productie in Chinatown van groot belang. De naaiateliers

Chinatown heeft zich van myste-
rieuze immigrantenbuurt ontwik-
keld tot toeristische trekpleister
van formaat, met veel restaurants,
kraampjes met souvenirs en win-
kels met exotische levensmiddelen.
Maar ook allerlei andere diensten,
zoals kapperszaken, schoonheids-
salons, uitzendbureaus en banken.

Etnische enclave
Als stad binnen een stad is China-
town te beschouwen als een etni-
sche enclave; een buurt waar men-
sen van een bepaalde bevolkings-
groep vrijwillig samenwonen. In
een eigen universum kunnen ze de
gezamenlijke tradities in ere
houden zonder te worden bedreigd of gediscrimineerd. 

Onderzoekers verschillen van mening over de posi-
tieve en negatieve effecten van zo’n clustering. Robert
Park van de Chicago School stelt dat de bewoners van
een enclave zich op natuurlijke wijze zullen aanpassen
(assimileren) aan de mainstream society om uiteindelijk
te verhuizen naar betere wijken buiten de enclave, en
plaats te maken voor nieuwe groepen immigranten.
Anderen zijn van mening dat er geen sprake is van
assimilatie maar van segregatie. De keuze voor de
enclave is volgens hen niet vrijwillig en tijdelijk, maar
pure noodzaak. Hij wordt vooral ingegeven door racis-
tische en economische beperkingen, waardoor de
bewoners niet in staat zijn de enclave te verlaten. Een
derde groep onderzoekers ziet Chinatown veel optimis-
tischer als een powerhouse waarin de etnische clustering
leidt tot economische voordelen. Dit trekt weer nieuwe
immigrantengroepen aan die zich graag vestigen in de
buurt. 

De situatie in New York lijkt alle drie de standpunten
te ondersteunen. In de beginfase van Chinatown, in de
19de eeuw, werd de buurt gedomineerd door de Tong,
een clan die bescherming bood tegen het anti-Chinees
racisme. De Tongs waren vaak verbonden met straat-
bendes en boden hulp aan nieuwe immigranten. Maar
er waren ook conflicten tussen de rivaliserende bendes.
De film The Gangs of New York van Martin Scorsese
geeft hiervan een goed beeld. De hoogbouw rondom
Columbus Park was het meest berucht. Maar ook de
Doyers St., waar tegenwoordig het Chinese nieuwjaar
wordt gevierd en waar veel kapperszaken zitten, stond
in het verleden bekend als Bloody Angle. Dit vanwege de
vele gewelddadigheden die er plaatsvonden. Tijdens
een straatgevecht in 1911 kwamen hier 35 Chinezen om. 

Van assimilatie was destijds weinig sprake: de Azia-
ten leefden hun eigen leven zonder zich veel aan te
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De rode omlijning geeft 
de omvang van Little Italy 

rond 1890 weer

In rood  de
huidige omvang 
van Little Italy 

Aan het eind van de 19e 
eeuw vestigden Chinezen 

zich in het zuidelijkste 
puntje van Little Italy

Vanaf 1965 groeide 
Chinatown sterk:

in 2000 bestond de 
bevolking  in deze licht-
groene gebieden voor

meer dan 25% uit 
Chinezen...

...in het donker-
groene gebied zelfs
voor 50 tot 100%  

Little Italy en Chinatown Manhattan

Terwijl de Italiaanse bedrijven

van Little Italy langzamerhand

worden opgeslokt door China-

town, zit Mulberry Street nog

steeds vol ristorantes.
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East Broadway vormt de zuidgrens

van Chinatown. De bebouwing

van de wijk is middelhoog met 

4 of 5 verdiepingen (zicht vanaf de

Manhattan Bridge).

Tegenwoordig kun je eigenlijk 

beter spreken van Asiantown.
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Rianne van Melik, Irina van Aalst & Jan van Weesep
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

NEW YORK
Wie in Chinatown rondloopt heeft amper 

het gevoel midden in Manhattan te zijn. 

De Chinese buurt vormt een wereld op 

zich met een compleet andere sfeer. 

Niet alleen qua cultuur maar ook in

economisch opzicht.

Chinatown
een stad 

binnen een stad

inekeoerlemans
Notitie
intro en kop nog wat laten zakken zie ik nu...

inekeoerlemans
Notitie
Gem, let even op: door verbouwing zijn afbrekingen gewijzigd. Heb ze wel nagekeken, doe jij dat ook nog even?


