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van de corporaties en ontwikkelaars had ontkracht – kon 

hij tot geen andere conclusie komen dan dat niet zozeer 

de woningen, maar wel de bewoners van de buurt door de 

ontwikkelaars en overheden worden gezien als belangrijk-

ste obstakel voor een creatief Den Bosch. Thomsen weigerde 

met andere woorden de klassenstrijd ‘horizontaal’ te situe-

ren en deelde het strijdtoneel ‘verticaal’ op. Dit wil zeggen: 

hij maakte zichtbaar hoe de discussie over creativiteit als 

conditio sine qua non voor een  welvarende stad verbergt 

hoe een elite van ‘creawerkers’ boven de huidige bewoners 

van de volkswijk geschoven wordt en deze laatste verdringt 

naar een onbepaalde bestemming. 

Dit laat ons toe om de stelling van Merijn Oudenampsen, 

dat in de creatieve stad ‘talent [wordt] gezocht en sociale 

problemen geweerd’, een stapje verder te brengen.26 Het 

voorbeeld van Den Bosch toont dat het aantrekken en ac-

commoderen van talent door de gemeentelijke en private 

overheden slechts kan worden gepresenteerd als oplossing 

voor sociale problemen, door de ongewenste of ‘ontalent-

volle’ groepen te deporteren. Op die manier stoten we op 

de basisvoorwaarde van de creatieve stad: het kan zich pas 

als zodanig neerzetten door eerst de oude op productie 

gerichte industrie te outsourcen naar andere delen van Ne-

derland, desnoods naar andere delen van de wereld – zolang 

het maar uit het eigen blikveld verwijderd is – en het reser-

veleger aan werkloze arbeidskrachten dat achterblijft, te 

fragmenteren over het stedelijke oppervlak. 

In plaats van mee te draaien in dit creatieve circus stellen 

we voor dat culturele actoren hun creativiteit inzetten voor 

het bedenken van strategieën om een gevolg te geven aan 

de oproep van Dieter Lesage dat Rotterdam, in plaats van 

krampachtig te zoeken naar een metropolitaans imago, 

haar eigen armoede moet omarmen.27 Een eerste stap hier-

toe bestaat in het absoluut serieus nemen van de filosofie 

van zelfredzaamheid die vandaag gepredikt wordt aan de 

gewone man. Als Rotterdam werkelijk gelooft dat zij zich-

zelf moet leren redden, dan zou ze haar gratis woningen 

in de eerste plaats moeten wegschenken aan de huidige 

bewoners van de probleembuurten – met inbegrip van haar 

informele bewoners als junks en Oost-Europese arbeiders. 

Dit tegenover het huidige scenario, waarin zelfredzaam-

heid als alibi dient om groepen aan de abstracte logica’s van 

de markt over te laten en meer gewenste ‘creatieve’ groepen 

te verwennen met gratis ‘klushuizen’. Slechts als ‘stad van 

de armoede’ kan Rotterdam de democratie in ere herstellen.
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